
 
 
 
 
 

 
 
 

OFERTA 
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ  

RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH  
 
 
Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny 
 
Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest do 
opłacenia składki w wyznaczonym przez ubezpieczyciela terminie na wyznaczone konto. 
 
Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od daty przystąpienia do programu. 
 
Warunki ubezpieczenia: Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 
Ratowników Medycznych z dnia 24.02.2012r.  
 
Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową,  
kontraktową oraz pozostająca w zbiegu odpowiedzialności – odpowiedzialność deliktowo - 
kontraktowa osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie wraz z ich 
bezpośrednimi następstwami lub w mieniu wraz z ich bezpośrednimi następstwami 
(damnum emergens i lucrum cessans) jak również obowiązek zapłaty zadośćuczynienia 
wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu przez ratowników 
medycznych czynności zawodowych. 
 
Ubezpieczenie OC obejmuje szkody związane z wykonywaniem czynności zawodowych 
ratownika medycznego, które są wykonywane w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 
2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 r. Nr 191, poz. 1410 z 
późn. zm.),  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być 
podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 33 z późn. zm.) 
i/lub rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych 
procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania 
zespołami ratownictwa medycznego. 
 
Czasowy zakres ubezpieczenia: 
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody będące 
następstwem wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia (niezależnie od 
momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu 
przed upływem terminu przedawnienia (trigger act commited). 
 
Definicja ratownika medycznego obejmuje również dyspozytora medycznego. 
 
Za pracownika (ratownika medycznego) uważa się: 

a) osobę zatrudnioną na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych lub  
b) osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, w granicach określonych 

przepisami pracy. 
 



Ochroną  ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie w tym w skutek 
rażącego niedbalstwa.  
 
Podstawowy zakres ubezpieczenia rozszerzono o: 
 
-  Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby 

zakaźnej w tym HIV, WZW – żółtaczka, gronkowiec oraz inne zgodnie z wykazem 
chorób zakaźnych załączonym do ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. nr 234 poz. 
1570) – odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej. 

 
- Odpowiedzialność cywilną za szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem 

mienia w tym, m.in. aparatury, sprzętu medycznego, sprzętu elektronicznego, etc. 
– odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej 
 

- Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane w ruchomościach, w tym          
w sprzęcie elektronicznym i/lub medycznym, z których Ubezpieczony korzystał na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, przechowywania, 
testowania lub innych umów o podobnych charakterze lub posiadał je bez tytułu 
prawnego oraz / lub o nieuregulowanej sytuacji prawnej. 
Sublimit 50 000 PLN na jedno oraz 150 000 PLN na wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. 
 

- Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w mieniu powierzonym             
(z włączeniem pojazdów mechanicznych) do sublimitu odpowiedzialności 50 000 
PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z tym 
zastrzeżeniem, iż sublimit odpowiedzialności dla szkód w pojazdach ustala się na 
15 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  
Franszyza redukcyjna (udział ubezpieczającego w szkodzie): 500 PLN.  
 

- OC PRACOWNICZE na warunkach wynegocjowanej oferty (dodatkowa opcja 
odpłatna oddzielnie – składka: 55 PLN): 
OC PRACOWNICZE: 
Za pracownika (ratownika medycznego) uważa się również osobę pozostającą w 
stosunku pracy (wariant dodatkowy, o którym mowa w poniższej ofercie).  
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ratownika medycznego 
zatrudnionego przez pracodawcę w oparciu o umowę o pracę z uwzględnieniem 
wszystkich w/w rozszerzeń za wyjątkiem szkód wyrządzonych poza terytorium RP 
(opcja z rozszerzeniem terytorialnym poza RP – zwyżka składki 50%). 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną 
pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę do 3 krotności 
wynagrodzenia nie więcej niż 50 000 PLN w odniesieniu do jednego i wszystkich 
wypadków w okresie ubezpieczenia. Dotyczy całego zakresu ubezpieczenia, o 
którym mowa w przedmiotowej ofercie  z zastrzeżeniem dot. zakresu 
terytorialnego,  z włączeniem szkód w powierzonych przez pracodawce, podmiot 
leczniczy pojazdach mechanicznych, dla których sublimit wynosi 3 krotność 
wynagrodzenia nie więcej niż 15 000 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w 
okresie ubezpieczenia.  

 
-  Koszty ochrony prawnej zgodnie z par. 25 ust.7 Warunków Ubezpieczenia 

Odpowiedzialności Cywilnej Ratowników Medycznych z dnia 24.02.2012r. 
Sublimit 5 000 PLN na osobę 

 
  
 
Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włączone są: 
 



1) Szkody wyrządzone osobom bliskim w stosunku do Ubezpieczającego w zakresie w 
jakim ratownik medyczny wykonuje czynności zawodowe względem takich osób. 
2) Szkody wyrządzone personelowi tej samej jednostki organizacyjnej albo osobom 
wykonującym w tej jednostce czynności zawodowe lub badania naukowe, w zakresie w 
jakim ratownik medyczny wykonuje czynności zawodowe względem takich osób. Za 
jednostkę organizacyjną w takiej sytuacji rozumie się pracodawcę z którym 
ubezpieczający (ratownik medyczny) podpisał umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. 
3)  Szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego własnemu pracodawcy. 
4) Szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu pojazdów mechanicznych, wartości 
pieniężnych, akt lub dokumentów. Dla pojazdów mechanicznych stanowiących mienie 
powierzone przez pracodawcę – sublimit: 15 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. 
5)  Zmiana terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie – z 3 dni na 5 dni 
 
Ochroną ubezpieczeniową jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody 
wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego w zakresie regulowanym ustawą z 
dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w zakresie w 
jakim ratownik medyczny wykonuje czynności zawodowe, a które służą 
ratowaniu życia lub zdrowia ludzkiego. 

 
Opcja dodatkowo odpłatna (zmiana zakresu terytorialnego): 
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, 
z wyjątkiem szkód powstałych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i 
Kanady – zwyżka składki 50% bez względu na wariant wybranej sumy 
gwarancyjnej.  
 
I WARIANT dla 50 000 EUR 
SKŁADKA: 70 PLN za osobę ubezpieczoną  
FRANSZYZA REDUKCYJNA w każdej szkodzie rzeczowej: 200 PLN dot. całego zakresu 
ubezpieczenia z tym zastrzeżeniem, iż dla szkód w mieniu powierzonym w tym dla szkód 
w pojazdach – franszyza redukcyjna wynosi: 500 PLN.  
Franszyza integralna – zniesiona. 
Franszyza redukcyjna / integralna dla szkód osobowych – zniesiona. 
 
II WARIANT dla 125 000 EUR 
SKŁADKA: 100 PLN za osobę ubezpieczoną 
FRANSZYZA REDUKCYJNA w każdej szkodzie rzeczowej: 200 PLN dot. całego zakresu 
ubezpieczenia z tym zastrzeżeniem, iż dla szkód w mieniu powierzonym w tym dla szkód 
w pojazdach – franszyza redukcyjna wynosi: 500 PLN.  
Franszyza integralna – zniesiona. 
Franszyza redukcyjna / integralna dla szkód osobowych – zniesiona. 
  
III WARIANT dla 250 000 EUR 
SKŁADKA: 130 PLN za osobę ubezpieczoną 
FRANSZYZA REDUKCYJNA w każdej szkodzie rzeczowej: 200 PLN dot. całego zakresu 
ubezpieczenia z tym zastrzeżeniem, iż dla szkód w mieniu powierzonym w tym dla szkód 
w pojazdach – franszyza redukcyjna wynosi: 500 PLN.  
Franszyza integralna – zniesiona. 
Franszyza redukcyjna / integralna dla szkód osobowych – zniesiona. 
 
IV WARIANT dla 500 000 EUR 
SKŁADKA: 170 PLN za osobę ubezpieczoną  
FRANSZYZA REDUKCYJNA w każdej szkodzie rzeczowej: 200 PLN dot. całego zakresu 
ubezpieczenia z tym zastrzeżeniem, iż dla szkód w mieniu powierzonym w tym dla szkód 
w pojazdach – franszyza redukcyjna wynosi: 500 PLN.  
Franszyza integralna – zniesiona. 
Franszyza redukcyjna / integralna dla szkód osobowych – zniesiona. 



 
V WARIANT dla SUMY GWARANCYJNEJ 50 000 PLN – OC PRACOWNIKÓW 
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ratownika medycznego 
zatrudnionego przez pracodawcę w oparciu o umowę o pracę z uwzględnieniem 
wszystkich rozszerzeń wynikających z WU za wyjątkiem szkód wyrządzonych poza 
terytorium RP (opcja z rozszerzeniem terytorialnym poza RP – zwyżka składki 50%). 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną pracownika 
zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę do 3 krotności wynagrodzenia nie więcej niż 
50 000 PLN w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia 
(dot. całego zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w przedmiotowych WU z 
zastrzeżeniem dot. zakresu terytorialnego) z wyłączeniem szkód w powierzonych przez 
pracodawcę, podmiot leczniczy pojazdach mechanicznych, dla których odpowiedzialność 
wynosi trzykrotność wynagrodzenia nie więcej niż 15 000 PLN na jeden i na wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia. 

SKŁADKA: 55 PLN za osobę ubezpieczoną  

 
ZASTRZEŻENIE: do członków przedmiotowej grupy nie były kierowane 
roszczenia z tytułu wykonywanego zawodu w ostatnich 3 latach przekraczające 
łączną kwotę w wysokości 100 000 PLN.  
 
Biuro Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej 
STU ERGO HESTIA S.A. 


