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Prawo & Pomoc
Szczególne Warunki Ubezpieczenia
odpowiedzialnoœci cywilnej lekarzy
i innych zawodów medycznych

SWU

Wykaz informacji zamieszczonych w szczególnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej lekarzy i innych zawodów medycznych zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej
Rodzaj informacji
1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

§2

§ 2; § 3

UNIQA wz. 8240

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do
odmowy wypłaty odszkodowania i innych
świadczeń lub ich obniżenia

Numer zapisu z wzorca umownego

1

Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej
SWU OC lekarzy, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia
odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu lekarza i
innych zawodów medycznych zawieranych pomiêdzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna, zwanym dalej UNIQA TU S.A.
a osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi
nieposiadaj¹cymi osobowoœci prawnej.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta na rzecz Ubezpieczonego, bêd¹cego:
1) osob¹ fizyczn¹ wykonuj¹c¹ zawód lekarza, pielêgniarki, po³o¿nej
lub
2) osob¹ prawn¹ lub jednostk¹ organizacyjn¹ œwiadcz¹c¹ us³ugi
objête zakresem ubezpieczenia.

1) wynikaj¹ce z naruszenia zasad higieny i aseptyki przy wykonywaniu czynnoœci leczniczych, w szczególnoœci w postaci powtórnego
u¿ycia sprzêtu jednorazowego;
2) powstałe w związku z niedofinansowaniem jednostki organizacyjnej służby zdrowia lub zarządzaniem tą jednostką, o ile niedofinansowanie lub zarządzanie jednostką służby zdrowia miało wpływ
na powstanie szkody lub jej rozmiar;
3) zwi¹zane z chirurgi¹ plastyczn¹, je¿eli œwiadczenia w tym zakresie
nie s¹ chirurgi¹ rekonstrukcyjn¹ lub naprawcz¹;
4) powsta³e w zwi¹zku z aborcj¹;
5) bêd¹ce skutkiem zaniechania czynnoœci lub wynik³e wskutek niedotrzymania ustalonych terminów œwiadczeñ medycznych;
6) spowodowane nieprawid³owym zastosowaniem dostarczonych
towarów;
7) wynikaj¹ce z zastosowania eksperymentalnych metod leczenia
i rehabilitacji.
Sk³adka ubezpieczeniowa

3. W zakresie nieuregulowanym poniżej stosuje się odpowiednie postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej z tytułu wykonywania zawodu zatwierdzonych Uchwałą
Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 28 grudnia 2015 r., zwanych dalej
OWU.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§2
Na podstawie niniejszych SWU OC lekarzy UNIQA TU S.A. udziela
ochrony ubezpieczeniowej za szkody osobowe lub rzeczowe wyrz¹dzone
przez Ubezpieczonego pacjentom, a powsta³e na skutek wypadków
ubezpieczeniowych w zwi¹zku z wykonywaniem zawodu lekarza,
pielêgniarki lub po³o¿nej.
Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci
§3
Poza wy³¹czeniami odpowiedzialnoœci okreœlonymi w § 5 OWU, UNIQA TU S.A.
nie odpowiada równie¿ za szkody:
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§4
Oprócz okolicznoœci wymienionych w § 8 OWU, na wysokoœæ sk³adki ma
wp³yw równie¿:
1) rodzaj wykonywanego przez Ubezpieczonego zawodu medycznego
i rodzaj wykonywanych zabiegów;
2) w przypadku ubezpieczeñ jednostek s³u¿by zdrowia - liczba zatrudnionych i struktura zatrudnienia.
Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia zawierające wykaz informacji zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia
28 grudnia 2015 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 stycznia 2016 r.
SWU zamieszczono na stronie internetowej www.uniqa.pl

