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Pełne informacje podane są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019.866).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, uregulowane rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna
podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące
następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego
z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które
miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

działalność leczniczą nie obejmuje:
odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, niezwiązanym z wykonywaniem
działalności leczniczej;
szkód w zakresie kwoty powyżej sumy gwarancyjnej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą obejmuje szkody będące następstwem
zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

są udzielane w przypadkach będących następstwem wady
wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.
Suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia nie dłuższym, niż 12
miesięcy, wynosi równowartość w złotych:
1) 100 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500 000
euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są
objęte umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą nie obejmuje szkód:
wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu
lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;
polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;

podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej:

polegających na zapłacie kar umownych;

„Ustawa”), wykonującego działalność leczniczą, o której mowa
w art. 8 pkt 1 lit. a Ustawy;

a także aktów terroru.

2) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000
euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są
objęte umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy,
wykonującego działalność leczniczą, o której mowa w art. 8 pkt 1
lit. b i pkt 2 Ustawy;
3) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000
euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są
objęte umową ubezpieczenia OC lekarza wykonującego
działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności
gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna
praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna
specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna
praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna
praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na
podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten
zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z
podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
4) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000
euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są
objęte umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza
wykonującego działalność leczniczą w formie spółki cywilnej,
spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka
lekarska;
5) 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000
euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są
objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki wykonującej
działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności

powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek,

gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki,
indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu
wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki,
indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w
miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie
w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem
leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna
specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie
leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym
prowadzącym ten zakład;
6) 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000
euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są
objęte umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
pielęgniarki wykonującej działalność leczniczą
w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej
jako grupowa praktyka pielęgniarek.
7) 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000
euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są
objęte umową ubezpieczenia OC fizjoterapeuty wykonującego
działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności
gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna,
indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu
wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w
zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem
leczniczym prowadzącym ten zakład;
8) 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000
euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są
objęte umową ubezpieczenia OC fizjoterapeuty wykonującego
działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo
spółki partnerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna.
Jeżeli dany podmiot wykonujący działalność leczniczą wykonuje
więcej, niż jeden rodzaj działalności leczniczej albo wykonuje
działalność leczniczą w więcej, niż jednej formie, wysokość
minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej tego podmiotu stanowi równowartość najwyższej
minimalnej sumy gwarancyjnej określonej dla wykonywanych
rodzajów działalności leczniczej albo form wykonywanej
działalności leczniczej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?
Obowiązki na początku umowy:

 Ubezpieczony, będący jednocześnie Ubezpieczającym obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności,
o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach; w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy
rachunek obowiązek ten spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy
na jego rachunek.
Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:

 Ubezpieczony, będący jednocześnie Ubezpieczającym zobowiązany jest do opłacenia składki;
 Ubezpieczony, będący jednocześnie Ubezpieczającym obowiązany jest zawiadamiać o zmianach okoliczności niezwłocznie po otrzymaniu o nich
wiadomości; w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek ten spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym,
chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
W przypadku przedstawienia/zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony ma obowiązek:





powiadomić Ubezpieczyciela o zdarzeniu niezwłocznie po jego zajściu lub uzyskaniu o nim wiadomości;
dostarczyć Ubezpieczycielowi dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania;
stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela oraz udzielać informacji i pełnomocnictw innym osobom do działania w imieniu Ubezpieczonego, w zakresie
niezbędnym do prawidłowej likwidacji szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę ubezpieczeniową należy opłacić w wysokości i terminach określonych przez strony umowy w umowie ubezpieczenia, przy czym zapłata może być
jednorazowa bądź w ratach. Płatność - w zależności od ustaleń stron umowy ubezpieczenia - może nastąpić w formie przelewu na dedykowany rachunek
bankowy lub ewentualnie gotówką, poprzez pośrednika ubezpieczeniowego.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia
składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeżeli w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel wskaże późniejszy termin płatności składki lub jej
pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na dłużej niż 6 miesięcy, Ubezpieczający może od niej odstąpić w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Ubezpieczający,
który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może odstąpić od niej w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od
dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, o ile jest to termin późniejszy.

