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Program DOBROWOLNYCH ubezpieczeń  

członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na rok 2015 
 

I. Ubezpieczenie w formie grupowej bezimiennej, za które składka opłacana jest przez  
    Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ze składek członkowskich 

 
  

 

SUMA UBEZPIECZENIA: 7.500 ,00 EURO 
 

 
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna 
w związku z wykonywaniem zawodu, bez względu na 
czas i miejsce oraz istnienie stosunku pracy.  
 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej: 
odpowiedzialność cywilna:  
-deliktowa, kontraktowa,  
-pracownicza regresowa,  
-za szkody związane z posiadanym mieniem 
(wyposażenie gabinetu),  
-odpowiedzialność o charakterze organizacyjnym i 
porządkowym w związku z wykonywanym zawodem,  
-wynikłe z przeniesienia wirusa HIV, Hbs i innych 
chorób zakaźnych,  
-oraz szkody wyrządzone osobom bliskim związane z 
udzielaniem tym osobom nagłej pomocy.  
 
Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody 
spowodowane nieumyślnie, w tym wskutek rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczonego  
Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone 
osobom trzecim w związku z niezawodowym 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych (w tym szkody 
wynikłe ze świadczeń wykonywanych bezpłatnie 
sąsiadom, w ramach wolontariatu, akcje organizowane 
przez IZBĘ i nie tylko, itp.)  
 
Za szkodę osobową rozumie się - szkodę będącą 
następstwem zdarzenia powstałego w okresie 
ubezpieczenia, polegająca na uszkodzeniu ciała, 
wywołaniu rozstroju zdrowia lub spowodowaniu śmierci 
oraz powstałych w wyniku tego utraconych korzyściach  
Za szkodę rzeczową rozumie się - szkodę będącą 
następstwem zdarzenia powstałego w okresie 
ubezpieczenia, polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu 
lub utracie mienia oraz powstałych w wyniku tego 
utraconych korzyściach  
 
Zakres terytorialny: POLSKA 
 
Udział własny zniesiony.  
 

Klauzula dodatkowa: 
Włącza się szkody powstałe przy wykonywaniu przez 
Ubezpieczonego funkcji o charakterze 
administracyjnym i organizacyjnym, związanym z 
zarządzaniem praktyką pielęgniarską. 

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w OWU, strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia 
o szkody powstałe przy wykonywaniu przez 
Ubezpieczonego funkcji o charakterze 
administracyjnym i organizacyjnym 
związanych z zarządzaniem praktyką 
pielęgniarską. 

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli przez praktykę 
pielęgniarską rozumie się indywidualną lub 

grupową praktykę pielęgniarską lub 
położniczą, o charakterze ogólnym lub 
specjalistycznym. 

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód: 
-   wyrządzonych wskutek umyślnego przekroczenia 
posiadanych kompetencji i pełnomocnictw, 
-  wynikających z przedsięwzięć niezwiązanych z 
działalnością określoną w umowie ubezpieczenia, 
- popełnionych po ogłoszeniu postępowania 
upadłościowego likwidacyjnego lub ugodowego w 
podmiocie leczniczym wskazanym w umowie 
ubezpieczenia, 
-  powstałych w wyniku umownego rozszerzenia 
odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego 
- poniesionym przez przedsiębiorstwa powiązane 
finansowo z praktyką pielęgniarską, wskazaną w 
umowie ubezpieczenia. 
  
 
TRIGGER: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
roszczenia dotyczące szkód powstałych ze 
zdarzeń zaistniałych w okresie trwania 
ubezpieczenia, choćby poszkodowani 
(uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże 
przed upływem terminu przedawnienia. 
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II. ROZSZERZENIE PROGRAMU DLA CZŁONKÓW IZBY 
 

Składka opłacana indywidualnie  
Wszystkie ubezpieczenia dodatkowe ubezpiecza się na okres 12 miesięcy. Składka płatna jednorazowo. 
 

 

1. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OC osób 
wykonujących zawód medyczny z rozszerzeniem 
o HIV , HBS i inne choroby zakaźne  
odpowiedzialność związana z wykonywaniem zawodu 
oraz udzielaniem pierwszej Pomocy 
 
Składka roczna uzależniona jest od wysokości 
wybranej sumy gwarancyjnej oraz rodzaju 
wykonywanych świadczeń zdrowotnych: 
Wariant I – pielęgniarka i położna bez przyjmowania  
                   porodów 
Wariant II – pielęgniarka na bloku operacyjnym  
                       i położna  z przyjmowaniem porodów 
 

SUMA UBEZP      SKŁADKA ROCZNA  

  50.000 EURO      
 Wariant I  93,00 zł 
 Wariant II  121,00 zł  
  60.000,00 EURO    
          Wariant I  99,00 zł 
 Wariant II  129,00 zł        
 

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna 
w związku z wykonywaniem zawodu, bez względu na 
czas i miejsce oraz istnienie stosunku pracy.  
 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:  
odpowiedzialność cywilna:  
-deliktowa, kontraktowa, 
-pracownicza regresowa,  
-za szkody związane z posiadanym mieniem 
(wyposażenie gabinetu),  
-odpowiedzialność o charakterze organizacyjnym i 
porządkowym w związku z wykonywanym zawodem,  
-wynikłe z przeniesienia wirusa HIV, WZW i innych 
chorób zakaźnych,  
-oraz szkody wyrządzone osobom bliskim związane z 
udzielaniem tym osobom nagłej pomocy, o ile inna 
pomoc nie mogła być udzielona.  
 

Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody 
spowodowane nieumyślnie, w tym wskutek rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego  
Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone 
osobom trzecim w związku z niezawodowym 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych (w tym szkody 
wynikłe ze świadczeń wykonywanych bezpłatnie 
sąsiadom, w ramach wolontariatu, akcje organizowane 
przez IZBĘ i nie tylko, itp.)  
 

Za szkodę osobową rozumie się - szkodę będącą 
następstwem zdarzenia powstałego w okresie 
ubezpieczenia, polegająca na uszkodzeniu ciała, 
wywołaniu rozstroju zdrowia lub spowodowaniu śmierci 
oraz powstałych w wyniku tego utraconych korzyściach  
Za szkodę rzeczową rozumie się - szkodę będącą 
następstwem zdarzenia powstałego w okresie 
ubezpieczenia, polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu 
lub utracie mienia oraz powstałych w wyniku tego 
utraconych korzyściach  

Zakres terytorialny : POLSKA 
Udział własny zniesiony.  
 
TRIGGER: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
roszczenia dotyczące szkód powstałych ze 
zdarzeń zaistniałych w okresie trwania 
ubezpieczenia, choćby poszkodowani 
(uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże 
przed upływem terminu przedawnienia 
DODATKOWE KLAUZULE – jak  opisane w pkt. I. 
Ubezpieczenie w formie grupowej bezimiennej  
 

 
2. UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ 
 
Ubezpieczenie zapewnia pielęgniarkom ochronę 
prawną:  

 przy dochodzeniu odszkodowań przez osobę 
wykonującą zawód medyczny z tytułu czynów 
niedozwolonych, których następstwem jest 
szkoda osobowa albo majątkowa 

 przed dochodzeniem odszkodowań 

skierowanych przeciwko osobie wykonującej 
zawód medyczny z tytułu czynów 
niedozwolonych, których następstwem jest 
szkoda osobowa lub majątkowa, wynikająca z 
działania lub zaniechania w związku z 
wykonywaniem zawodu medycznego 

 umów w życiu prywatnym, jako obronę 

interesów prawnych osoby wykonującej 
zawód medyczny z tytułu umów o charakterze 
zobowiązaniowym w życiu prywatnym 

 umów związanych z pojazdem mechanicznym 

 w sprawach karnych w życiu prywatnym i 

zawodowym 

 w sprawach karnych oraz w sprawach o 

wykroczeniu w komunikacji 

 w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych 

Zakres ochrony obejmuje:  
- ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej, WARIANT A, 
B,C. 
- Telefoniczną Asystę Prawną, obejmującą porady 

prawne, a w wariancie B i C również pisemne opinie 
prawne  
Proponowane Warianty Ochrony  
 

1. Wariant A - Praca (Ochrona Prawna w 
życiu zawodowym) 

- Ochrona Prawna przed 
dochodzeniem odszkodowań 
skierowanych przeciwko osobie 
wykonującej zawód medyczny 

- Ochrona Prawna w sprawach karnych 
w życiu zawodowym 

- Telefoniczna Asysta Prawna 
 

2. Wariant B - Praca i Auto (Ochrona 
Prawna w życiu zawodowym i w ruchu 
drogowym) 
Wszystkie świadczenia zawarte w wariancie A, 
a także dodatkowo ochrona prawna:  

- Umów związanych z pojazdem 
mechanicznym 

- W sprawach karnych oraz w 
sprawach o wykroczeniu w komunikacji 

- Przy dochodzeniu odszkodowań 
przez osoby wykonujące zawód medyczny 

 
3. Wariant C - Praca, Rodzina i Auto 

(Ochrona Prawna w życiu zawodowym, 
prywatnym i w ruchu drogowym) 
Wszystkie świadczenia zawarte w wariancie A 
i B, obejmujące ochroną nie tylko osobę 
wykonującą zawód medyczny, ale także 
małżonka/ę osoby wykonującej zawód 
medyczny.  
Dodatkowo świadczenia rozszerzono o 
ochronę prawną:  



 

 

 

- Przed dochodzeniem odszkodowań 
skierowanych przeciwko osobie wykonującej 
zawód medyczny 

- Umów (ogólną) 
- W sprawach karnych w życiu 

prywatnym i zawodowym 
- Prawa pracy 
- Ubezpieczeń społecznych 

WARIANT SUMA UBEZP          SKŁADKA         

       A                   25.000,-zł         62,00 zł  
       B                   50.000,-zł         98,00 zł  
       C                   50.000,-zł         152,00 zł  

 
3. UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ZARAŻENIA SIĘ 
WIRUSEM HIV / WZW 
 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwrot kosztów 
poniesionych na:  

 badanie na obecność wirusów HIV i WZW, do 

kwoty 1500 zł na wszystkie badania 

 zakup leków antyretrowirusowych HIV, do 

kwoty 3 000 zł 

 jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia 

wirusem WZW - 10 000 zł  

 jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia 

wirusem HIV poniżęj: 
- 20 000 zł – składka 80 zł 
- 50 000 zł – składka 87 zł 
- 100 000 zł – składka 95 zł 

 
 
III. ZNIŻKI w ubezpieczeniach życia prywatnego  
 

-        Ubezpieczenie mieszkań/domów INTER 
LOKUM – 35% zniżki  
-        Ubezpieczenia podróżne INTER TOUR – 
35% zniżki  
-        Pozostałe ubezpieczenia majątkowe INTER 
Partner – 35% zniżki  
 

 
 

ZAWARCIE UBEZPIECZENIA 
 

W celu zawarcia ubezpieczenia prosimy  

o wypełnienie wniosku załączonego na stronie 

internetowej www.merydian.pl w zakładce 

program OIPP w Łodzi i odesłanie: 

 na fax: 42 637 77 99 

 e-mail: t.gabryelak@merydian.pl 

 

lub kontakt z:  

 „MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy 

S.A.,  90-456 Łódź ul. Piotrkowska 233 tel. 042 

637 77 96 - 98,  

lub 

 

TADEUSZ GABRYELAK  

tel. 042 637 77 96 - 98, fax 042 637 77 99 

tel. kom. 602-129-552 

lub 

 

Michał Binkowski  

tel. 042 637 77 96 - 98, fax 042 637 77 99 

tel. kom. 797-595-398 

 
lub z jednym z  
 

AGENTÓW T.U. Inter POLSKA S.A. 
 

Łódź 
Agnieszka Kriż Biuro Inwestycyjno Ubezpieczeniowe Certus  

Ul. Ciołkowskiego 12b tel. 602 357 955  

email: agnieszka.kriz@certus24.pl  

Pabianice 

Agencja Ubezpieczeniowy Tadeusz Piech, ul. Łaska 84 m. 20 

tel. 606 258 633 email: taddy@tlen.pl  
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