
Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej dla członków Okręgowej 

Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 

W trosce o komfort i bezpieczeństwo pracy pielęgniarek i położnych OIPiP w Radomiu, we współpracy z 

Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A., przygotowała specjalną ofertę ubezpieczeniową dla swoich 

członków. Jest to rozszerzenie i uzupełnienie zakresu grupowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 

funkcjonującego w naszej Izbie. 

Szczegóły oferty: 

 Wariant I (Ochrona Prawna)– składka roczna 27zł (było 15zł)

 Wariant II(Ochrona Prawna+klauzula Naruszenia Praw Pacjenta)– składka roczna 41 zł (było 29zł).

UWAGA ! Zainteresowane ofertą koleżanki w każdej chwili zapraszamy do przystąpienia do programu. Należy 

tylko wypełnić deklarację, przesłać ją do biura OIPiP w Radomiu oraz uiścić opłatę składki 

na konto: 

45 1240 3259 1111 0011 0504 4607 

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna to: 

 Pomoc prawna w sytuacjach spornych związanych z życiem zawodowym: zwrot kosztów opinii

prawnych, wynagrodzenia pełnomocnika, opłat sądowych, wynagrodzenia prawnika, stawiennictwa

świadków, przygotowania pism itp.

 Suma ubezpieczenia 100.000 zł (była 25 000 zł)

 Porady przez telefon - Telefoniczna Asysta Prawna od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 21:00,

tel. kont. 22/ 333 77 00; e-mail: interpolska@opiekaprawna.pl

Klauzula nr 9 do ubezpieczenia OC dobrowolnej: 

Nowość w ofercie INTER, powstała z myślą o sytuacjach, w których pacjenci zgłaszają roszczenia związane z 

naruszeniem praw pacjenta. Roszczenia takie nie są objęte ubezpieczeniem OC, jeśli nie są związane ze szkodą 

na zdrowiu pacjenta.  

Mówimy tu o sytuacjach związanych z prawem do informacji o stanie zdrowia, zachowania tajemnicy, 

poszanowania godności i intymności, zgłaszania sprzeciwu, poszanowania życia prywatnego, czy też opieki 

duszpasterskiej. Liczba roszczeń związanych z łamaniem tych praw stale rośnie.  

Dlatego też samorząd pielęgniarski w Radomiu wynegocjował specjalne warunki na jedyne w Polsce 

ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta oferowane przez INTER. 

Deklaracje, OWU Ochrona Prawna Zawody Medyczne dostępne są na stronie internetowej OIPiP w Radomiu, w 
zakładce INTER Ubezpieczenia 

OKRĘGOWA IZBA 

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W 
RADOMIU 

Dane kontaktowe : Justyna Wulczyńska, kom. 603-770-588 




