
 
 
 

 
 
Pełne informacje podawane przez zawarciem umowy i informacje umowne dotyczące niniejszego produktu ubezpieczeniowego znajdują się w Ogólnych Warunkach 
Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych zatwierdzonych uchwałą Zarządu  INTER Polska  nr 1/2022 
z dnia 19.01.2022r. (zwanych dalej: OWU) oraz w dokumencie ubezpieczenia. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - Dział II, Grupa 13 zgodnie z załącznikiem do ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej.  

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 
 Ubezpieczenie można zawrzeć w wariancie A lub B. 
 Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa 

odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem  
za szkody w mieniu lub szkody na osobie wynikłe  
z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, 
wyrządzone w związku z: 

 w wariancie A – wykonywaniem działalności leczniczej, a 
także posiadaniem mienia służącego do wykonywania tej 
działalności, z wyłączeniem szkód będących następstwem 
udzielania albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej, 

 w wariancie B – wykonywaniem działalności leczniczej oraz 
wykonywaniem zawodu medycznego, posiadaniem mienia 
służącego do wykonywania działalności leczniczej, 
uczestniczeniem w stażach, kursach i szkoleniach 
zawodowych, prowadzeniem działalności dydaktycznej, w 
tym praktycznej nauki zawodu, udzielaniem pierwszej 
pomocy medycznej. 

 Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność  
za szkody: 

 wynikające z rażącego niedbalstwa, 
 wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV, 

WZW) lub zatruć pokarmowych,  
 w nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych  

od osób trzecich w celu związanym z działalnością objętą 
ubezpieczeniem,  

 w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą 
osób objętych ubezpieczeniem,  

 wyrządzone przez rzecz użyczoną, sprzedaną, dostarczoną, 
przetworzoną lub wytworzoną przez osoby objęte 
ubezpieczeniem, 

 wyrządzone przez podwykonawców. 
 
 Wybór sumy gwarancyjnej należy do Ubezpieczającego  

i znajduje potwierdzenie w dokumencie ubezpieczenia. 
 

  Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
x Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: 
x szkód polegających na wystąpieniu czystych strat finansowych, 
x szkód, polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu 

środowiska,   
x szkód związanych z naruszeniem praw autorskich, patentów, 

znaków towarowych i nazw fabrycznych, 
x szkód w papierach wartościowych, biżuterii, przedmiotach  

ze złota, srebra i platyny, 
x związanych z działaniami wojennymi, stanem wojennym i 

wyjątkowym, wojną domową, zamieszkami społecznymi, 
rozruchami, strajkami, lokautami i niepokojami społecznymi, 
aktami sabotażu oraz aktami terroru.  

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
 Główne wyłączenia odpowiedzialności: 
 szkody spowodowane umyślnym zachowaniem osób objętych 

ubezpieczeniem, 
 szkody spowodowane stosowaniem eksperymentalnych 

środków lub metod leczniczych w ramach eksperymentu 
medycznego, 

 szkody wyrządzone przez rzecz nie posiadającą ważnego, 
wymaganego przez przepisy atestu dopuszczającego ją  
do obrotu, o ile miało to wpływ na zajście wypadku. 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 
Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 
Przed zawarciem umowy: 
- podać do wiadomości INTER Polska wszystkie znane sobie okoliczności, o które INTER Polska pyta przed zawarciem umowy. 
 
W czasie trwania umowy ubezpieczenia: 
- informować o zmianie okoliczności, o które INTER Polska pytało przed zawarciem umowy, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. 
 
W związku z wystąpieniem szkody Ubezpieczony ma obowiązek: 
- użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 
- niezwłocznie zawiadomić INTER Polska o powstaniu szkody lub uzyskaniu o niej wiadomości, 
- aktywnie współpracować z INTER Polska w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności szkody i ustalenia jej rozmiarów, 
- stosować się do zaleceń INTER Polska udzielając informacji oraz niezbędnych pełnomocnictw, 
- zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, 
- nie podejmować działań zmierzających do zaspokojenia poszkodowanego, uznania jego roszczeń bądź zawarcia z nim ugody z poszkodowanym,  
do czasu uzyskania pisemnej zgody INTER Polska.  
 
Gdy Ubezpieczony jest również Ubezpieczającym ma także obowiązek: 
- poinformowania INTER Polska o zmianie adresu (siedziby), 
- opłacenia składki ubezpieczeniowej. 
Pełny katalog obowiązków jest określony w OWU. 
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Jak i kiedy należy opłacać składki? 
Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. 
Składka płatna jest jednorazowo lub w ratach, wysokość składki oraz terminy płatności określone są w dokumencie ubezpieczenia. 
 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak 
niż w dniu następnym po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i opłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, chyba że został wyznaczony 
inny termin zapłaty. 

 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z chwilą: 
 doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia INTER Polska o wypowiedzeniu umowy, jeżeli INTER Polska ponosi odpowiedzialność jeszcze przed 

zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, 
 odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, 
 wystąpienia z ubezpieczenia przez Ubezpieczonego w przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek, 
 upływu terminu 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki, wysłanego przez INTER Polska  

po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności 
INTER Polska, 

 wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron w przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę 
prawdopodobieństwa zajścia wypadku, 

 wypłaty odszkodowania lub odszkodowań w wysokości równej sumie gwarancyjnej (wyczerpanie sumy gwarancyjnej), 
 upływu ostatniego dnia okresu ubezpieczenia. 
 

 

Jak rozwiązać umowę? 
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie  
30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli umowę ubezpieczenia 
zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, Ubezpieczonemu przysługuje prawo 
wystąpienia z umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przystąpienia do ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy i wystąpienie z ubezpieczenia 
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zajścia wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej 
zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. 
W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

 
 


