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I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
 

Warianty ubezpieczenia 

i suma gwarancyjna 

SKŁADKA ROCZNA 

OC pod warunkiem wykupienia 
ubezpieczenia NNW uczniów „EDU 

Plus” 

Wariant I: SG 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 200 zł 

Wariant II: SG 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 300 zł 

Wariant III: SG 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 450 zł 

Wariant IV: SG 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 600 zł 

Klauzule i podlimity sumy gwarancyjnej 
KLAUZULE DODATKOWE 

ROZSZERZAJĄCE ZAKRES 
UBEZPIECZENIA 

SKŁADKA ROCZNA 
Klauzula EDU OC 1 – OC najemcy nieruchomości, 
podlimit sumy gwarancyjnej 100.000 zł. 75 zł 

Klauzula EDU OC 2 – OC pracodawcy 
podlimit sumy gwarancyjnej 100.000 zł   100 zł 

Klauzula EDU OC 3 – OC za szkody osobowe wynikające z zatruć pokarmowych 
(stołówka szkolna), 
podlimit sumy gwarancyjnej 50.000 zł 

BEZSKLADKOWO 

Klauzula EDU OC 4 – OC tytułu prowadzenia szatni, 
podlimit sumy gwarancyjnej  10.000 zł i podlimit na 1 ucznia 300 zł; ( udział własny 
zniesiony) 

90 zł 

Klauzula EDU OC 5 – OC wynajmującego 
polimit sumy gwarancyjnej 100.000 zł BEZSKLADKOWO 

Klauzula EDU OC 6 – OC za szkody powstałe na terytorium Europy 
Polimit sumy gwarancyjnej 100.000 zł 30 zł 

Klauzula EDU OC 7 – OC za szkody powstałe w związku z odbywaniem praktyk 
uczniowskich / studenckich 
podlimit sumy gwarancyjnej: 50.000,00 PLN – na wszystkie zdarzenia w odniesieniu do 
szkód wyrządzonych przez wszystkich studentów / uczniów odbywających czynności w 
ramach jednej praktyki uczniowskiej / studenckiej i 10.000,00 PLN na jedno zdarzenie w 
odniesieniu do jednego ucznia / studenta. 

5 zł/osobę 

 
We wszystkich wariantach ubezpieczenia OC (za wyjątkiem OC z tytułu prowadzenia szatni ) – udział własny w każdej szkodzie 
rzeczowej wynosi 100,00 PLN.  
Zamiana udziału własnego na franszyzę integralną w wysokości 100,00 PLN z zastosowaniem 5% zwyżki stawki.  
 
(podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes Pro Plus zatwierdzone Uchwałą nr 01/26/02/2019 Zarządu InterRisk TU 

S.A. Vienna Insurance Group z dnia 26.02.2019 r.) 

 
KLAUZULA EDU OC 1 – UBEZPIECZENIE OC NAJEMCY NIERUCHOMOŚCI 

 
1. Zachowując postanowienia OWU, nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za 

pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące 
powstaniem szkody rzeczowej w nieruchomości, stanowiącej własność Poszkodowanego, użytkowanej przez 
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej zgłoszonej do ubezpieczenia.  

2. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są ponadto szkody: 
1) w gruntach oraz w mieniu stanowiącym przynależności budynku / budowli,  
2) wynikające z normalnego zużycia w czasie trwania umowy, 
3) powstałe w związku z podnajęciem przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego nieruchomości w całości lub części,  
4) powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego bieżących 

napraw, przeglądów lub konserwacji, do których był zobowiązany w myśl obowiązujących przepisów lub podpisanej umowy,  
5) wynikające ze zmian w użytkowanych nieruchomościach, poczynionych wbrew ich przeznaczeniu lub postanowieniom 

umownym, bądź w nieruchomościach wykorzystywanych w innym celu lub w inny sposób niż to określono w umowie,  
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6) w instalacjach, urządzeniach, maszynach, kotłach, urządzeniach do ogrzewania pomieszczeń oraz wody,  
7) w wyrobach ze szkła, terakoty, ceramiki lub tworzyw sztucznych, chyba że stanowią część składową nieruchomości, 
8) powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych lub montażowych,  
9) powstałe w związku z niezapłaceniem czynszu. 

3. Franszyza redukcyjna wynosi 100,00 PLN.  
 

KLAUZULA EDU OC 2 – UBEZPIECZENIE OC PRACODAWCY 
 
1. Zachowując postanowienia OWU, nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za 

pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące 
powstaniem szkody osobowej, poniesionej przez pracownika Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, będące następstwem 
wypadku przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu zdarzeń przy pracy i 
chorób zawodowych, zwanej dalej Ustawą. 

2. W przypadku szkód osobowych, Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie pomniejszone o wysokość świadczenia wypłaconego 
pracownikowi na podstawie Ustawy.  

3. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są ponadto szkody: 
1) powstałe wskutek chorób zawodowych, udarów oraz zawałów, 
2) powstałe wskutek kontaktu pracownika z azbestem, materiałami promieniotwórczymi, metalami ciężkimi lub 

substancjami ropopochodnymi. 
 

KLAUZULA EDU OC 3 – UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY OSOBOWE WYNIKAJĄCE  
Z ZATRUĆ POKARMOWYCH 

 
1. Zachowując postanowienia OWU, nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za 

pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące 
powstaniem szkody osobowej, będącej następstwem zatrucia pokarmowego, zaistniałe w związku z prowadzeniem punktu 
gastronomicznego, o ile Ubezpieczający / Ubezpieczony w zakresie swojej działalności uprawniony jest do prowadzenia 
takiego punktu. 

2. Z zachowaniem wyłączeń określonych w OWU, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 
1) wyrządzone przez pracownika nie posiadającego stosownych zezwoleń, uprawnień, kwalifikacji lub przeszkolenia do 

wykonywania obowiązków pracowniczych, przy wykonywaniu których została wyrządzona szkoda, 
2) spowodowane wskutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminów wewnętrznych 

obowiązujących w zakładzie pracy, 
3) polegające na przeniesieniu chorób przez pracowników Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, 
4) inne niż wynikające z zatruć pokarmowych. 

3. W ramach podlimitu sumy gwarancyjnej na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe określonego w polisie dla niniejszej Klauzuli, 
ustanawia się dodatkowo sublimit na jednego Poszkodowanego w wysokości 25.000 PLN.  

 
KLAUZULA EDU OC 4 – UBEZPIECZENIE OC ZA SZKODY Z TYTUŁU PROWADZENIA SZATNI 

 
1. Zachowując postanowienia OWU nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za 

pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w 
okresie ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody rzeczowej (polegającej także na utracie rzeczy) powstałej w związku z 
prowadzeniem przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego szatni szkolnej.  

2. W ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody pod 
warunkiem, że rzeczy oddane na przechowanie znajdują się w osobnych zamykanych pomieszczeniach lub zamkniętych 
szafkach, do których dostęp ma wyłącznie osoba wyznaczona przez placówkę szkolną do nadzoru nad szatnią.  

3. Z zachowaniem wyłączeń określonych w OWU, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są ponadto szkody w 
sprzęcie elektronicznym lub komputerowym.  

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 10.000,00 PLN z podlimitem na jedną 
osobę równym 300,00 PLN przy zniesionym udziale własnym w szkodzie. 

KLAUZULA EDU OC 5 – UBEZPIECZENIE OC WYNAJMUJĄCEGO 
 
1. Zachowując postanowienia OWU, nie zmienione postanowieniami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego 

i za pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na wypadki ubezpieczeniowe 
skutkujące powstaniem szkody rzeczowej, rozumianej jako zniszczenie lub uszkodzenie ruchomości stanowiących własność 
Najemcy. 

2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w granicach ustawowej odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego / 
Ubezpieczonego będącego Wynajmującym. Umowa najmu powinna być zawarta w formie pisemnej. 

3. Z zachowaniem wyłączeń zawartych w OWU, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są ponadto szkody:  
1) powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego generalnych lub 

bieżących napraw, przeglądów lub konserwacji – w szczególności: instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych, do których był on zobowiązany w myśl obowiązujących przepisów lub 
podpisanej umowy, 

2) powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych,  
3) powstałe wskutek jakiejkolwiek utraty rzeczy ruchomej, nie będącej wynikiem uszkodzenia lub zniszczenia, 
4) w pojazdach mechanicznych, ich wyposażeniu oraz w rzeczach w nich pozostawionych, 
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5) w sprzęcie elektronicznym lub komputerowym. 
4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach przyjętej odpowiedzialności, pomniejszone o franszyzę redukcyjną w 

wysokości 100,00 PLN. 
5. Niniejsza klauzula ma zastosowanie tylko do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Biznes Pro Plus zatwierdzonych Uchwałą nr 

01/26/02/2019 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 26.02.2019 r. 
 

KLAUZULA EDU 6 – ROZSZERZENIE ZAKRESU TERYTORIALNEGO O KRAJE EUROPY 
 
Zachowując postanowienia OWU nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za 
pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na zdarzenia skutkujące powstaniem szkody 
rzeczowej lub osobowej na terytorium Europy. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, tj. alpinizmu, 
paralotniarstwa, szybownictwa oraz pilotowania jakichkolwiek samolotów silnikowych, raftingu lub innych sportów wodnych 
uprawianych na rzekach górskich, nurkowania przy użyciu aparatu tlenowego, skoków bungee, speleologii oraz wszelkiej odmiany 
skoków spadochronowych, a także sportów motorowych. 
 
 

KLAUZULA EDU 7 – ROZSZERZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚC CYWILNA DELIKTOWĄ  
W ZWIĄZKU Z ODBYWANIEM PRAKTYK UCZNIOWSKICH 

 
Zachowując postanowienia OWU nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za 
pobraniem dodatkowej składki, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną deliktową za 
czynności uczniów, studentów podejmowane w ramach praktyk uczniowskich / studenckich w zakładach pracy / uczelniach, z 
którymi szkoła / uczelnia podpisała porozumienie – umowę cywilnoprawną o prowadzenie praktyk zawodowych. 
Podlimit sumy gwarancyjnej: 
50.000,00 PLN – na wszystkie zdarzenia w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez wszystkich studentów / uczniów 
odbywających czynności w ramach jednej praktyki uczniowskiej / studenckiej;  
10.000,00 PLN na jedno zdarzenie w odniesieniu do jednego ucznia / studenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
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I MATERIALNEJ NAUCZYCIELI ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY, DYREKTORA 
PLACÓWKI OSWIATOWEJ (ZASTĘPCY DYREKTORA ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI 
DYREKTORA) 
 
W przypadku objęcia ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich uczniów w danej szkole lub zawarcia 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przez danego pracownika oświaty, pracownik oświaty tj. nauczyciel, 
pozostały pracownik szkoły oraz dyrektor placówki oświatowej, zastępca dyrektora oraz osoba pełniąca obowiązki 
dyrektora mogą wykupić indywidualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i materialnej na następujących warunkach: 
 
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 

1) Odpowiedzialność deliktową nauczyciela i pozostałych pracowników szkoły (OC nauczyciela oraz pozostałych 
pracowników szkoły):  

 na podstawie Klauzuli – ubezpieczenie OC Nauczyciela oraz pozostałych pracowników szkoły  
2) Odpowiedzialność deliktową i kontraktową (OC dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki 

dyrektora):  
 na podstawie Klauzuli – ubezpieczenie OC Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz osoby pełniącej  
 obowiązki dyrektora. 

 
2. Suma gwarancyjna: 

 
1) OC nauczyciela oraz pozostałych pracowników szkoły):  

  

Warianty ubezpieczenia 

i suma gwarancyjna 
 

SKŁADKA ZRYCZAŁTOWANA  
ZA WSZYSTKIE OSOBY 

Wariant I 
SG 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, na 
jednego i wszystkich ubezpieczonych 

100 zł 

Wariant II 
SG 150.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
na jednego i wszystkich ubezpieczonych 

140 zł 

Wariant III 
SG 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
na jednego i wszystkich ubezpieczonych 

170 zł 

Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 100,00 PLN. 

 
 

2) OC dyrektora, zastępcy dyrektora oraz osoby pełniącej obowiązki dyrektora): 
 

Warianty ubezpieczenia 

i suma gwarancyjna 
 

SKŁADKA ZRYCZAŁTOWANA  
ZA WSZYSTKIE OSOBY 

Wariant I 
SG 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,  
na jednego i wszystkich ubezpieczonych 

150 zł 

Wariant II 
SG 150.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
na jednego i wszystkich ubezpieczonych 

200 zł 

Wariant III 
SG 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
na jednego i wszystkich ubezpieczonych 

250 zł 

Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 100,00 PLN. 

 
 
 
 

3) OC nauczyciela żłobka lub przedszkola 
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Suma gwarancyjna ( SG ) SKŁADKA ROCZNA ZA 1 OSOBĘ 

 
SG 20.000 zł na wszystkie zdarzenia i 10.000 zł na jedno 
zdarzenie, na jednego i wszystkich Ubezpieczonych 

1 zł 
� tak    � nie 

Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 100,00 PLN. 

 
4) OC pozostałych pracowników żłobka lub przedszkola 

 
Warianty ubezpieczenia 

i suma gwarancyjna ( SG ) SKŁADKA ROCZNA ZRYCZAŁTOWANA ZA WSZYSTKIE OSOBY 

Wariant I 
SG 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,  
na jednego i wszystkich ubezpieczonych 

100 zł 
� tak    � nie 

Wariant II 
SG 150.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
na jednego i wszystkich ubezpieczonych 

140 zł 
� tak    � nie 

Wariant III 
SG 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
na jednego i wszystkich ubezpieczonych 

170 zł 
� tak    � nie 

Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 100,00 PLN. 

 

3. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes Pro Plus zatwierdzone Uchwałą nr 01/26/02/2019 
Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 26.02.2019 r., zwane dalej OWU BPP ) 

4. Odpowiedzialność InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w zakresie odpowiedzialności cywilnej rozpoczyna się od 
pierwszego dnia roku szkolnego pod warunkiem, że w terminie do 60 dni od pierwszego dnia roku szkolnego: 
1) do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zostanie przekazany wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia OC,  
2) Ubezpieczony złoży oświadczenie o braku wiedzy nt. jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować jego 

odpowiedzialnością cywilną z tytułu przedmiotowej umowy ubezpieczenia OC, 
3) zostanie opłacona składka / pierwsza rata składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC. 

 
KLAUZULA – UBEZPIECZENIE OC NAUCZYCIELA ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW  

PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 
 
1. Zachowując postanowienia OWU BPP, nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i 

za pobraniem dodatkowej składki, InterRisk rozszerza ochronę ubezpieczeniową o odpowiedzialność cywilną deliktową za 
szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności zawodowej przez nauczycieli oraz pozostałych pracowników 
placówki oświatowej ( osoby zatrudnione na umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej ), w tym również, za szkody 
wyrządzone w związku z przeniesieniem SARS 2 Covid-19. 
 

2. Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęta jest również: 

1) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego w związku z pełnieniem funkcji opiekuna na 
imprezach, koloniach, wycieczkach, obozach, zielonych szkołach itp.;  

2) odpowiedzialność materialna Ubezpieczonego wobec pracodawcy za szkody wyrządzone z winy nieumyślnej wskutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, wynikająca z przepisów Kodeksu Pracy. 

3. Jeżeli wobec Ubezpieczonego ma zastosowanie ograniczenie jego odpowiedzialności cywilnej, wynikające z przepisów 
Kodeksu pracy, wysokość wypłaconego przez InterRisk odszkodowania ograniczona jest do wysokości roszczeń regresowych 
przysługujących pracodawcy wobec Ubezpieczonego, określonych w Kodeksie pracy.  

4. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU BPP oraz uwzględniając postanowienia ust. 1 niniejszej klauzuli, wyłączenie § 39 ust. 
1 pkt. 23 ) OWU BPP ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach pozostałych chorób, w szczególności chorób zakaźnych 
wymienionych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, w tym wirusa 
HIV.   

5. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 100,00 PLN. 

6. Zakres terytorialny: teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałe kraje Europy. 
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KLAUZULA – UBEZPIECZENIE OC DYREKTORA, ZASTĘPCY DYREKTORA  
ORAZ OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI DYREKTORA 

 
1. Zachowując postanowienia OWU BPP, nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i 

za pobraniem dodatkowej składki, InterRisk rozszerza ochronę ubezpieczeniową o odpowiedzialność cywilną za szkody 
rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej z tytułu czynu niedozwolonego ( OC delikt ) lub z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania ( OC kontrakt ), w związku z pełnieniem przez Ubezpieczonego funkcji dyrektora, 
zastępcy dyrektora lub osoby pełniącej obowiązki dyrektora w granicach posiadanych kompetencji, w tym również, za szkody 
wyrządzone w związku z przeniesieniem SARS 2 Covid-19.  

2. InterRisk ponosi odpowiedzialność za Ubezpieczonego w wysokości szkody, jednak nie wyższej: (i) od kwoty 
trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego Ubezpieczonemu w dniu wyrządzenia szkody ( Ubezpieczony- pracownik ) 
lub (ii) od kwoty przewidzianej w umowie cywilnoprawnej, na podstawie której Ubezpieczony pełni funkcję dyrektora, zastępcy 
dyrektora lub osoby pełniącej obowiązki dyrektora. 

3. Zachowując wyłączenia zawarte w OWU BPP oraz uwzględniając postanowienia ust. 1 niniejszej klauzuli: 

1) InterRisk nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody będące następstwem naruszenia przepisów BHP, rażącego 
naruszenia regulaminów i innych aktów wewnętrznych obowiązujących w zakładzie pracy, chyba że nie miało to wpływu 
na zajście wypadku ubezpieczeniowego, 

2) wyłączenie § 39 ust. 1 pkt 23) OWU BPP ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach pozostałych chorób, w 
szczególności chorób zakaźnych wymienionych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych u ludzi, w tym wirusa HIV.   

4. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 100,00 PLN. 

5. Zakres terytorialny: teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałe kraje Europy. 
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