Załącznik do polisy:
Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych (ubezpieczenie
dobrowolne) wg. umowy generalnej A/TO50/0503450/1

Wariant B
W OWU zmienia się definicję wypadku zawartą w par.4 punkt 11 na czynność zawodową, co
powoduje zmianę czasowego zakresu ochrony w OWU z trigger a loss occurrance na trigger act
committed. Oznacza to, że Ergo Hestia obejmuje ochroną szkody w mieniu i na osobie będące
następstwem uchybień przy wykonywaniu zawodu w służbie zdrowia przez Ubezpieczonego do
których doszło w okresie ubezpieczenia, niezależnie od tego kiedy powstała szkoda i kiedy zostało
zgłoszone roszczenie z tego tytułu (z zastrzeżeniem ustawowych terminów przedawnienia roszczeń).
Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu i na osobie wynik�e z posiadania gabinetu.
Z zachowaniem obowiązywania pozostałych niezmienionych niniejszymi zapisami postanowień
Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób
świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 24.09.2018r. (OC/OWO33/1809) (zwane w skrócie
OWU), w tym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela tam zawartych, uzgadnia się, że zakres
ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody:
- wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym WZW, HIV),
- wyrządzone osobom bliskim przy wykonywaniu zawodu niezależnie czy była to pomoc nagła czy
standardowa oraz niezależnie od tego czy pomoc mogła być udzielona przez kogoś innego w
sytuacji nagłej,
- wyrządzone osobom trzecim (w tym osobom bliskim) w związku z niezawodowym udzielaniem
świadczeń zdrowotnych(szkody wynikłe ze świadczeń wykonywanych bezpłatnie, sąsiadom, bliskim,
wolontariat, akcje organizowane przez IZBĘ),
- będące następstwem pobrania, przechowywania krwi i preparatów krwiopochodnych, komórek lub
tkanek ludzkich,
- na osobie wynikające z naruszenia praw pacjenta.
- w mieniu powierzonym przez zlecającego pracę dla celów wykonywania czynności zawodowych sublimit 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,
- wynikłe z czynności zawodowych wykonywanych w ramach wolontariatu, rezydentury, stażu,
praktyk itp. (do ubezpieczenia grupowego i indywidualnego),
- powstałe z tytułu pracowniczej odpowiedzialności regresowej w przypadku wystąpienia zdarzenia
objętego zakresem ubezpieczenia,
- powstałe w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności o charakterze
administracyjnym,
- w ruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich, służących wyłącznie dla celów
wykonywania czynności zawodowych.

Klauzula stanowi zapis dodatkowych ustaleń i stanowi uzupełnienie do Ogólnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia
24.09.2018r. (OC/OWO33/1809).

