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Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej 
związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, 
pielęgniarki lub położnej
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce

Produkt: OC medyczna

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w umowie ubezpieczenia  
oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej związanych z wykonywaniem zawodu 
lekarza, pielęgniarki lub położnej ustalonych uchwałą nr UZ/427/2016 z dnia 24 października 2016 r. Zarządu 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej należy do działu II, grupy 17 załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej”.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

  Ubezpieczeniem obejmujemy niezbędne i prawnie 
uzasadnione koszty ochrony interesów prawnych 
ubezpieczonego związane z wykonywaniem zawodu lekarza, 
lekarza dentysty, pielęgniarki lub położnej.

  Dostępne są dwa warianty ubezpieczenia: Komfort, 
Super, które różnią się wysokością sumy ubezpieczenia 
oraz zakresem.

Pomagamy, jeśli ubezpieczony:
  dochodzi własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
czynów niedozwolonych lub naruszenia dóbr osobistych;

  chroni swoje interesy prawne w zakresie postępowań 
cywilnych związanych z nienależytym wykonaniem 
świadczenia zdrowotnego;

  chroni swoje interesy prawne w zakresie prawa karnego 
i wykroczeń;

  dochodzi własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
zniesławienia lub znieważenia;

  broni się w zakresie postępowań dotyczących 
odpowiedzialności zawodowej (tylko w wariancie Super);

  chroni swoje interesy prawne w zakresie postepowań 
administracyjnych (tylko w wariancie Super);

  chroni swoje interesy prawne w zakresie umów  
(tylko w wariancie Super);

  chroni swoje interesy prawne w zakresie prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych (tylko w wariancie Super);

  chroni swoje interesy prawne w zakresie sporów z NFZ 
(tylko w wariancie Super).

  Koszty ochrony interesów prawnych to m.in.: koszty 
wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, koszty opinii 
prawnych, koszty sądowe.

  Suma ubezpieczenia określona jest w umowie ubezpieczenia 
i stanowi ona górną granicę naszej odpowiedzialności.

  Pokrycie lub zwrot kosztów powoduje zmniejszenie sumy 
ubezpieczenia o wypłaconą kwotę.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. kosztów ochrony prawnej:
  jeśli dotyczą zdarzeń, w wyniku których powstanie 
spór ubezpieczonego z ubezpieczającym lub pomiędzy 
ubezpieczonym a PZU;

  jeśli zostały poniesione w postępowaniu, które przeciwko 
ubezpieczonemu wszczęły jego osoby bliskie;

  wynikających z umów o pracę lub innych stosunków 
prawnych dotyczących pełnienia funkcji członków 
ustawowych organów osób prawnych;

  wynikających z posiadania, użytkowania, oddawania 
w użytkowanie, wynajmowania, najmowania, dzierżawienia 
i wydzierżawiania nieruchomości.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Nie odpowiadamy m.in. za:
  szkody wyrządzone umyślnie;
  szkody wyrządzone w okresie, w którym ubezpieczony  

nie posiadał uprawnień do wykonywania zawodu;
  sprawy z zakresu prawa podatkowego, karno-skarbowego;
  sprawy z zakresu prawa handlowego;
  sprawy wynikające z umów: poręczenia, przejęcia długu, 

kredytu, pożyczki.

  Koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego 
pokrywamy do wysokości stawki minimalnej, którą 
określają przepisy o opłatach za czynności adwokata lub 
radcy prawnego.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 Ubezpieczenie obowiązuje w Polsce.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Jeśli wystąpi zdarzenie objęte ubezpieczeniem, ubezpieczony ma obowiązek:
−  najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o zdarzeniu, jego okolicznościach oraz przekazać nam wszelkie informacje i dokumenty 

z nim związane;
−  postępować zgodnie z naszymi wskazówkami;
−  poinformować nas o wyborze adwokata lub radcy prawnego;
−  podjąć aktywną współpracę, aby wyjaśnić okoliczności i przyczyny powstania zdarzenia;
−  uzgodnić z PZU kwestię dotyczącą dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub podpisania ugody.
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Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach. Terminy płatności są podane w umowie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa trwa od dnia następującego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego 
po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w terminie, nasza ochrona wygasa w dniu, 
w którym otrzymuje on wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Ponadto ochrona ubezpieczeniowa wygasa z końcem okresu ubezpieczenia, a także:
−  z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia;
−  z upływem terminu ustalonego w wezwaniu do zapłacenia kolejnej raty składki;
−  z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia;
−  z dniem doręczenia wypowiedzenia, jeśli jedna ze stron zażądała zmiany składki w związku z istotną zmianą prawdopodobieństwa 

wypadku. Wtedy w ciągu 14 dni druga strona może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający może rozwiązać umowę m.in. poprzez odstąpienie od niej w przypadku  umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
−  w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
−  w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.


