
                                                                                                                        
POSTANOWIENIA DODATKOWE 

do OWU odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób 

świadczących usługi o charakterze medycznym (OC /OW033/1809) 

 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

STUDENTÓW I DOKTORANTÓW MEDYCYNY  

ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ POLICEALNYCH I TECHNIKÓW 

w związku z wykonywaniem działań medycznych lub z odbywaniem 

praktyk wakacyjnych i śródrocznych 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia osób poszkodowanych dotyczące szkód 

wynikłych ze zdarzeń (rozumianych jako działanie lub zaniechanie) zaistniałych w okresie 

ubezpieczenia, choćby osoby poszkodowane zgłosiły je po tym okresie, jednakże w terminie 

ustawowo przewidzianym (przed upływem przedawnienia roszczeń). 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody: 

a. Szkody wynikłe z czynności udzielania pierwszej pomocy,  
b. Szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,  
c. Szkody wyrządzone osobom bliskim przy wykonywaniu zawodu niezależnie czy była to pomoc 

nagła czy standardowa oraz niezależnie od tego czy pomoc mogła być udzielona przez kogoś 
innego w sytuacji nagłej,  

d. Szkody wyrządzone współuczestnikom kursów, praktyk i zajęć dydaktycznych,  
e. Szkody w związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez między innymi 

organizowanych przez Uczelnie lub Samorząd Studentów, koła studenckie,  
f. Szkody wyrządzone podczas odbywania praktyk studenckich, 
g. Wyrządzone podczas wolontariatu, 
h. Szkody w mieniu szpitala/przychodni wyrządzone przez studenta, o ile będą one następstwem 

czynności medycznych, 
i. Szkody wyrządzone personelowi tej samej jednostki organizacyjnej albo osobom wykonującym 

w tej jednostce czynności zawodowe lub badania naukowe, choćby nie stanowili jej personelu, 
niezależnie czy była to pomoc nagła czy standardowa oraz niezależnie od tego czy pomoc 
mogła być udzielona przez kogoś innego w sytuacji nagłej, 

j. Szkody wynikłe z przeniesienia wirusa HIV i pozostałych chorób zakaźnych, 
k. Szkody w mieniu pacjentów z sublimitem 1000 zł/osobę. 
l. Zadośćuczynienia, w zakresie szkód niebędących następstwem szkód na osobie, do których 

zapłaty zobowiązany będzie Ubezpieczony w następstwie naruszenia praw pacjenta 
(rozumianych zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta) z sublimitem 50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia/osoba; ochrona w zakresie szkód w mieniu i na osobie wynikłych z naruszenia 
praw pacjenta – do wysokości sumy gwarancyjnej; 

m. Szkody wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich lub laserowych albo 
materiałów izotopowych lub radioaktywnych, jeśli powstały w następstwie udzielania świadczeń 
zdrowotnych niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami (w przypadku niższych sum 
gwarancyjnych odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej; w przypadku wyższych 
sum gwarancyjnych odpowiedzialność do ustalonego sublimitu 200.000 PLN).  

 
Zakres terytorialny: cały świat.  

 
 

 


