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Nowy Program ubezpieczeń
dla lekarzy i lekarzy dentystów

członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej
w Olsztynie

�

�

�

�

�

umowę ubezpieczenia obowiązkowego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Finansów,

umowę ubezpieczenia nadwyżkowego odpowiedzialności cywilnej (OC) z sumą gwarancyjną
aż do 5 mln zł,

umowę ubezpieczenia NNW ze świadczeniem związanym z ekspozycją na ryzyko HIV/WZW,

Ubezpieczenia ochrony prawnej,

Ubezpieczenia utraty dochodu.

W ramach tej oferty lekarz i lekarz dentysta może zawrzeć:

Ubezpieczenie obowiązkowe OC1.

Poniżej przedstawiamy szczegóły oferty ubezpieczeniowej:

Podstawa ubezpieczenia:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia i składka:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedzialność cywilna lekarza i lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą na terenie

RP za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem

zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
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Lekarze I grupy ryzyka

78,00 zł

W przypadku lekarzy zaszeregowanych do I grupy ryzyka, gdy lekarz specjalista wykonuje zabiegi

chirurgiczne, endoskopowe lub z zakresu radiologii interwencyjnej albo zabiegi wymagające

uzyskania pisemnej zgody na ich przeprowadzenie pacjenta lub uprawnionej osoby, nalicza się

składkę przewidzianą dla II grupy ryzyka.

Lekarze II grupy ryzyka

180,00 zł

Lekarze III grupy ryzyka

380,00 zł
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Ubezpieczenie nadwyżkowe OC (dobrowolne)2.

Podstawa ubezpieczenia:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

�

�

�

�

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku

z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu lekarza.

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku

z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu lekarza.

wynikające z  naruszenia praw pacjenta,

powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej,

spowodowane niesieniem pierwszej pomocy,

wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

Ochrona ubezpieczeniowa w tym zakresie obejmuje szkody nieobjęte w ramach obowiązkowego

ubezpieczenia OC oraz szkody, które są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC, ale nie mogą

być pokryte z tego ubezpieczenia, np. niewystarczająca suma gwarancyjna ubezpieczenia

obowiązkowego.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody:

Dla lekarzy, którzy prowadzą indywidualną praktykę lekarską i muszą posiadać

obowiązkowe ubezpieczenie OC skierowany jest Wariant II.
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W wariancie II ubezpieczenie OC lekarza jest dostępne w 2 zakresach ubezpieczenia:

1. – ochrona ubezpieczeniowa z tytułu OC obejmuje szkody:

• na osobie,

• wyrządzone w ramach wykonywania zawodu, w tym działalności leczniczej.

2. – ochrona ubezpieczeniowa z tytułu OC obejmuje szkody:

na osobie i rzeczowe,

wyrządzone w ramach wykonywania zawodu, w tym działalności leczniczej,

powstałe w związku z posiadanym mieniem wykorzystywanym w działalności leczniczej.

Zakres podstawowy

Zakres rozszerzony

•

•

•



Suma gwarancyjna i składka:
Składka ubezpieczeniowa zależy od wykonywanej specjalizacji przez lekarza.

a. dla lekarzy następujących specjalizacji : anestezjologia i intensywna terapia,

chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowo-twarzowa,

kardiochirurgia, neurochirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo

i ginekologia, urologia, chirurgia naczyniowa, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna,

ginekologia onkologiczna, urologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, medycyna ratunkowa,

neonatologia – składka wynosi w zależności od wybranej sumy gwarancyjnej:

(3 klasa ryzyka)

b. dla lekarzy następujących specjalizacji : medycyna sportowa, ortodoncja,

periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca,

stomatologia zachowawcza z endodoncją – składka wynosi w zależności od wybranej sumy

gwarancyjnej:

(2 klasa ryzyka)

Suma gwarancyjna

50.000 zł

100.000 zł

200.000 zł

500.000 zł

1.000.000 zł

1.500.000 zł

2.000.000 zł

3.000.000 zł

4.000.000 zł

5.000.000 zł

Suma gwarancyjna

50.000 zł

100.000 zł

200.000 zł

500.000 zł

1.000.000 zł

1.500.000 zł

2.000.000 zł

3.000.000 zł

4.000.000 zł

5.000.000 zł

Składka – zakres podstawowy

99,00 zł

189,00 zł

290,00 zł

442,00 zł

613,00 zł

737,00 zł

959,00 zł

1.840,00 zł

2.370,00 zł

2.800,00 zł

Składka – zakres podstawowy

45,00 zł

89,00 zł

132,00 zł

196,00 zł

276,00 zł

352,00 zł

458,00 zł

830,00 zł

990,00 zł

1.390,00 zł

Składka – zakres rozszerzony

120,00 zł

198,00 zł

305,00 zł

455,00 zł

625,00 zł

774,00 zł

1.007,00 zł

1.890,00 zł

2.580,00 zł

3.150,00 zł

Składka – zakres rozszerzony

49,00 zł

93,00 zł

141,00 zł

207,00 zł

290,00 zł

370,00 zł

481,00 zł

880,00 zł

1.080,00 zł

1.480,00 zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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c. dla lekarzy pozostałych następujących specjalizacji – składka wynosi

w zależności od wybranej sumy gwarancyjnej:

(1 klasa ryzyka)

Suma gwarancyjna

50.000 zł

100.000 zł

200.000 zł

500.000 zł

1.000.000 zł

1.500.000 zł

2.000.000 zł

3.000.000 zł

4.000.000 zł

5.000.000 zł

NNW

10.000 zł

20.000 zł

50.000 zł

100.000 zł

200.000 zł

Koszty

leczenia

10.000 zł

20.000 zł

50.000 zł

100.000 zł

200.000 zł

Świadczenie

jednorazowe

z tytułu HIV

10.000 zł

20.000 zł

50.000 zł

100.000 zł

200.000 zł

Świadczenie

jednorazowe

z tytułu WZW

10.000 zł

20.000 zł

50.000 zł

100.000 zł

200.000 zł

Składka – zakres podstawowy

28,00 zł

43,00 zł

64,00 zł

96,00 zł

130,00 zł

169,00 zł

221,00 zł

325,00 zł

429,00 zł

555,00 zł

Składka – zakres rozszerzony

31,00 zł

45,00 zł

67,00 zł

101,00 zł

137,00 zł

181,00 zł

234,00 zł

341,00 zł

460,00 zł

597,00 zł

Składka

za okres

12 miesięcy

86 zł

110 zł

170 zł

180 zł

210 zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

Ubezpieczenie NNW związane z ekspozycją na HIV/WZW3.

Podstawa ubezpieczenia:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia i składka:

OWU NNW ustalone uchwałą nr UZ/319/2020 z dnia 9 listopada 2020r. Zarządu PZU SA.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu

lekarza wraz ze świadczeniami dodatkowymi z tytułu ekspozycji ubezpieczonego na ryzyko HIV

i WZW.
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Ubezpieczenie Ochrony Prawnej4.

Podstawa ubezpieczenia:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

�

�

�

OWU kosztów ochrony prawnej związanych z wykonywaniem zawodu lekarza pielęgniarki

lub położnej ustalone uchwałą nr UZ/139/2019 z dnia 29 maja 2019r. Zarządu PZU SA.

Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie lub zwrot niezbędnych i prawnie uzasadnionych kosztów

ochrony prawnej w celu ochrony interesów prawnych ubezpieczonego związanych z wykony-

waniem zawodu lekarza.

PZU pokrywa koszty m.in.:

porady prawnej,

wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego,

sądowe, wpisu.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariancie:

dochodzenia przez ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów

niedozwolonych  lub roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych powstałych w związku

z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu lekarza lub lekarza dentysty;

ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w postępowaniach cywilnych związanych

z nienależytym wykonaniem świadczenia zdrowotnego przez ubezpieczonego;

ochroną ubezpieczonego w zakresie prawa karnego i wykroczeń lub dochodzeniem przez

ubezpieczonego roszczeń z tytułu popełnienia wobec ubezpieczonego przestępstwa

zniesławienia lub znieważenia.

obroną ubezpieczonego w zakresie postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej;

ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie postępowań administracyjnych;

ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie umów związanych z wykonywaniem

zawodu lekarza lub lekarza dentysty;

ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń

społecznych;

ochroną interesów prawnych ubezpieczonego w zakresie sporów z NFZ.

Komfort

Super

– ochrona obejmuje następujące koszty:

– ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty:

�

�

�

�

�

�

�

�

Suma ubezpieczenia i składka:

Wariant

Komfort

Super

Suma ubezpieczenia

100.000 zł

500.000 zł

Składka za okres 12 miesięcy

129 zł

315 zł
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Wariant II

suma ubezpieczenia

Wariant I

suma ubezpieczenia

180.000 zł

(537 zł

/dzień)

180.000 zł

180.000 zł

678 zł

120.000 zł

(358 zł

/dzień)

120.000 zł

120.000 zł

453 zł

60.000 zł

(179 zł

/dzień)

60.000 zł

60.000 zł

226 zł

Ubezpieczenie utraty

dochodu

Ubezpieczenie od

następstw nieszczęś-

liwych wypadków

Świadczenie z tytułu

całkowitego trwałego

inwalidztwa

Składka za okres

12 miesięcy

Ubezpieczenie utraty dochodu5.

Podstawa ubezpieczenia:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia i składka:

OWU NNW ustalone uchwałą nr UZ/319/2020 z dnia 9 listopada 2020r. Zarządu PZU SA

wraz z rozszerzeniem o świadczenia dodatkowe z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa

i ubezpieczenie utraty dochodu przez osobę wykonującą zawód lekarza.

Następstwa nieszczęśliwego wypadku (w tym również w wyniku uprawiania sportów wysokiego

ryzyka) lub choroby w efekcie których doszło do czasowej niezdolności do wykonywania pracy

lekarza.

– niezdolność do pracy przez co najmniej 30 dni kalendarzowych – wypłata świadczenia

z tytułu utraty dochodu za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy począwszy

od 1 dnia tej niezdolności, która trwa nie dłużej niż 1 rok.

-  niezdolność do pracy przez co najmniej 30 dni kalendarzowych – wypłata świadczenia

z tytułu utraty dochodu za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy począwszy

od 31 dnia tej niezdolności, która trwa nie dłużej niż 1 rok.

Wariant I

Wariant II

180.000 zł

(493 zł

/dzień)

180.000 zł

180.000 zł

2.784 zł

120.000 zł

(329 zł

/dzień)

120.000 zł

120.000 zł

1.857 zł

60.000 zł

(164 zł

/dzień)

60.000 zł

60.000 zł

928 zł

W przypadku wystąpienia szkody PZU SA nie wymaga dokumentów potwierdzających

uzyskanie dochodu!
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Wariant II

365 zł

500.000 zł

Tak

500.000 zł

50.000 zł

1.000 zł

Tak

Tak

Tak

Tak

Wariant II

730 zł

500.000 zł

Tak

500.000 zł

50.000 zł

1.000 zł

Tak

Tak

Tak

Tak

Zakres ubezpieczenia

Składka roczna za osobę

Koszty leczenia

Assistance

OC, w tym mienie najmowane

NNW

Bagaż

Narty / Snowboard

Zdarzenia pod wpływem alkoholu

Sporty wysokiego ryzyka

Zaostrzenie choroby przewlekłej

Zakres ubezpieczenia

Koszty leczenia

Assistance

OC, w tym mienie najmowane

NNW

Bagaż

Narty / Snowboard

Zdarzenia pod wpływem alkoholu

Sporty wysokiego ryzyka

Zaostrzenie choroby przewlekłej

Składka roczna

Ubezpieczenie PZU Wojażer6.

Podstawa ubezpieczenia:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia i składka:

Do umów ubezpieczenia PZU Wojażer zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia PZU

Wojażer ustalone uchwałą nr UZ/307/2019 Zarządu PZU SA z dnia 21 listopada 2019 r.

Koszty leczenia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych w okresie

ubezpieczenia podczas podróży ubezpieczonego oraz ubezpieczenie assistance.

Wyłącznym podmiotem uprawnionym do obsługi Umowy w sprawie programu ubezpieczeniowego dla lekarzy i lekarzy

dentystów – członków Mazursko-Warmińskiej Izby Lekarskiej jest

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości oraz złożenia wniosku o ubezpieczenie prosimy o kontakt:

tel. 22 494 36 50, tel. kom. 577 930 380, tel. kom. 577 930 370

e-mail: biuro@ins-med.pl, www.ins-med.pl

Po zapoznaniu się z ofertą i dokonaniu wyboru ubezpieczenia oraz wariantów może zostać wystawiona polisa

ubezpieczeniowa/polisy ubezpieczeniowe.

INS Services Sp. z o.o.

INS Services Sp. z o.o. (przedstawiciel PZU SA):

Wariant I

200.000 zł

Tak

200.000 zł

20.000 zł

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

230 zł

Wariant I

200.000 zł

Tak

200.000 zł

20.000 zł

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

480 zł
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Umowa ubezpieczenia indywidualnego

Umowa ubezpieczenia rodzinnego


