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Wypadek komunikacyjny, zawał, udar - gdy zagrożone jest życie, liczy się 
przede wszystkim czas oraz szybka i sprawna pomoc medyczna. W wielu 
sytuacjach pierwszą osobą, która może nam pomóc w stanie bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia, jest ratownik medyczny.
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Wiesz jak chronić innych. A wiesz jak zadbać o siebie?

www.ergohestia.pl

Mapa 1. | Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne według podziału na województwa

Źródło | GUS - dane na rok 2014
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3,5 tysiąca lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych czuwało nad zdrowiem pielgrzymów podczas Światowych 
Dni Młodzieży 2016. Odnotowano 4 tysiące interwencji. Ich najczęstszymi powodami były zasłabnięcia, omdlenia, 
ataki padaczki i drobne urazy (skręcenia stawu skokowego, otarcia skóry itp.). Pojedyncze przypadki dotyczyły alergii, 
astmy, podejrzenia zawału mięśnia sercowego. 
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Mapa 2. | Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia na 1 tysiąc osób

Legenda
Liczba wyjazdów na 1 tysiąc mieszkańców
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Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego

W 2014 r. zrealizowano ponad trzy miliony wyjazdów 
na miejsce zdarzenia, a więc o 4% więcej niż w roku 
poprzednim.
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Wykres | Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego według miejsca zdarzenia w roku 2014
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Te liczby pozwalają docenić znaczenie pracy ratowników medycznych. Autorski program 
ubezpieczenia zawodu ratownika medycznego powstał, by kompleksowo zabezpieczyć 
ratownika i dyspozytora medycznego podczas wykonywania czynności zawodowych. 

Obejmuje on:

  ubezpieczenie odpowiedzialności ratownika i dyspozytora medycznego

  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

  ubezpieczenie ochrony prawnej

Źródło | GUS - dane na rok 2014



www.ergohestia.pl

Oferta ERGO Hestii - zakres ochrony

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ratownika i dyspozytora medycznego.

Wariant ochrony OC za szkody w mieniu powierzonym
OC za szkody w pojazdach 
mechanicznych powierzonych 
ratownikowi i przez niego użytkowanych

50 000 EUR

Limit:  
50 000 zł na jeden  
i 150 000 zł na wszystkie wypadki

Limit:  
15 000 zł na jeden  
i na wszystkie wypadki

150 000 EUR

250 000 EUR

500 000 EUR

Opcja dodatkowa - klauzula naruszenia praw pacjenta

ERGO Hestia oferuje szeroki zakres ochrony odpowiedzialności ratownika i dyspozytora 
medycznego. W jej podstawowy skład wchodzi:

• zabezpieczenie ratownika przed roszczeniami osób trzecich w związku z wykonywaniem 
czynności ratowniczych

• OC za szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej, w tym m. in.: HIV, WZW

• OC za szkody w mieniu powierzonym ratownikowi

• OC za szkody w pojazdach mechanicznych powierzonych ratownikowi i przez niego 
użytkowanych
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Ubezpieczenie OC to nie wszystko - jego doskonałym 
uzupełnieniem jest ochrona prawna! 

ERGO Hestia oferuje ubezpieczenie ochrony prawnej, które ma na celu sfinansowanie obrony interesów 
prawnych ratowników medycznych. W zależności od potrzeb oferujemy dwa warianty ubezpieczeń:

Podstawowy

informacja prawna (telefoniczna asysta prawna)

obrona przed sądem i udział jako oskarżyciel prywatny lub oskarżyciel 
posiłkowy w postępowaniach karnych 

dochodzenie lub obrona przed roszczeniem odszkodowawczym z tytułu 
wyrządzonej szkody powstałej w związku z wykonywaniem zawodu ratownika 

Rozszerzony

obrona przed sądem i udział jako oskarżyciel prywatny lub oskarżyciel 
posiłkowy w sprawach o wykroczenie z tytułu naruszenia lub podejrzenia 
o naruszenie przepisów dotyczących wykroczeń związanych z wykonywaniem 
zawodu ratownika 

umowy związane z pojazdem mechanicznym wykorzystywanym w celu 
wykonywania zawodu ratownika



NNW ratownika i dyspozytora medycznego - 
Bezpieczna przyszłość 
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Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w razie uszkodzenia 
ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Ratownik samodzielnie określa zakres 
ubezpieczenia, świadczeń i wariant wypłaty odszkodowania. 

Ubezpieczenie NNW gwarantuje następujące 
świadczenia podstawowe: 

 w przypadku śmierci w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku:  
100% sumy ubezpieczenia

 z tytułu trwałego uszczerbku na 
zdrowiu: 1% sumy ubezpieczenia 
za każdy 1% uszczerbku

 jednorazowe świadczenie z tytułu 
trwałej utraty zdolności do 
wykonywania pracy:  
100% sumy ubezpieczenia

 zwrot kosztów: nabycia środków 
pomocniczych, protez i innych 
przedmiotów ortopedycznych, 
przeszkolenia zawodowego inwalidów, 
odbudowy stomatologicznej zębów

Zakres świadczeń podstawowych 
można rozszerzyć o:

 ubezpieczenie na 
wypadek HIV i/lub WZW

 ubezpieczenie na 
wypadek całkowitej 
okresowej niezdolności 
do wykonywania zawodu 
ratownika medycznego
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 ratownik podczas cięcia materiału 
opatrunkowego w karetce uszkodził 
kciuk nożem ratowniczym

 podczas wykonywania czynności 
medycznych zespół karetki został 
zaatakowany przez nietrzeźwego 
mężczyznę - jeden z ratowników został 
poważnie pobity przez napastnika

 podczas interwencji medycznej doszło 
do ukłucia ratownika igłą pacjenta 
(niebezpieczeństwo zarażenia 
wirusem HIV) 
 
w wyniku doznanego złamania ręki 
podczas interwencji medycznej 
ratownik nie mógł przez dwa miesiące 
wykonywać swojego zawodu

Przykłady scenariuszy szkodowych: 

 defibrylator spadł z noszy, 
którymi ratownik zahaczył 
o bramę; uszkodzeniu uległ 
wyświetlacz

 ratownik podczas 
wykonywania obowiązków 
służbowych zarysował 
ambulans 
 
wskutek zaniechania krew 
nie została dostarczona 
do ambulatorium

Aby uzyskać więcej informacji oraz poznać szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia  
Hestia Ratownikom, zachęcamy do kontaktu: Marcin Sowa | e-mail: marcin.sowa@ergohestia.pl | tel. kom.: 508 045 642 
Zapraszamy również na stronę www.ratownik.e-wniosek.com


