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Wyciąg z załącznika Nr 1 do umowy o współpracy  pomiędzy Okręgową Izbą 
Lekarską a STU Ergo Hestia  numer SZ50/001707/21/A – szczegółowy 
zakres i warunki ubezpieczeń objętych programem „pigułka” 
 

1. Zasady ogólne 
 
Program „pigułka” przeznaczony jest dla lekarzy wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej 
na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu 
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
Program dotyczy tylko i wyłącznie lekarzy członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. 
Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie: 
a)  jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna 

praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, 
indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna 
praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym 
podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, 

b)  spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska. 
 
Program PIGUŁKA nie ma zastosowania do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). 
 
Umowy ubezpieczenia będą zawierane na okres dwunastu miesięcy.  

Jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed opłatą składki lub jej pierwszej raty, a składka lub 
jej pierwsza rata nie została opłacona w terminie to Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do 
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczyciel w takim przypadku jest 
zobowiązany do pisemnego wyznaczenia Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu dodatkowego co najmniej 
7 dniowego terminu płatności w przypadku niedotrzymania, którego może wypowiedzieć umowę 
ubezpieczenia. 

Opłata składki lub pierwszej raty składki będzie wyznaczona w terminie co najmniej 14 dni od daty 
rozpoczęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.  

Jeżeli zapłata składki lub raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu 
pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie 
pocztowym na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała 
się wystarczająca ilość wolnych środków. 
 
 

2. Zasady ogólne dla dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób 
wykonywujących zawód lekarza oraz obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej praktyki zawodowej. 

 
Rozróżnia się trzy grupy ryzyka, według których zaszeregowane są osoby wykonujące zawód lekarza: 
 
III grupa - specjalizacja: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia klatki 
piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowo-twarzowa, kardiochirurgia, neurochirurgia, ortopedia 
i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, urologia, chirurgia naczyniowa, chirurgia 
onkologiczna, chirurgia plastyczna, ginekologia onkologiczna, urologia dziecięca, chirurgia 
stomatologiczna, medycyna ratunkowa, neonatologia;  
 
II grupa - specjalizacja: medycyna sportowa, ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, 
radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją, 
stomatologia bez specjalizacji, pozostałe specjalizacje z zabiegami; 
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Do grupy II jako specjalizacje z zabiegami, zaliczani są lekarze pozostałych specjalizacji, którzy wykonują 
zabiegi chirurgiczne, endoskopowe lub z zakresu radiologii interwencyjnej albo wymagają uzyskania od 
pacjenta lub osoby uprawnionej pisemnej zgody na przeprowadzenie zabiegu. 
 
I grupa - specjalizacja: lekarze pozostałych specjalności 
 
Klasyfikacji dokonuje się na podstawie faktycznie wykonywanych czynności, w przypadku gdy należą 
one do dwóch grup ryzyka, do kalkulacji składki przyjmuje się wyższą grupę ryzyka. 
 

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonywujących 
zawód lekarza. 

 
Podstawa prawna  
 
Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych (B)– 
symbol: OC/OW060/2108 
 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia  
  
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone 
osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem 
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego 
działalności leczniczej lub wykonywaniem zawodu lekarza.  
Osobą trzecią jest każda osoba nie będąca ubezpieczającym lub ubezpieczonym. 
 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody wyrządzone przez: 
a) ubezpieczonego, 
b) osoby, za których działania ubezpieczony jest odpowiedzialny z mocy prawa. 
 
Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wynikłe z rażącego niedbalstwa. 
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje także: 
- Odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z posiadania mienia (sublimit 100 000,-PLN) 
- Odpowiedzialność cywilną za szkody w dokumentach (sublimit 100 000,-PLN)  
 
Zakres czasowy 
 
Umowa ubezpieczenia jest oparta na triggerze act committed tj ochrona dotyczy czynności zawodowych 
mających miejsce w okresie ubezpieczenia zaś na odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie ma wpływu 
czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane z uwzględnieniem uregulowań prawnych 
dotyczących okresu przedawnienia. 
 
Zakres podstawowy  - Wariant I 
ochrona ubezpieczeniowa z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody  wyrządzone przez 
ubezpieczonego, który nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Wariant 
obowiązujący w przypadku nie zawierania w ramach niniejszej Umowy ubezpieczenia obowiązkowego. 
 
Zakres podstawowy - Wariant II 
ochrona ubezpieczeniowa z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez 
ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i udzielona 
jest w zakresie:  

1) nie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, 
2)   objętym tym  obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w 

zakresie  szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego  obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie 
nadwyżkowe). 



3 
 

Wariant obowiązujący w przypadku zawierania ubezpieczenia obowiązkowego oraz dobrowolnego 
nadwyżkowego łącznie. 
 
Dla ww ubezpieczeń będą miały zastosowanie następujące warunki:  
 zakres terytorialny RP  
 zniesiona franszyza redukcyjna i integralna  
 ubezpieczeniem objęte są także roszczenia o naruszenie praw pacjenta wynikające z udzielania 

świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczonej specjalności, zgodnie z kl. 3. 
 ubezpieczeniem objęte są także szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, zgodnie z 

kl.4 
 ubezpieczenie w Wariancie II oferowane jest tylko i wyłącznie jako ubezpieczenie dodatkowe do 

zawartego w STU Ergo Hestia S.A. ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

 zakres ubezpieczenia obejmuje również  koszty ochrony prawnej zgodnie z kl. 7.  - sublimit 50 000,- 
 

4. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej praktyki zawodowej 

Zakres ubezpieczenia: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą  
Zakres ubezpieczenia obejmuje zrzeczenie się przez Ubezpieczyciela prawa do regresu w 
przypadku szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa. 
 
Suma gwarancyjna: 75.000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 EUR w 
odniesieniu do wszystkich zdarzeń  

 
 

Sumy gwarancyjne podane w euro ustala się z zastosowaniem kursu średniego euro ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została 
zawarta. 

 
 

Ubezpieczeniem objęte są także roszczenia o naruszenie praw pacjenta wynikające z udzielania 
świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczonej specjalności. 

 
5. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

 
Podstawa prawna OWU Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności z dnia 1 
sierpnia 2021 r. (kod AB-OCD-01/21) 

 
Zakres czasowy 
 
Umowa ubezpieczenia jest oparta na triggerze act committed tj ochrona dotyczy działań lub 
zaniechań mających miejsce w okresie ubezpieczenia zaś na odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
nie ma wpływu czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane z uwzględnieniem 
uregulowań prawnych dotyczących okresu przedawnienia 

 
 

Zakres terytorialny RP 
 

 
Dla ww ubezpieczenia będą miały zastosowanie następujące warunki 
 ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości do 

wysokości sumy gwarancyjnej, 
 ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości do sublimitu 

odpowiedzialności 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, 
 zniesiona franszyza redukcyjna i integralna, 
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 ubezpieczenie jest oferowane tylko i wyłącznie jako ubezpieczenie dodatkowe do zawartego w STU 
Ergo Hestia S.A. ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą lub dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu wykonywania zawodu lekarza zawartego w Wariancie I 

 
 

 


