Arkusz informacyjny o ubezpieczeniach OC dla honorowych
opiekunek i opiekunów/kuratorów
1.

Wraz z Pana/Pani powołaniem na opiekuna lub opiekunkę objęty jest Pan/Pani – nie
musząc składać dalszych oświadczeń – ochroną ubezpieczeniową ubezpieczenia
zbiorowego, które Ministerstwo Sprawiedliwości Dolnej Saksonii uzgodniło z
Landschaftliche Brandkasse Hannover, o ile nie jest Pan/Pani pracownikiem
stowarzyszenia opiekunów lub urzędu ds. opieki lub też opiekunem zawodowym.
Ubezpieczenie pokrywa szkody, które Pan/Pani czyni osobom objętym opieką lub które
Panu/Pani mogą przez to powstać, że będzie Pan/Pani zobowiązana wobec osób trzecich
do rekompensaty szkody spowodowanej prowadzoną opieką. Ochrona ubezpieczeniem
rozciąga się również na roszczenia z odpowiedzialności cywilnej osoby, którą się Pan/Pani
opiekuje, która jest Pana/Pani krewnym i mieszka z Panem/Panią we wspólnocie domowej.
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Nie ubezpieczony jest osobisty ustawowy obowiązek odpowiedzialności cywilnej osoby,
która jest objęta opieką. W tym celu wchodzi w rachubę ewentualnie zawarcie osobnego
prywatnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Razem ubezpieczone są roszczenia z żądania zwrotu świadczeń pomocy socjalnej.
W ramach ubezpieczenia zbiorowego mają miejsce następujące sumy ubezpieczenia:
a)

dla ubezpieczenia OC od szkód majątkowyvch 250.000 € dla każdego przypadku
ubezpieczeniowego

b)

dla Ogólnego Ubezpieczenia OC 1,5 miliona € ryczałtowo za szkody na osobach i
szkody materialne

Udział własny nie ma miejsca.
Od ochrony ubezpieczeniem wykluczone są roszczenia odpowiedzialności za
a)

szkody z powodu
organizacyjnej

handlowej

działalności

kalkulacyjnej,

spekulacyjnej

lub

b)

szkody, które powstały w ten sposób, że umowy ubezpieczeniowe nie zostały zawarte,
spełnione albo kontynuowane dalej lub nie zawarte zostały regulaminowo zawarte,
spełnione albo kontynuowane.
Jednakże współubezpieczone są szkody, które powstają w ten sposób, że opiekunka
lub opiekun zaniedbał zawarcia niezbędnego ubezpieczenia dobrowolnego
ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osoby, którą się opiekuje.

2.

c)

szkody spowodowane przez ubezpieczoną osobę wskutek użytkowania pojazdu
mechanicznego lub przyczepy pojazdu mechanicznego

d)

szkody spowodowane z premedytacją

Jeżeli przez osobę, którą Pan/Pani się opiekuje lub osobę trzecią zostaną wysunięte wobec
Pana/Pani roszczenia z odpowiedzalności cywilnej z powodu opieki, to aby uniknąć
niekorzyści musi to Pan/Pani niezzwłocznie zameldować do

Landschaftliche Brandkasse Hannover
SD-H-3
Telefon (0511) 362-1613
30140 Hannover
Dołączyć lub potem dostarczyć należy potwierdzenie właściwego dla Pana/Pani sądu, że
należy Pan/Pani do kręgu osób objętych ubezpieczeniem zbiorowym.
Zamiast tego może Pan/Pani o skorzystaniu z odpowiedzalności cywilnej – znowu możliwie
niezzwłocznie – poinformować Sąd Opiekuńczy z prośbą o dalsze przekazanie
zawiadowienia o szkodzie do Landschaftliche Brandkasse Hannover.
O przypadkach szkód, za które wchodzi w rachubę pokrycie z zawnioskowanej samemu
przez Pana/Panią umowy ubezpieczeniowej, proszę poinformować Pana/Pani
ubezpieczyciela bez wzywania Sądu Opiekuńczego.
3.

Nie pobiera się na razie kosztów za udzieloną Panu/Pani ochronę ubezpieczeniową. Jeżeli
osoba, którą Pan/Pani się opiekuje nie jest bez środków do życia i dlatego nie może
Pan/Pani rościć sobie prawa do rekompensaty Pana/Pani wydatków z Kasy Państwowej
(§ 1835 ust. 4 Kodeksu Cywilnego (BGB)), zastrzega się sobie prawo do wystawienia
rachunku za roczną premię w późniejszym okresie czasu.
Poprzez Ustawę o Opiecę ustawowo zostało ustalone, że również koszty stosownego
ubezpieczenia OC osobie opiekującej się według §§ 1835 ust. 2 zdanie 1, 1908i Kodeksu
Cywilnego (BGB) należą do wydatków, za które nalaży się rekompensata.

4.

O ile ponosi Pan/Pani odpowiedzialność za znaczny majątek osoby, którą Pan/Pani się
opiekuje, to w Pana/Pani obowiązku leży zadbać o wystarczającą ochronę
ubezpieczeniową. Koszty stosownego ubezpieczenia OC mogą być Panu/Pani
zrekompensowane z majątku osoby, którą Pan/Pani się opiekuje.
Ma Pan/Pani wolny wybór ochrony ubezpieczeniowej w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.
Zwracamy jednak uwagę na możliwość, że wskutek zawartego z Landschaftliche
Brandkasse Hannover uzgodnienia ramowego można u nich zawrzec ochronę
ubezpieczeniową na wyższe sumy ubezpieczenia.
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5.

Ochrona ubezpieczeniowa poprzez ubezpieczenie zbiorowe wygasa
●

w przypadku zakończeniu opieki wskutek sądowego uchylenia,

●

w przypadku zwolnieniu opiekuna/opiekunki lub śmierci opiekuna/opiekunki,

●

w przypadku śmierci osoby otoczonej opieką.

Wskazówka:
Uprawnienia i obowiązek do działania w ostatnim przypadku odpada dla opiekuna lub
opiekunki. Uregulowanie pochówku i dalsza regulacja spadku nie należą do zadań
opiekuna lub opiekunki, jednakże mogą być przeprowadzone działania wymuszone
koniecznością, tzn. takie działania, których nie da się bez zagrożenia przełożyć, zanim
spadkobiercy w inny sposób nie mogą się tym zająć.

6.

Powyższe wywody obowiązują z reguły też dla opiekunów sądowych/kuratorów.
Właściwym do tego jest Sąd Rodzinny.

7.

W razie potrzeby dalszych informacji na ten temat proszę się zwrócić do
1.

miejscowych oddziałów VGH

lub do
2.

Landschaftliche Brandkasse Hannover
IH 2,
Telefon (0511) 362-3889
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30140 Hannover.

