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Program ubezpieczenia 
członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na rok 2013 

 
 

I. Ubezpieczenie w formie grupowej bezimiennej, za które składka opłacana jest przez 
Izbę ze składek członkowskich 

 
 

 
SUMA UBEZPIECZENIA: 20.000,00 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, Hbs 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: EUROPA  
 
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 
 
Klauzula prolongaty Brak wpłaty przez 
Ubezpieczającego składki lub pierwszej raty w 
terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie 
powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani 
zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie 
może być podstawą do wypowiedzenia przez 
Ubezpieczyciela umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub 
raty składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest 
wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, 
co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki 
(raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w 
wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może 
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem 
natychmiastowym. 
 
 
Klauzula zapłaty składki Za datę prawidłowego 
opłacenia składki ubezpieczeniowej albo jej raty 
uznaje się datę złożenia przekazu pocztowego lub 
dyspozycji realizacji przelewu bankowego, bez 
względu na jego formę (pisemną lub elektroniczną) 
kwoty należnej z tytułu opłaty składki 
ubezpieczeniowej lub jej raty, pod warunkiem, że na 
rachunku Ubezpieczającego znajdowała się 
wystarczająca ilość środków płatniczych. 
 
Klauzula automatycznego objęcia 
ubezpieczeniem przyrostu liczby członków  
Przyrost liczby członków OIPiP w Łodzi powyżej 1% 
liczby Ubezpieczonych członków zgodnie z wnioskiem  
powinien zostać zgłoszony w ciągu 30 dni od 
ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło 
przekroczenie powyższego poziomu. Składka za 
zwiększenie liczby Ubezpieczonych zostanie rozliczona 
w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.  
Do rozliczenia zastosowanie będą miały stawki 
efektywne nie wyższe niż wynikające ze złożonej 
oferty z uwzględnieniem systemu pro rata temporis. 
Naliczenie składki za przyrost liczby członków powyżej 
1% dokonywane będzie od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 
przekroczenie powyższego poziomu. 
Przyrost liczby członków OIPiP w Łodzi na poziomie 
1% liczby Ubezpieczonych lub poniżej nie powoduje 
konieczności zgłaszania aktualnego stanu liczby 
członków oraz rozliczania składki. Jednocześnie 
przyrost członków OIPiP w Łodzi na poziomie lub 
poniżej 1% liczby zgłoszonych do ubezpieczenia nie 
będzie powodem odmowy ochrony ubezpieczeniowej 
udzielanej przez INTERRISK TU S.A. 
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II. ROZSZERZENIE PROGRAMU DLA CZŁONKÓW IZBY 
 
Składka opłacana indywidualnie przez pielęgniarki i położne  
Wszystkie ubezpieczenia dodatkowe ubezpiecza się na okres 12 miesięcy. Składka płatna  
jednorazowo. 
 
Program nie oferuje obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą 
 

 
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 
 

SUMA DOUBEZPIECZENIA SKŁADKA ROCZNA  
20.000,00 zł   22,00 zł  
50.000,00 zł   55,00 zł  
100.000,00 zł   80,00 zł  
200.000,00 zł             120,00 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, Hbs 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 : EUROPA  
 

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 NASTĘPSTW 
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW  
 
Zakres ubezpieczenia:  
100% uszczerbku na zdrowiu - 100% sumy 
ubezpieczenia  
- w przypadku uszczerbku poniżej 100% - taki 
procent sumy ubezpieczenia w jakim Ubezpieczony 
doznał uszczerbku na zdrowiu,  
- śmierć w wyniku NW - 50% su  
- zwrot kosztów nabycia protez - do 15% su  
- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów 
- do 15% su  
 
 

Suma ubezpieczenia i składka:  
Wariant I Suma ubezpieczenia - 5.000,-PLN składka 
roczna - 17,-PLN  
Wariant II Suma ubezpieczenia - 10.000,-PLN składka 
roczna 34,-PLN  
Wariant III Suma ubezpieczenia - 15.000,-PLN 
składka roczna 54,-PLN  
 
 
 
III. ZNIŻKI w ubezpieczeniach życia 
prywatnego  
 

- dobrowolne ubezpieczenie OC w życiu 
prywatnym – zniżka 15%  

- w majątku (mieszkania, domy) - 20% zniżki 
przy utrzymaniu składki minimalnej z polisy 100 
zł  

- pozostałe ubezpieczenia działalności - 25%  
- brak zniżek w ubezpieczeniach komunikacyjnych  
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WYKAZ AGENTÓW WYSTAWIAJĄCYCH POLISY 
 

Łódź 
 

Agencja PROGRES ul. Al. Kościuszki 40, tel. 42 636-97-41 
Mariola Cemborek, tel. 695-465-544 agent dojeżdża 
Jolanta Adler,  ul. Piotrkowska 182, tel 42 661-36-82 
Agencja WANTO, ul. Przybyszewskiego 99 tel. 42 681-42-06 
Jolanta Gołembiewska ,ul. Ketlinga 13 tel. 608 806 406 
Agencja PATRONAT ul. Piłsudskiego 35  
tel. 42 676 70 02 
Agencja ATENA ul. Wólczańska 128/134 tel. 42 636 60 68 
Agencja GREENT POINT  tel. 42 649 46 21 

Pabianice 
 

Agencja BROKUS Pabianice ul. Gdańska 6 – tel. 42 273-08-30 
 

Łęczyca 
 

Jan Ruszkowski Łęczyca Plac Przedrynek 8 pok. 28 tel. 501 404 465 
 

Zgierz, Ozorków 
 

Agencja SECURUS Zgierz ul. Długa 29 – tel. 42 719-00-27 
 
 

Tomaszów  Mazowiecki 
 

Alina Zalewska Tomaszów  Maz. ul. POW 5 – tel. 44 724-40-34 
 

Kutno 
 

Elżbieta Puchała Kutno ul. Zimowa 11– tel. 505-072-741 
 

 
Skierniewice, Rawa Mazowiecka 

 
Filia Oddziału -Skierniewice ul. Gałeckiego 1D – tel. 46 833-41-68

 


