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Informacje o programie ubezpieczeń dla lekarzy STU Ergo Hestia SA 
 

 

Podział specjalności lekarskich: 

 
lekarze I grupy - specjalizacja: lekarze pozostałych specjalności nie wymienionych w grupie II i III; 

 

lekarze II grupy - specjalizacja: ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia 

onkologiczna, stomatologia zachowawcza, medycyna sportowa, stomatologia dziecięca; 

 
lekarze III grupy - specjalizacja: ortopedia, chirurgia stomatologiczna, chirurgia naczyniowa, anestezjologia i 

intensywna terapia, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowo-twarzowa, ginekologia 

onkologiczna kardiochirurgia, neurochirurgia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, chiru rgia 

dziecięca, urologia, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, urologia dziecięca, medycyna ratunkowa, 

neonatologia. 

 
Uwaga! 

1. W przypadku lekarzy zaszeregowanych do I grupy ryzyka, gdy lekarz specjalista wykonuje zabiegi chirurgiczne, endoskopowe lub z 
zakresu radiologii interwencyjnej nalicza się składkę przewidzianą dla grupy II. 

2. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy decyduje ta specjalizacja, 
która jest w grupie o najwyższej składce. 

3. W przypadku braku specjalizacji lub braku specjalizacji i jednocześnie w trakcie specjalizowania się, składkę ustala się według I grupy 
ryzyka. 

 

 
UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE OC PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 

 
Przedmiot ubezpieczenia: 

Odpowiedzialność cywilna za szkody będące  następstwem  udzielania świadczeń 

zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń 

zdrowotnych (OC obowiązkowe ). Działalność przyjęta do ubezpieczenia jw. 

 

Zakres Ubezpieczenia: 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 866) 

Suma Gwarancyjna: 
75.000 Euro na zdarzenie i 350.000 Euro na wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia 

Składka za 1 osobę: 

(podział specjalności zgodnie z 

opisem) 

Dla lekarzy z Grupy 1   160 zł 

Dla lekarzy z Grupy 2 320 zł 

Dla lekarzy z Grupy 3    640 zł 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LEKARZY (DOBROWOLNE) 

 
 

 
Przedmiot ubezpieczenia: 

Odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub 

w mieniu wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu 

czynności zawodowych lekarzy, farmaceutów lub innych osób świadczących 

usługi o charakterze medycznym, w tym również za szkody powstałe w związku  

z niesieniem pierwszej pomocy. 

Ochrona ubezpieczeniowa znajduje zastosowanie w sytuacji: 

• wyczerpania sumy gwarancyjnej OC OBOWIĄZKOWEGO 

• Wykonywania czynności zawodowych nieobjętych  

zakresem ubezpieczenia OC OBOWIĄZKOWEGO 

 Warunki ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności zawodowych 
(szkody osobowe) (AB-OCZO-01/21) 

Zakres ubezpieczenia: zgodnie z WU oraz postanowieniami dodatkowymi 

Franszyza redukcyjna: Brak 

 Wariant I - suma gwarancyjna 

100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
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 Dla Grupy 1 80 zł 

 Dla Grupy 2 160 zł 

 Dla Grupy 3 336 zł 

 

Wariant II- suma gwarancyjna 

200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

 Dla Grupy 1 117 zł 
 Dla Grupy 2 240 zł 

 Dla Grupy 3 496 zł 

 

Wariant III- suma gwarancyjna 

300.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

 
Składka za 1 osobę wg. 

Sumy  gwarancyjnej: 

(podział specjalności zgodnie z 

opisem) 

Dla Grupy 1 138  zł 

Dla Grupy 2 280 zł 

Dla Grupy 3 592 zł 

 
Wariant IV- suma gwarancyjna 

500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

 
Dla Grupy 1 176 zł 

 Dla Grupy 2 360 zł 

 Dla Grupy 3 736 zł 

 

Wariant V - suma gwarancyjna 

1.000.000 ZŁ na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

 
Dla Grupy 1 240 zł 

 Dla Grupy 2    480 zł 

 Dla Grupy 3 1008 zł 

 

Wariant VI - suma gwarancyjna 

2.000.000 ZŁ na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

   Dla Grupy 1 528 zł 

  Dla Grupy 2   1056 zł  
  Dla Grupy 3    2218 zł 

Ubezpieczenie OC rozszerzone o klauzule: 

• Rozszerzenie terytorialnego zakresu ubezpieczenia, 

• Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wynikłe z naruszenia praw pacjenta, 

• Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych 

• Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody na osobie powstałe wskutek stosowanej w celach 

estetycznych chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych. 
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Wariant I - suma gwarancyjna 100.000 zł 

Dla Grupy 1 
Dla Grupy 2 

Dla Grupy 3 

 

Wariant II - suma gwarancyjna 200.000 zł 

Dla Grupy 1 
Dla Grupy 2 

Dla Grupy 3 
 

Wariant III - suma gwarancyjna 300.000 zł 

Dla Grupy 1 

Dla Grupy 2 

Dla Grupy 3 
 

Wariant IV - suma gwarancyjna 500.000 zł 

Dla Grupy 1 

Dla Grupy 2 
Dla Grupy 3 

 

Wariant V - suma gwarancyjna 1.000.000 zł 

Dla Grupy 1 
                                                                         Dla Grupy 2 

                                                                         Dla Grupy 3  

 

Wariant V - suma gwarancyjna 2.000.000 zł 

                                                                   Dla Grupy 1 
   Dla Grupy 2 

   Dla Grupy 3 
 

 

 
 

Składka: 

339,20 zł 
438,40 zł 

656,64 zł 

 

Składka: 

385,08 zł 
537,60 zł 

855,04 zł 
 

Składka: 

411,12 zł 

587,20 zł 

974,08 zł 
 

Składka: 

458,24 zł 

686,40 zł 
1152,64 zł 

 

Składka: 

537,60 zł 
835,20 zł 

            1489,92 zł 

 

Składka: 

894,72 zł 
1549,44 zł 

2990,32 zł 
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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

 

Przedmiot ubezpieczenia: 
Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim, 

powstałe w związku z prowadzeniem działalności wskazanej w umowie ubezpieczenia 

oraz posiadaniem rzeczy wykorzystywanych w tej działalności 

Działalność przyjęta do ubezpieczenia: 
Prowadzenie gabinetu lekarskiego z wyłączeniem wszelkich szkód wynikłych z 

czynności medycznych 

 

Warunki ubezpieczenia: 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia 
Działalności z dnia 1 sierpnia 2021 r. (kod AB-OCD-01/21) 

Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi w niniejszym      
dokumencie 

Ponadto zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje m.in.: 

• szkody w nieruchomościach osób trzecich z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego; 

• szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem; 

• szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania; 

• utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną 

ubezpieczeniową; 

• szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas 

zgłoszenia roszczeń prze osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego 

wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa  się za 

jeden wypadek i przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (trigger czasowy „loss 

occurance”); 

• koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę 

gwarancyjną). 

Zakres ubezpieczenia został rozszerzony o: 
• klauzula 002 Szkody wyrządzone pracownikom 

• klauzula 003 Szkody w rzeczach ruchomych wziętych w najem 

 

Suma gwarancyjna Składka (niezależnie od specjalności): 

(na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia): 

50.000 zł 160zł 

100.000 zł 240 zł 

200.000zł 560 zł 

500.000zł 768 zł 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

 
 

Przedmiot ubezpieczenia: 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych 

wypadków doznanych przez 

Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

za granicą z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych rozszerzone o klauzulę. 

 
 

Warunki ubezpieczenia: 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż (AB-BP-

01/21). 

Zakres ubezpieczenia zgodnie z OWU oraz z treścią z 

klauzuli ubezpieczenia na wypadek zakażenia HIV i/lub 

WZW (rozszerzenie zakresu ubezpieczenia NNW). 

Świadczenia wg. klauzuli ubezpieczenia na wypadek zakażenia HIV i/lub WZW: 

Badania na obecność wirusów HIV lub WZW - Limit: 1 000,00 zł 

Koszt leczenia antyretrowirusowego - Limit: 5 000,00 zł 

Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW typu C - 20 000,00 zł  

Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW typu B - 10 000,00 PLN 

Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV – 50 000,00 PLN 
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Suma ubezpieczenia NNW składka 

10 000 37 zł 

20 000 45 zł 

50 000 85 zł 

 
Ubezpieczenie NNW rozszerzone o dodatkową klauzulę na wypadek zakażenia HIV lub WZW  
Suma ubezpieczenia NNW składka 

50 000 128 zł 

  

 

 
 

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

• 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejsza propozycja ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe informacje na temat 

umowy ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz zapisach dodatkowych dostępnych w MAU Secesja Sp. z o.o. 

mailto:medyczne@secesja-ubezpieczenia.pl

