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Ubezpieczenie ochrony prawnej w ramach programu 
dla  lekarzy oraz osób wykonujących inne zawody medyczne 

Ergo Hestia TU SA 
 

Ubezpieczenie ochrony prawnej 

Pomoc prawna – świadczenie polegające na: 
a) udzielaniu według wyboru Ubezpieczonego: przez telefon, pod numerem wskazanym   w dokumencie 

ubezpieczenia lub w formie elektronicznej, poprzez przesyłanie wiadomości na adres email wskazany w 
dokumencie ubezpieczenia, pozasądowej pomocy prawnej w formie: porad prawnych, wyłącznie w zakresie 
następujących dziedzin prawa lub zdarzeń: praw i obowiązków poszkodowanego z tytułu szkody w mieniu lub na 
osobie w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, w tym związanych z ruchem pojazdów, praw i 
obowiązków osoby zatrzymanej, praw i obowiązków osoby obwinionej, praw i obowiązków osoby, której 
zatrzymano dowód rejestracyjny lub prawo jazdy; udzielenie, telefonicznej porady prawnej wydawanej w sprawie 
będącej objętej ochroną ubezpieczeniową zgodnie z postanowieniami danego wariantu ubezpieczenia,  

b) udzielaniu, według wyboru Ubezpieczonego, przez telefon, pod numerem wskazanym  w dokumencie 
ubezpieczenia lub w formie elektronicznej poprzez przesyłanie wiadomości na adres email wskazany w 
dokumencie ubezpieczenia, informacji o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia 
lub obrony swoich praw, a także informacji      o zasadach ponoszenia kosztów i ustawowej wysokości kosztów 
prowadzenia sporów prawnych w tym spraw sądowych w sprawach objętych ochroną ubezpieczeniową zgodnie z 
postanowieniami danego wariantu ubezpieczenia, 

c) udzielaniu Ubezpieczonemu przez telefon, w formie elektronicznej, poprzez przesyłanie wiadomości na adres 
email wskazany w dokumencie ubezpieczenia, pozasądowej pomocy prawnej w formie: opinii prawnych, 
wyłącznie w zakresie następujących dziedzin prawa lub zdarzeń: praw i obowiązków poszkodowanego z tytułu 
szkody w mieniu lub na osobie w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, w tym związanych z ruchem 
pojazdów, praw i obowiązków osoby zatrzymanej, praw i obowiązków osoby obwinionej, praw  i obowiązków 
osoby, której zatrzymano dowód rejestracyjny lub prawo jazdy; pisemną opinię prawną wydawanej w sprawie 
będącej objętej ochroną ubezpieczeniową zgodnie z postanowieniami danego wariantu ubezpieczenia,  

d) udzielaniu według wyboru Ubezpieczonego: przez telefon pod numerem wskazanym  w dokumencie 
ubezpieczenia lub w formie elektronicznej poprzez przesyłanie wiadomości na adres email wskazany w 
dokumencie ubezpieczenia, informacji teleadresowych o sądach, prokuraturach, notariuszach i podmiotach 
świadczących usługi prawne;  
 przesyłaniu aktualnych oraz historycznych aktów prawnych na adres email wskazany w dokumencie e)
ubezpieczenia. 

Okres ubezpieczenia: 1 rok 

Ochrona prawna w życiu zawodowym Suma ubezpieczenia 30 000 PLN 
                                                    Składka 
Wariant I                                    62 zł               
Wariant II                                   73 zł 
Wariant III                                  170 zł 
 
Suma ubezpieczenia 50 000 PLN 
                                                    Składka 
Wariant I                                    73 zł               
Wariant II                                   85 zł 
Wariant III                                  194 zł 
 
Suma ubezpieczenia 100 000 PLN 
                                                    Składka 
Wariant I                                    109 zł               
Wariant II                                   128 zł 
Wariant III                                  299 zł 

Ochrona prawna w życiu prywatnym Suma ubezpieczenia 30 000 PLN 
                                                    Składka 
Wariant I                                    118 zł               
Wariant II                                   150 zł 
 
Suma ubezpieczenia 50 000 PLN 
                                                    Składka 
Wariant I                                    138 zł               
Wariant II                                   160 zł 
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Co obejmują warianty? 

 

ŻYCIE ZAWODOWE 

 

Ubezpieczenie OCHRONY PRAWNEJ  W ŻYCIU ZAWODOWYM obejmuje sprawy związane z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zawodu 
lekarza. 

 

W ramach ubezpieczenia w Wariancie I ochroną objęte są ryzyka: 

 1) ochrona prawna i porada prawna w związku z obroną przed roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu czynów niedozwolonych 
związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, 

 

 

W ramach ubezpieczenia w Wariancie II ochroną objęte są ryzyka: 

1) ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa karnego i wykroczeń w przypadku postawienia Ubezpieczonemu zarzutów w 
związku z wykonywaniem czynności zawodowych, 

 2) ochrona prawna i porada prawna w zakresie postępowań dyscyplinarnych związanych z wykonywaniem czynności zawodowych – 
przed organami samorządu zawodowego; 

 

W ramach ubezpieczenia w Wariancie III ochroną objęte są ryzyka: 

1)ochrona prawna i porada prawna w związku z dochodzeniem własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych 
(przeciwko sprawcy bądź jego ubezpieczycielowi) – w tym również roszczeń związanych z naruszeniem dobrego imienia, 

2)ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa karnego i wykroczeń – w tym również w zakresie wnoszenia prywatnego aktu oskarżenia 
w przypadku przestępstw pomówienia lub znieważenia, 

3)ochrona prawna w zakresie postępowań dyscyplinarnych i administracyjnych związanych z wykonywaniem zawodu – przed organami 
samorządu zawodowego oraz organami administracji publicznej, 

4)ochrona prawna w zakresie ubezpieczeń społecznych, jednak z wyłączeniem kosztów zastępstwa adwokata lub radcy prawnego 

5)ochrona prawna umów związanych z wykonywaniem zawodu (m.in. umowy ubezpieczenia OC, umowy z NFZ, umowy najmu pomieszczeń 
służących do wykonywania zawodu)z wyłączeniem umów o świadczenie usług medycznych zwartych z pacjentami., 

6)ochrona prawna w postępowaniu cywilnym w razie skierowania przeciwko Ubezpieczonemu powództwa o zapłatę odszkodowania za szkodę 
wyrządzoną deliktem lub nienależytym wykonaniem świadczeń medycznych (ochrona ta obejmuje również sprawy związane z roszczeniami 
regresowymi skierowanymi do ubezpieczonego) 

7)ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa pracy, (ochrona przed roszczeniami wynikającymi ze stosunku pracy, stosunku 
służbowego lub innego stosunku prawnego będącego podstawą zatrudnienia i osobistego wykonywania pracy). 

 

 

 

ŻYCIE PRYWATNE 

 

Ubezpieczenie OCHRONY PRAWNEJ  W ŻYCIU PRYWATNYM obejmuje sprawy związane z życiem prywatnym Ubezpieczonego. 

 

Suma ubezpieczenia 100 000 PLN 
                                                    Składka 
Wariant I                                    213 zł               
Wariant II                                   262 zł 

Ochrona prawna w komunikacji Suma ubezpieczenia 30 000 PLN 
                                                    Składka 
Wariant I                                    67 zł               
Wariant II                                   80 zł 
 
Suma ubezpieczenia 50 000 PLN 
                                                    Składka 
Wariant I                                    82 zł               
Wariant II                                   91 zł 
 
Suma ubezpieczenia 100 000 PLN 
                                                    Składka 
Wariant I                                   118 zł               
Wariant II                                  140 zł 
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W ramach ubezpieczenia w Wariancie I ochroną objęte są ryzyka: 

 1) ochrona prawna i porada prawna w związku z dochodzeniem własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych 
(przeciwko sprawcy, bądź jego ubezpieczycielowi) – w tym również roszczeń związanych z naruszeniem dobrego imienia, 

 2) ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa karnego i wykroczeń, 

 3) ochrona prawna i porada prawna w zakresie ubezpieczeń społecznych, w ramach postępowania sądowego, 

 4) ochrona prawna i porada prawna umów zawieranych na potrzeby własne, 

 5) ochrona prawna i porada prawna w postępowaniu cywilnym w razie skierowania przeciwko Ubezpieczonemu powództwa o zapłatę 
odszkodowania za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, 

 6) ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa pracy, (ochrona przed roszczeniami wynikającymi ze stosunku pracy, stosunku 
służbowego lub innego stosunku prawnego będącego podstawą zatrudnienia i osobistego wykonywania pracy). 
 

W ramach ubezpieczenia w Wariancie II ochroną objęte są ryzyka: 

1)ochrona prawna i porada prawna w związku z dochodzeniem własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych 
(przeciwko sprawcy bądź jego Ubezpieczycielowi), 

2)ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa karnego i wykroczeń, 

3)ochrona prawna i porada prawna w zakresie umów i praw rzeczowych,  

 4) porada prawna dotycząca innych problemów z zakresu prawa cywilnego – w tym  

rodzinnego i spadkowego, 

      5)ochrona prawna w zakresie transakcji dokonywanych przez Internet. 

 
Ubezpieczonymi w ramach niniejszego wariantu są także małżonek lub małżonka Ubezpieczonego oraz dzieci Ubezpieczonego do ukończenia 
przez nie 16 roku życia. 
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia związane z kierowaniem pojazdem. 
 

 
 
 
KOMUNIKACJA 
 
Ubezpieczenie OCHRONY PRAWNEJ  W KOMUNIKACJI obejmuje sprawy związane z kierowaniem przez Ubezpieczonego wskazanym w 
umowie ubezpieczenia pojazdem. 

 

W ramach ubezpieczenia w Wariancie I ochroną objęte są ryzyka: 

 1) ochrona prawna i porada prawna w związku z dochodzeniem własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych 
(przeciwko sprawcy bądź jego ubezpieczycielowi) – w tym również roszczeń związanych z naruszeniem dobrego imienia, 

 2) ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa karnego i wykroczeń – w tym również w zakresie wnoszenia prywatnego aktu 
oskarżenia w przypadku przestępstw pomówienia lub znieważenia, 

 3) ochrona prawna w postępowaniu cywilnym w razie skierowania przeciwko Ubezpieczonemu powództwa o zapłatę odszkodowania za 
szkodę wyrządzoną deliktem  

 

W ramach ubezpieczenia w Wariancie II ochroną objęte są ryzyka: 

 1) ochrona prawna i porada prawna w zakresie praw rzeczowych oraz umów (w tym umów ubezpieczenia) związanych z pojazdami 
posiadanymi / użytkowanymi przez Ubezpieczonego, 

 2) ochrona prawna i porada prawna przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, 

 3) ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa karnego i wykroczeń  

 4) ochrona prawna i porada prawna w postępowaniu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego 

 5) ochrona prawna i porada prawna w sytuacji gdy Ubezpieczony był sprawcą wypadku i wystąpiono do niego z roszczeniami 
cywilnoprawnymi. 

 

 
KATALOG KOSZTÓW I WYDATKÓW PRAWNYCH OBJĘTYCH ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ERGO HESTII 

 
 1. Konieczne i celowe koszty i wydatki, o których mowa w § 3, będą pokryte przez Ergo Hestię w granicach sumy ubezpieczenia, jeżeli będą 

one niezbędne dla reprezentowania zasadnych interesów prawnych Ubezpieczonego, nawet gdyby okazały się one nieskuteczne. Koszty i 
wydatki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmują w sprawach objętych zakresem ubezpieczenia,: 
 1) koszty postępowania oraz koszty procesu sądowego, w tym: 

 a) wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego ustanowionego przez Ubezpieczonego w każdym postępowaniu sądowym 
przed sądami powszechnymi i dyscyplinarnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym, a w szczególności: koszty reprezentacji Ubezpieczonego w postępowaniu cywilnym, postępowaniu przed 
sądem administracyjnym, koszty obrony Ubezpieczonego w postępowaniu dyscyplinarnym, karnym lub w postępowaniu w 
sprawie o wykroczenie, koszty reprezentacji Ubezpieczonego jako oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego w postępowaniu 
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karnym lub w postępowaniu w sprawie o wykroczenie (koszty pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego), a także 
wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu reprezentacji przed organami administracji publicznej lub samorządu 
terytorialnego, 

 b) koszty postępowania i koszty sądowe we wszystkich instancjach (w tym przed Sądem Najwyższym), w sprawach 
administracyjnych (w tym przed sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym), łącznie z należnościami dla 
świadków i biegłych, a także koszty postępowania zabezpieczającego, 

 c) koszty procesu lub koszty postępowania zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa 
[ubezpieczenie kosztów procesu przegranego],  

 d) koszty dojazdu Ubezpieczonego na rozprawy, jeżeli stawiennictwo było obowiązkowe w wysokości wskazanej w § 2 ust 3 OWU. 
 e) koszty związane z uzyskaniem opinii biegłych lub rzeczoznawców oraz innych dokumentów stanowiących środki dowodowe 

powołanych w ramach postępowania sądowego. 
 2) koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Ubezpieczonego jako wierzyciela, w zakresie maksymalnie trzech dowolnie 

wybranych przedmiotów egzekucji, podjętego na podstawie jednego tytułu wykonawczego w stosunku do tego samego podmiotu, w 
wysokości nie większej niż łącznie 20% sumy ubezpieczenia, 

 3) koszty postępowania przed sądem polubownym, w tym koszty zastępstwa procesowego, aż do zakończenia postępowania o 
stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, do wysokości 100% kosztów sądowych, które by powstały przed właściwym 
państwowym sądem powszechnym I instancji oraz 100% kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, które byłyby 
należne, gdyby postępowanie toczyło się przed sądem powszechnym, 

 4) koszty przysięgłego tłumaczenia dokumentów potrzebnych do postępowań związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym do 
wysokości 2,5 % sumy ubezpieczenia. 

 5) w ramach pomocy prawnej pozasądowej, zgodnie z § 2 ust. 4, ubezpieczenie w każdym wariancie ubezpieczenia obejmuje 
następującą maksymalną liczbę usług prawnych (limity świadczeń) przysługujących Ubezpieczonemu w okresie ubezpieczenia: 

 a) telefoniczne porady prawne i świadczenia wskazane w § 2 ust 4 lit. a, b, d i e OWU - usługi prawne bez limitu; 
 b) opinia prawna na piśmie lub w innej formie, o których mowa w § 2 ust 4 lit.  c - limit 4 (cztery) w rocznym okresie ubezpieczenia.  

 2. Koszty i wydatki uważa się za konieczne i celowe, jeżeli istnieje szansa pozytywnego rozstrzygnięcia sporu sądowego, a koszty i wydatki 
nie pozostają w rażącej dysproporcji do zamierzonego celu.  

 3. Realizacja świadczeń prawnych określonych w ust. 1 pkt 5, nie powoduje pomniejszenia sumy ubezpieczenia. 
 4. Poza świadczeniami wymienionymi w ust. 1, Ergo Hestia zobowiązuje się dodatkowo tymczasowo ponieść koszty poręczenia 

majątkowego, do wysokości 50% sumy ubezpieczenia. Zwrot kosztów poręczenia majątkowego nastąpi na zasadach określonych w § 25 
niniejszych Warunków Ubezpieczenia. 

 5. Jeśli w następstwie jednego wypadku ubezpieczeniowego wystąpią roszczenia Ubezpieczonego, które jedynie w części objęte są ochroną 
ubezpieczeniową, Ergo Hestia ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie kosztów i wydatków wynikających z dochodzenia roszczeń 
objętych ochroną ubezpieczeniową.  

 

Jak zawrzeć ubezpieczenie? 
 
W celu zawarcia ubezpieczenia prosimy o wypełnienie wniosku oraz przesłanie go do biura MAU Secesja Sp. z o.o.:  

  fax: 42 637 78 00  

  e-mail: medyczne@secesja-ubezpieczenia.pl  

  pocztą tradycyjną  
 
Zapraszamy również do odwiedzenia naszego biura, gdzie możecie Państwo zawrzeć ubezpieczenie osobiście:  
Miejska Agencja Ubezpieczeniowa „Secesja” Sp. z o.o.  
ul. Piotrkowska 233  
90-456 Łódź 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument ten nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się w Warunkach Ochrony Prawnej Lekarzy 


