Oferta OC dla pracowników oświaty
na rok szkolny: 2020-2021
OC* dyrektora i zastępcy dyrektora (OC Delikt i Kontrakt) – indywidualne
Suma gwarancyjna

50 000 zł

100 000 zł

Składka
Udział własny
Podlimit na 1 zdarzenie

80 zł
100 zł
25 000 zł

130 zł
100 zł
50 000 zł

OC* dyrektora i zastępcy dyrektora (OC Delikt i Kontrakt) – grupowe
Suma gwarancyjna
Składka
Udział własny
Podlimit na 1 zdarzenie

50 000 zł

100 000 zł

90 zł
100 zł
25 000 zł

150 zł
100 zł
50 000 zł

OC* nauczyciela i pracownika (OC Delikt) - indywidualne
Suma gwarancyjna

50 000 zł

100 000 zł

Składka
Udział własny
Podlimit na 1 zdarzenie

20 zł
100 zł
5 000 zł

80 zł
100 zł
-------------

OC* nauczyciela i pracownika (OC Delikt) – grupowe
Suma gwarancyjna

50 000 zł

100 000 zł

Składka
Udział własny
Podlimit na 1 zdarzenie

40 zł
100 zł
5 000 zł

100 zł
100 zł
------------------

OC* placówki
Suma
gwarancyjna
50 000 zł
100 000 zł
200 000 zł
300 000 zł
500 000 zł

Składka z
Składka dla szkół
ubezpieczeniem z NNW w InterRisk TU.S.A.
majątku szkoły
170 zł
140 zł
320 zł
270 zł
450 zł
400 zł
710 zł
620 zł
1 000 zł
850 zł

Składka dla szkół z NNW
i ubezpieczeniem Budynków
w InterRisk TU. S.A.
100 zl
200 zł
310 zł
470 zł
640 zł

- Klauzula OC prowadzenia szatni z limitem 10 000 zł(podlimit na 1 ucznia 300 zł)
składka dodatkowa za szkołę wynosi 90 zł (udział własny zniesiony)

*- oferta wyłącznie dla placówek zawierających NNW uczniów w InterRisk za
pośrednictwem Agenta Centrum Polis Sp. z o.o.

Oferta ASYSTY PRAWNEJ dla pracowników oświaty *

Przedmiot Ubezpieczenia:
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia Ubezpieczonemu usług Asysty Prawnej,
związanych z wykonywaniem przez niego działalności zawodowej, a także z jego życiem prywatnym, w sprawach z zakresu:
1) Wariant I:
a) prawa pracy;
b) prawa ubezpieczeń społecznych;
c) prawa karnego i wykroczeń;
d) prawa konsumenckiego;
e) prawa o ruchu drogowym;
f) prawa spadkowego;
g) prawa rodzinnego i opiekuńczego;
h) prawa administracyjnego;
i) ustawy o systemie oświaty;
j) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych (w tym odpowiedzialności za produkt
niebezpieczny);
k) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i roszczeń z umów;
l) obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu czynów niedozwolonych;
m) obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania.
2) Wariant II:
a) prawa pracy;
b) prawa ubezpieczeń społecznych;
c) ustawy Karta nauczyciela;
d) ustawy o systemie oświaty;
e) ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
f) prawa karnego i wykroczeń;
g) prawa konsumenckiego;
h) prawa autorskiego i własności intelektualnej;
i) prawa o ruchu drogowym;
j) prawa spadkowego;
k) prawa rodzinnego i opiekuńczego;
l) prawa administracyjnego;
m) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych (w tym odpowiedzialności za produkt
niebezpieczny);
n) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i roszczeń z umów;
o) obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu czynów niedozwolonych;
p) obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe i rozpoznawane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
według prawa polskiego.

Składka dodatkowa za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o niniejszą klauzulę wynosi:
•
•

Wariant I (SU = 5.000 zł):
Wariant II (SU = 15.000 zł):

→ 49,00 PLN za osobę;
→ 89,00 PLN za osobę.

*Szczegóły i zakres ubezpieczenia dostępne u pośrednika Centrum Polis Sp. z o.o.

