
TARYFA  SKŁADEK ZA  UBEZPIECZENIE  ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ  Z  TYTUŁU  UDZIELANIA  ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH

PRZEZ  PLACÓWKI  LECZNICTWA  AMBULATORYJNEGO
(Przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia – nie wykonująca zabiegów ginekologicznych)

A. Dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Przedmiot i zakres ubezpieczenia : ustawowa odpowiedzialność cywilna  Ubezpieczającego
za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone w związku z wykonywaniem świadczeń
zdrowotnych, wraz ze szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzeniem działalności lub
posiadaniem mienia służącego do wykonywania świadczeń zdrowotnych. 
- Ochrona ubezpieczeniowa rozciąga się także na odpowiedzialność cywilną
Ubezpieczającego za szkody w nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych
od osób trzecich, służących wyłącznie dla celów wykonywania czynności zawodowych,
objętych ochroną ubezpieczeniową (odpowiedzialność cywilna najemcy).
- Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność cywilną za szkody
w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony o ryzyko:
- przeniesienia chorób zakaźnych,
- wyrządzenia szkody osobom bliskim osób objętych ochroną.

Liczba
pracowników
medycznych

Roczna składka ubezpieczeniowa*
Suma gwarancyjna

- na jedno zdarzenie –100.000zł
                                - na wszystkie zdarzenia – 200.000zł

Placówki lecznictwa ambulatoryjnego nie udzielające
świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii i/lub

ginekologii i/lub anestezjologii i/lub stomatologii przez
lekarzy specjalistów z ww dziedzin medycyny

Pozostałe

placówki lecznictwa ambulatoryjnego 

1 – 2 850 1100

  3 - 6 1140 1482

7 - 10 1328 1727

11 - 15 1476 1919

Powyżej 15 Składka  ustalana indywidualnie

*Poniższe składki obowiązują pod warunkiem jednoczesnego zawarcia ( lub deklaracji zawarcia ubezpieczenia 
  w   ciągu najbliższych 3 miesięcy):

1/ Grupowego ubezpieczenia na życie ( GUnŻ) pracowników placówki lecznictwa ambulatoryjnego zał. 1.
              -    w przypadku placówki  zatrudniającej do 10 osób – 100% zatrudnionych ,

               -     w przypadku placówki  zatrudniającej powyżej 10 osób – 70% zatrudnionych.
    i/lub
2/ Ubezpieczenia majątkowego z roczną składką nie mniejszą niż -  500zł    zał.2     
W przypadku niespełnienia co najmniej jednego z  powyższych  warunków ,  składka za OC  ulega
podwyższeniu o 100%.
B. Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
1/ Dla placówek lecznictwa ambulatoryjnego , które ubezpieczyły w INTER Polska 
    OC-dobrowolne , składka wynosi odpowiednio 200% składki za ubezpieczenie dobrowolne.
2/ Dla placówek lecznictwa ambulatoryjnego , które nie  ubezpieczyły w INTER Polska 
    OC-dobrowolnego , składka naliczana jest  w oparciu o obowiązującą w dniu zawarcia polisy
     taryfą składek.


