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Okres ubezpieczenia:
od 01.04.2017 00:00 do 31.03.2018 23:59
Umowa generalna nr T050/000233/16/A
Ubezpieczyciel:
Sopockie Towarzystwo Ubezpiecreń ERGO Hestia SA

Dane Ubezpieczającego:

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
MtP: s;q-,10-95~ 714 , t

, \ .
1
UL JAGIEUOŃSKA 23 /S, 35-025 RZESZÓW

Dane Ubezpieczonego:

,

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
NIP: 813·10-96-714-,_

""

!

.

-

UL. JAGłfUOŃSKA 23 / 5, 35-<)25 RZ~S,ZÓW

Warunki ubezpieczenia:
"'~
Ubezpieczenie OC lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących. usługi o ~"
~
charakterze medycznym

......

Przedmiot ubezpieczenia:
Podstawa zawarcia umowy:

Zakres terytorialny:

teren RP

Zakres ubezpieczenia:

zgodnie z OWU oraz postanowieniami dodatkowymi

Suma gwarancyjna:

100 000,00 PLN

Składka:

Postanowienia dodatkowe:
Ubezpieczenie odpowledzlałności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem
zawodu farmaceuty, w tym szkody związane z:
- wydaniem leku innego niż zamówiony,
- OC za produkt w zakresie leków przygotowywanych
• wydaniem leku zepsutego, sfałszowanego
- wydaniem leku przeterminowanego, o ile przekroczenie terminu ważności nie było większe niż 90 dni,
-wydaniem leku na bazie sfałszowanej recepty (o ile odpowiedzialność za takie działanie można przypisać Ubezpieczonemu)
- wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa
Suma Gwarancyjna 100.000 PLN na jeden wypadek I 3.000.000 PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczeni: Aptekarze i farmaceuci zrzeszeni w Podkarpackiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej.
s.126
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Ubezpieczeń

Hes~1

Sopockie T.oworzystwo
ERGO Hestio SA, 81-731 Sopot, ul.
tel. 58 555 60 OO, fox 58 555 60 01. Numer KRS 0000024812 Sqdu Rejono go
Gdońsk-Połnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krojowego Rejestru dowego.
NIP 585-000-16-90. Wysokosc kapitału zakładowego 196.580.900 zł.
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Sktadka zaliczkowa bezzwrotna: 80% sktadki rocznej liczonej od od deklarowanej liczby osób, rozli~w ciągu.15dnl po..zakoi;cc<:enili.:~
~
okresu ubezpieczenia na podstawie faktycznej liczby osób objetych ubezpieczeniem.
-~%
-~
~~- ~~

się definicję

-=-§. _

zawartą

czynnośćz:wod~~wodci~~ę ~;;w~
~~~

Dodatkowo zmienia
wypadku
w par.4 punkt 11 DWU na
zakresu ochrony w DWU z triggera loss occurrence na trigger act committed. O?nacza to, ie Ergo Hestia obejmUj~ron~ędące
następstwem uchybień przy wykonywaniu zawodu farmaceuty przez Ubezpieczonego dą których dos~ło w okre~ ul>ezpieczepia,
niezależnie od tego kiedy powstata szkoda i kiedy zostało zgłoszone roszczenie z tego tytułu (z zastrzeżeniem ustawowych terminów
przedawnienia roszczeń).szkodę na osobie lub mieniu.
Ubezpieczający zobowiązuje się do comiesięcznego przesyłania do Ubezpieczyciela, v.t wer$jf elektronicznej r2estawienia osób objętych
ubezpieczeniem, w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego niniejsze zestawienie dotyczy.

Klauzule dodatkowe:
Włączenie

do ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

Sublimit

SO 000,00 PLN

na jeden I wszystkie wypadki

Postanowienia dodatkowe:
Umowę ubezpieczenia zawarto na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia q_kreślonych powyże1, i zastoso.~~niem klauzul

dodatkowych określonych powyżej - stanowiących integralną część umowy. Umowę przy~tow<i\" na,i;>odstawię__oferty
A(TOS0/0347205/1.
, , , ... ,
.
Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia OC farmaceuty objęte są również osoby nieposia$jące wymaganychpra\vem

uprawnień i kwalifikacji farmaceuty/aptekarza, będące w trakcie nabywania kwalifikacji tu!ftiprawnie~koruJtąc;e c?ynnościtqzialania
wchodzące w zakres zawodu lub funkcji farmaceuty/aptekarza, w szczegółnośo stażyści/praktykanci>~"'
' ~
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z wariantem B określonym w §10 Ogólnych War~Aków Ubezpceczecria_qdpowledziatności
cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medyczny~ z dnia 01,-01.2016 ~1"'łpieczenie-wszystkkh
członków Izby - zatrudnionych na każdy rodzaj umowy, a także prowadzących własną działalność oso~1st.ą- apt~~
Spory

wynikające z Umowy ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym, Ubezpieczonym lub innym uprawnionym itJ:owy ~pie

°"

będącym osobą fizyczną, a Ubezpieczycielem mogą być rozpoznane w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznik.ieol"

Finansowym - Al. Jerozolimskie 87, 02-001 warszawa, www.rf.gov.pł. który jest podmiotem uprawnionym do prowad?enia ~<Js~dowyc!ł
postępowań w świetle przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego ro
Rzeczniku Finansowym.

Treść

--

klauzul dodatkowych:

Klauzule do produktów na polisie:
Włączenie

do ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustała się, że ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów
prawnych Ubezpieczonego, pod warunkiem że są one związane z wykonywaniem czynności zawodowych oraz jeżeli wypadek powodujący
konieczność uzyskania pomocy prawnej przez Ubezpieczonego nast<Jpił w okresie ubezpieczenia.
2. Przez użyte w treści klauzuli określenie wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego należy rozumieć wynagrodzenie jednego adwokata
lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego lub obrony pokrywane do wysokości ustalonej zgodnie z odpowiednimi przepisami
regulującymi wysokość minimalnego wynagrodzenia za czynności adwokata lub radcy prawnego. W przypadku braku takich przepisów
stosuje się odpowiednie przepisy stanowiące podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego lub obrony dla adwokata
łub radcy prawnego. W przypadku braku również takich przepisów stosuje się odpowiednio przepisy regulujące zasady ponoszenia przez
państwo (Skarb Państwa) kosztów nieoptaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W każdym przypadku wynagrodzenie adwokata lub
radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego lub obrony ustala się w wysokości nie wyższej niż dla adwokata lub radcy prawnego
mającego siedzibę w miejscowości, w której znajduje się siedziba sądu właściwego miejscowo I rzeczowo do orzekania w sprawie w I

s. 2 z 6

I 11 111111111111 111111111
EHM01010509461207

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestio SĄ 81·731 Sopot, u~.
Hesti' 1
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3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie koszty ochrony prawnej dla szkód WV!.likającyc:h z prowa_dzonej diiałalRO~espodarOei,i
posiadanego mienia, które powstały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
W.
~~~
~

Jf:. .

-

"'·~

-':'.;;i:
--~

- ,,,

:::::::>~
4. Suma ubezpieczenia dla kosztów ochrony prawnej zostaje wskazana w umowie ubezpieczenia i stanowi-gómą ~fcę o~ie3Zialności
$§0

·"

r

Ubezpieczyciela na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

~

·

-s..-,.,:;;;--,..,._.
____,

~

;:, ,...

s. Zakres ubezpieczenia obejmuje udzielenie świadczenia ubezpieczeniowego w postaci refundacji l<osz.ti: pomocy prawnej ~a rzecz \
ochrony interesów prawnych zagwarantowanych w niniejszej klauzuli.

.{

Jr

I

6. Pomoc prawna, o której mowa w ust. 5, obejmuje refundację kosrtów konieczhYch dla:
1) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych;
2) obrony pned roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich.z tyrułu czynów ,niedozwolonych.

·rm~
7. Ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie wskazanym w ust. 6 zrefundować koszty ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego. o il~'
będą one niezbędne do reprezentowania jego zasadnych interesów prawnych, a mianowicie:
1) koszty procesu sądowego przed sądem powszechnym, w tym:
a) wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego;
b) koszty sądowe wszystkich instancji;
c) koszty zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej (w tv"{ również koszty zasądzone przez sąd z tyt~łu udziału wt
postępowaniu karnym oskarżyciela posiłkowego);
\
2) koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie maksymalnie trzech dowolnie wybranych.przed(lliotów egzekucji._podjętego na
podstawie jednego tytułu wykonawczego w stosunku do tego samego podm~tu, w wysokosci ń1e-V(Jększetniż łącznie 10% wskazanej w
umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia dla kosztów ochrony prawnej (podlimit~my u~z.Pieąenia);·
3) koszty postępowania sądu polubownego aż do zakoriczenia postępowania o stwierdzenie wy~natno'ści wyroku sądu polubownego, do
wysokości 100% kosztów sądowych, które by powstały przed właściwym sądem powszechnym tinstancji,
.

„.~~

~
8. Wypadkiem ubezpieczeniowym uzasadniającym żądanie przez Ubezpieczonego
'~
udzielenia świadczenia jest:
l)przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz w ramach obrony przed roszczeniami os:ób trzecicłl:z tyttJłu c~w niedozwolonych
- powstanie szkody skutkującej powstaniem roszczenia, przy czym za moment powstania wypadku ubezpie"l:zeniOWJ:!~U~ się dzieó ,
powstania szkody.
'
• ~
_ ..c:.-

9. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje obrony interesów prawnych:
~
1) pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z działaniami wojennymi, niepokojami społecznymi, rozruchami, strajkami,
-lokautami, trzęsieniami ziemi;
2) pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku ze szkodami nuklearnymi wywołanymi przez reaktory jądrowe albo ze szkodamr
genetycznymi spowodowanymi promieniowaniem radioaktywnym, jeśli szkody te nie zostały spowodowane wskutek opieki medycznej;
3) z zakresu prawa handlowego, prawa spółek handlowych, umów agencyjnych, prawa funduszy inwestycyjnych, prawa obligacji, papierów
wartościowych, prawa spółdzielczego i prawa dotyczącego spółdzielni mieszkaniowych, prawa o stowarzyszeniach i związkach
zawodowych oraz z zakresu zbiorowego prawa pracy i zbiorowego prawa regul ującego status urzędników państwowych i samorządowych;
4) wynikających z umów o pracę lub innych stosunków prawnych dotyczących pełnienia funkcji członków ustawowych organów osób
prawnych;
S) z zakresu prawa patentowego, autorskiego, znaków towarowych, pozostałego prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa
ochrony konkurencji (antymonopolowego) oraz prawa dotyczącego zasad konkurencji;
6) pozostającymi w związku z grą i zakładem oraz transakcjami terminowymi
i spekulacyjnymi;
7) z umów poręczenia i przejęcia długów;
8) z zakresu prawa budowlanego oraz pozostających w związku z:
a) nabyciem albo zbyciem nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę;
b) planowaniem, projektowaniem lub budową budynku albo części budynku, które są własnością lub znajdują się w posiadaniu
Ubezpieczonego albo też Ube.zpieczony zamierza je nabyć lub objąć w posiadanie;
c) przebudową nieruchomości, budynku lub części budynku, jeśli do jej dokonania konieczne jest uzyskanie jakichkolwiek zezwoleń lub
pozwoleń, a nieruchomość, budynek lub część budynku są własnością lub znajdują się w posiadaniu Ubezpieczonego albo też Ubezpieczony
zamierza je nabyć lub objąć w posiadanie;

--
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d) finansowaniem pnedsięwzięć określonych w punktach a)-c);
.:: _ ::
-:_.
9) z zakresu prawa górniczego i geologicznego, w szczególności w związku ze szkodami na nieruchomośc~b~śpowodo~J_ruchem

zakładu górniczego;

,,; .

· _;_ :_

,.,, ....

... _ ... - - :-'"-

.-c;~~

~'"' ~

i.c

~

-

"'.:.·„~""'<

• . . _ ...
:~~~ ~ -~~'ł.-\.~

10) z zakresu prawa podatkowe~o, celnego oraz dotyczącego innych opłat publicznopraw'iiyclt, a takie pr~go s~~lh~~~~~
11) z zakresu praw~ prasowego 1 prawa ochrony da_nych osobowych;
.
.
. -'!f:P""' ~ ~
. - -,;;°'-§};;;~"' __::: "Ę~""-~~
12) w postępowaniu pned Trybunałem Konstytucyinym, sądami konstytucyjnymi oraz.trybunałami m1ęózynarodowymT, c~ie
.._
postępowanie dotyczy obrony interesów prawnych pracowników organiz.acji międzynarodowych w zakresi~.stosunków pracy albo
publicznoprawnych stosunków zatrudnienia;
13) w związku z postępowaniem układowym, naprawczym albo upadłościowym, które zostafo albo ma zostać wszczęte;
14) w związku z planem zagospodarowania przestrzennego, podzialem,scalaniem i )VYY.(faszczanlem nieruchomoki oraz prywatyzacją,
reprywatyzacją i innymi przekształceniami własnościowymi o podobnym cha~akteńl!'; '' 1
15) jeżeli koszty obrony tych interesów prawnych są pokryte z innej umowy ubezpiecze~ia, zawartej na wcześniejszy lub późniejszy okres
ubezpieczenia;
16) w związku z posiadaniem pojazdów mechanicznych;
17) sporów pomiędzy stronami umowy ubezpieczenia.

10. Ubezpieczony, który zamierza skorzystać z ochrony ubezpieczeniow~j, zob~wiązan'y jes.tl
1) niezwłocznie poinformować w drodze pisemnej Ubezpiectyclela o zaist1iieniu wypadku ubezpieczeniowegó i jego okollczn()ściach,
pnekazując wszelkie informacje, dokumenty, dowody i korespondencję;
2) podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności I przyczyn postania szkody oraz.ustalenia jej
rozmiaru, w tym udzielać wszelkich wyjaśnień o stanie sprawy na żądanie Ubezpieczyciela
11. Ubezpieczony zobowiązany jest dodatkowo:
1) na uzasadnione

I

"'-" "'

żądanie Ubezpieczyciela przed wystąpieniem na drogę postępowania-sąctowego'przeprowadzić przedsądowe''

postępowanie, zmierzające do korzystnego dla Ubezpieczonego zakończenie sprawy.

'

~

2) na uzasadnione żądanie Ubezpieczyciela złożyć tylko zawezwanie do próby ugodowej~apowód z~ą.~~ęściowe i wstrzymać się z
dochodzeniem pozostałych roszczeń do momentu uprawomocnienia się oneczenia co do części roszcz:n".'i
3) wstrzymać się od dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej do czasu prawomocnego zakończ_eni~ toczącego się fUż innego
postępowania sadowego, chyba źe zwłoka mogłaby doprowadzić do przedawnienia roszczęhia przez Ubez,P~da.Qego;
.._
4) nie zawierać ugody bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela na Jetzawarcie i warunki:.W'Slczególności warunki
ugody nie mogą nakładać na Ubezpieczonego obowiązku poniesienia kosztów wyższych niż wynikałobyto-rną_eczernx~u w takim
'
~
zakresie.
.
,......,~ ~~

: .::.
~ ·~ .:._
~
12. Ubezpieczonemu przyslugu)e prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego w zakresie obtOny, reprezentowania fub
wspierania jego interesów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. W pnypadku, gdy Ubezpieczonvnie skorzysta zopiSanego
powyżej prawa w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela, nie krótszym niż 14 dni, nie wskaże imiennie żadnego adwOXata-łub radcy
prawnego, Ubezpieczyciel jest uprawniony do wskazania adwokata lub radcy prawnego w imieniu Ubezpieczonego. Prawo do wskazania
- --:=:=_.=Ubezpieczonemu adwokata lub radcy prawnego każdorazowo przysługuje Ubezpieczycielowi w postępowaniu przedsądowym. W
pnypadku gdy ze zgłoszeniem wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony nie wskazał imiennie żadnego adwokata lub radcy prawnego, a
wymagane jest niezwłoczna reprezentacja adwokata lub radcy prawnego dla ochrony prawnych interesów Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel
jest uprawniony do wyboru w imieniu Ubezpieczonego adwokata lub radcy prawnego. W przypadkach określonych powyżej Ubezpieczony
udzieli wskazanemu przez Ubezpieczyciela adwokatowi lub radcy prawnemu stosownego pełnomocnictwa.
13. Ubezpieczony jest zobowiązany w pełnomocnictwie udzielonym adwokatowi lub radcy prawnemu zobowiązać adwokata łub radcę
prawnego do bieżącego Informowania Ubezpieczyciela o rozwoju sprawy.

14. Za wykonanie zlecenia adwokat lub radca prawny ponosi w stosunku do Ubezpieczonego bezpośrednią odpowiedzialność.
15. W ramach udzielone) ochrony Ubezpieczyciel dokonuje oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podejmuje
uznaniu roszczenia Ubezpieczonego i wypłacie lub odmowie wypłaty świadczenia.

decyzję

o uznaniu lub nie

16. Ubezpieczyciel może odmówić uznania swojej odpowiedzialności, wskazując okoliczności lub podstawy prawne jej braku, albo jeśli
uzna, że nie ma szansy korzystnego dla Ubezpieczonego załatwienia sprawy, bądź też jeżeli obrona interesów Ubezpieczonego jest
sprzeczna z dobrymi obyczajami albo jej koszty pozostają w rażącej dysproporcji do zamienonego celu. Jeżeli orzeczono w prawomocnym
wyroku popełnienie przestępstwa lub wykroczenia przez Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel nie bada możliwości korzystnego załatwienia
sprawy.
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17. Za włączenie do umowy ubezpieczenia niniejszej klauzuli ubezpieczony opłaci dodatkow
Składka

I sposób płatności:

Składka łączna:

Warunki płatności składki :
Płatna

w 4 ratach.

Terminy płatności i kwoty rat:

01.05.2017
01.08.2017
01.11.2017
01.02.2018
Składka płatna

,,
na rachunek bankowy:

Oświadczenie Ubezpieczającego:

s

P(/(
,.,.,

!E Tr'

I

I

87-J
T •Jr
Tel Sb, J5L

L

-

t

~

(I

Specjalis

~pieczen

Mirosła

wakowska

I

Ubezpieczający

.

. Ubezpieczyciel
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