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Aneks z dnia 25.10.2017 r. do Szczególnych Warunków Ubezpieczenia dla  pracowników oświaty 
„OCHRONA W PODRÓŻY” z dnia 21.03.2017 r.

§1
Niniejszym aneksem wprowadza się następujące zmiany do Szczególnych Warunków Ubezpieczenia dla  pracowników 
oświaty „OCHRONA W PODRÓŻY” z dnia 21.03.2017 r.

a) §12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:

1) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także wyrządzone przez rzeczy dostarczone lub wytwo-
rzone przez Ubezpieczanego albo prace lub usługi przez niego wykonane,

2) związane z ruchem pojazdów lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w zakresie objętym systemem 
ubezpieczeń obowiązkowych,

3) powstałe wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych Ubezpieczonego,
4) związane z użytkowaniem statków oraz urządzeń latających i pływających z wyjątkiem sprzętu napędzanego siłą 

wiatru lub siłą fizyczną osoby Ubezpieczonej,
5) w ładunku, wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub spedycji,
6) za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej 

(w rozumieniu § 2 pkt 17) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z 
obowiązujących przepisów prawa,

7) wyrządzone osobom bliskim wobec Ubezpieczonego albo osobom przez niego zatrudnionym, bez względu na 
podstawę prawną zatrudnienia,

8) polegających na wystąpieniu czystych strat finansowych niezwiązanych ze szkodą w mieniu ani na osobie,
9) które mogą być pokryte z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej z innym Ubezpieczycielem na 

wcześniejszy lub późniejszy okres ubezpieczenia,
10) w wartościach pieniężnych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych 

albo dziełach sztuki,
11) wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych, o których istnieniu Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu 

należytej staranności mógł się dowiedzieć,
12) w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub 

innego pokrewnego stosunku prawnego.

b)  §12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym 

nałożonym na Ubezpieczonego.

§2
 Pozostałe zapisy Szczególnych Warunków Ubezpieczenia nie ulegają zmianie.

§3
 Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 25 października 2017r.
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