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Warunki grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
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i Położnych  w Radomiu  
  

 

Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej  
 

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna 
Ubezpieczającego za szkody wyrządzone  w związku z zawodowym udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych przez Ubezpieczającego lub przez osoby, za które 
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, w tym za przeniesienie zakażenia 
COVID-19.  

                                                                                                                                                                                                                   

Podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia są Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia 

Odpowiedzialności Cywilnej  

Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych zatwierdzone uchwałą Zarządu TU INTER 

Polska S.A.   nr 1/2022 z dnia 19.01.2022 roku   
  

  

INTER Polska ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody powstałe w 
związku  z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez 
Ubezpieczającego w ramach: - umowy o pracę,   
- umowy cywilnoprawnej  

  

Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody 

wyrządzone w trakcie wykonywania czynności udzielenia pierwszej pomocy oraz 

posiadania mienia służącego do wykonywania działalności leczniczej.  
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki, które wystąpiły na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  
  

  

Ubezpieczenie cechuje szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący szkody:  

1. powstałe na osobie i w mieniu w związku z wykonywaniem czynności zawodowych,  

2. powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych w tym WZW i HIV lub zakażeń 

pokarmowych,  

3. będące następstwem pobierania lub przeszczepiania komórek lub tkanek ludzkich,   



4. wyrządzone czynem niedozwolonym w związku prowadzeniem działalności lub 

posiadaniem mienia,  

5. wyrządzone osobom bliskim,  

6. wynikłe z rażącego niedbalstwa,  

 

oraz   

szkody w nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich, 
służących wyłącznie dla celów wykonywania czynności zawodowych,   
szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą 
Ubezpieczonego, szkody wyrządzone przez rzecz użyczoną, sprzedaną, dostarczoną, 
przetworzoną lub wytworzoną przez osoby objęte ubezpieczeniem.  

  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach i do wysokości sumy 
gwarancyjnej zapewnia również pokrycie:  

• kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z INTER 
Polska w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,  

• kosztów zastępstwa procesowego świadczone przez jednego pełnomocnika 
profesjonalnego (adwokat, radca prawny) w postępowaniu cywilnym 
prowadzonym na polecenie INTER Polska lub za jego zgodą;   

• niezbędnych kosztów działań podjętych przez osoby objęte ubezpieczeniem w 
celu zmniejszenia rozmiarów szkody, jeżeli środki te były właściwe, chociażby 
okazały się bezskuteczne.  

  

  

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 4 Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 

Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych.  

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje świadczeń zdrowotnych w 
zakresie chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych.  
 
Ubezpieczenie jest zawierane na podstawie tzw. triggera „act committed” – ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenie zaszłe w okresie ubezpieczenia, powodujące 
wystąpienie szkody na osobie lub w mieniu, zgłoszone po raz pierwszy  w formie 
pisemnej INTER Polska z zachowaniem ustawowych terminów przedawnienia 
roszczeń – jest to najkorzystniejszy dla Ubezpieczającego wariant ochrony.   
  

 

Wysokość sumy gwarancyjnej wynosi 20.000 EUR na jedno i 30.000 EUR na 
wszystkie zdarzenia. 
  

 

2  


