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PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ OGÓLNEJ
PZU EDUKACJA
Nr T1225045711

1 Okres ubezpieczenia: od 18.09.2020 r. do 17.09.2021 r.

2
Ubezpieczający: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NIECHANOWIE
Adres siedziby: RÓŻANA 33, 62-220 NIECHANOWO REGON: 000601538
E-mail: sekretariat@spniechanowo.pl Telefon: +48614272114

3
Ubezpieczony: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NIECHANOWIE
Adres siedziby: RÓŻANA 33, 62-220 NIECHANOWO REGON: 000601538
E-mail: sekretariat@spniechanowo.pl Telefon: +48614272114
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Zakres ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 200 000
Suma gwarancyjna na jeden wypadek ubezpieczeniowy 100 000

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia Podlimit

OC za szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie do szatni (klauzula nr 62) 20 000 PLN

5 Składka łączna: 396,00 PLN
Wybrany schemat płatności: jednorazowy

6
Warunki ubezpieczenia
1. Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/429/2016
z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia

6 lipca 2018 r.

7 Informacje dodatkowe
1. Dokument ten nie jest ofertą handlową w rozumieniu art 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
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Postanowienia dodatkowe lub odmienne
Postanowienia dodatkowe do umowy/ów ubezpieczenia stwierdzonych
niniejszą Polisą
1. Do OWU mających zastosowanie do niniejszej umowy ubezpieczenia / umowy

ubezpieczenia obowiązkowego wprowadza się postanowienie dodatkowe
w brzmieniu:
Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu
sporów konsumenckich, właściwym dla PZU SA do pozasądowego rozpatrywania
sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej
jest następujący: www.rf.gov.pl.

2. W umowie ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek Ubezpieczający zobowiązany
jest doręczyć Ubezpieczonemu OWU, które mają zastosowanie do tej umowy
ubezpieczenia, na piśmie lub za zgodą Ubezpieczonego na innym trwałym nośniku.
W przypadku umowy ubezpieczenia, w której okres ochrony ubezpieczeniowej
rozpoczyna się później niż w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, OWU powinny być
doręczone Ubezpieczonemu przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową.
Przekazanie OWU na trwałym nośniku, wymaga uprzedniej zgody Ubezpieczonego.
Na żądanie PZU SA Ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić dowód wykonania
tej powinności.

Propozycja jest ważna do: 17.10.2020 r.

Edyta Szyttenholm

Dyrektor Centrum Obsługi Posprzedażowej

Klauzula informacyjna:
Przekazano informację o administratorze danych osobowych, danych kontaktowych administratora oraz inspektora ochrony danych, celach i podstawie prawnej
przetwarzania danych, okresie ich przechowywania, odbiorcach danych oraz prawach jakie przysługują podmiotowi danych, informację o niezbędności podania danych do
przygotowania oferty oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Informację udostępniono również pod adresem www.pzu.pl.

801 102 102 lub (or) +48 22 566 55 55 pzu.pl
w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident)
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Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)
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