
 

INFORMACJA NA TEMAT RYNKU 

DOCELOWEGO ORAZ WYTYPOWANEJ 

ANTYGRUPY 
 

NAZWA PRODUKTU 

LIABILITY PROTECT – wersja obejmująca ochronę dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub 

zarobkową – dedykowany dla Placówek Oświatowych  

 

WŁAŚCICIEL PRODUKTU 

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce  

Dział Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej 

 

ZIDENTYFIKOWANE POTRZEBY KLIENTA 

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zarobkową lub posiadaniem rzeczy, ubezpieczeni narażeni są na 
roszczenia osób trzecich z tytułu szkód osobowych lub rzeczowych w związku z wykonywaniem zadań dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania oraz posiadanie przez 
Ubezpieczającego  rzeczy związanych z wykonywaniem tych zadań. 
 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU ODPOWIADAJĄCE NA ZIDENTYFIKOWANE POTRZEBY UBEZPIECZONYCH 

- Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego, którą ponosi on w zakresie określonym 
przepisami prawa za Szkody Rzeczowe lub Szkody Osobowe wyrządzone Osobom Trzecim w związku z prowadzeniem 
Ubezpieczonej Działalności oraz w związku z posiadaniem rzeczy wykorzystywanych do prowadzenia Ubezpieczonej 
Działalności, oraz w zależności od wybranej opcji: 
 

- Colonnade obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, którą ponosi w zakresie 
określonymi przepisami prawa za Szkody Osobowe lub Szkody Rzeczowe wyrządzone Osobom Trzecim, wynikające z 
wykonywania czynności zawodowych nauczyciela oraz wyrządzone przez pozostałych pracowników Placówki Oświatowej, 
a także dyrektora, zastępcy dyrektora lub osoby pełniącej obowiązki dyrektora  w związku z wykonywaniem zadań 
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania. 
 
- Colonnade obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, którą ponosi w zakresie 
określonymi przepisami prawa za Szkody Osobowe lub Szkody Rzeczowe wyrządzone Osobom Trzecim, w związku z 
wykonywaniem zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania 
i wychowania. 
 
RYNEK DOCELOWY PRODUKTU 

Produkt dedykowany dla:  
1) W przypadku ubezpieczenia OC Placówki Oświatowej: żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, 

liceów, technikum, zespół szkół, szkół zawodowych, szkół pomaturalnych, szkół wyższych.  

2) W przypadku ubezpieczenia Klauzuli OC nauczyciela i pozostałych pracowników Placówki Oświatowej  oraz 
dyrektora, zastępcy dyrektora lub osoby pełniącej obowiązki dyrektora: Nauczycieli, wychowawców i opiekunów 
oraz dyrektorów, zastępców dyrektora lub osób pełniących obowiązki dyrektora zatrudnionych przez Placówkę 
Oświatową na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenia, spółdzielczej umowy o pracę, wyboru lub mianowania. 

3) Placówek Oświatowych, a także  nauczycieli i pozostałych pracowników Placówek Oświatowych  oraz dyrektorów, 
zastępców dyrektorów lub osób pełniących obowiązki dyrektora szukających ochrony ubezpieczeniowej dla 
zdarzeń mających miejsce  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 



 
ANTYGRUPA 

Produkt nie jest przeznaczony dla: 
1) W przypadku ubezpieczenia OC Placówki Oświatowej: innych podmiotów gospodarczych niż Placówki  Oświatowe  
2) W przypadku ubezpieczenia Klauzuli OC nauczyciela i pozostałych pracowników Placówki Oświatowej  oraz 

dyrektora, zastępcy dyrektora lub osoby pełniącej obowiązki dyrektora: dla innych osób fizycznych prowadzących 
działalność zarobkową  innych  niż nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie, dyrektorzy, zastępcy dyrektorów lub 
osoby pełniące obowiązki dyrektora zatrudnieni przez Placówkę oświatową na podstawie umowy o pracę, umowę 
zlecenia, spółdzielczej umowy o pracę, wyboru lub mianowania. 

3) Placówek Oświatowych, a także  nauczycieli i pozostałych pracowników Placówek Oświatowych  oraz dyrektorów, 
zastępców dyrektorów lub osób pełniących obowiązki dyrektora szukających ochrony ubezpieczeniowej dla 
zdarzeń mających miejsce poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

 
 

 


