Szanowni Państwo
Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie w dniu 16 lipca 2105 r. podjęła uchwałę Nr 02/07/VI w sprawie
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, członków OIA w Krakowie – w związku z wykonywaniem
zawodu farmaceuty.
Prezydium ORA w Krakowie na posiedzeniu w dniu 11.08.2015 r. po przeanalizowaniu przedstawionych
przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe ofert wybrało ofertę Ergo Hestia jako najkorzystniejszą pod
względem merytorycznym i finansowym.
1. Przedmiot ubezpieczenia : odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty,
2. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) odpowiedzialności
cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących
usługi o charakterze medycznym z dnia 10.08.2007 r. – wariant
ubezpieczenia B
/pełny tekst OWU na stronach Ergo Hestia/
3. Zakres terytorialny:
teren RP
4. Zakres ubezpieczenia:
zgodnie z OWU oraz postanowieniami dodatkowymi – wariant B,
5. Suma gwarancyjna:
100 000,00 PLN
Postanowienia dodatkowe:
Ubezpieczenie odpowiedzialności 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, którego wykrycie nie było możliwe
- wydaniem leku przeterminowanego, o ile przekroczenie terminu ważności nie było większe niż 30 dni.
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 Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
Odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń objęte są roszczenia osób poszkodowanych / uprawnionych
dotyczące szkód, będących następstwem zaistniałych w okresie ubezpieczenia zdarzeń, objętych
ochroną ubezpieczeniową, chociażby poszkodowani / uprawnieni ujawnili następstwa zdarzeń po
upływie okresu ubezpieczenia i zgłosili zakładowi ubezpieczeń po upływie okresu ubezpieczenia,
jednakże w terminie ustawowo określonym. Zdarzeniem w rozumieniu niniejszego porozumienia jest
działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego powodujące szkodę na osobie lub mieniu.
Umowę ubezpieczenia zawarto na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia określonych powyżej,
z zastosowaniem klauzul dodatkowych określonych powyżej – stanowiących integralną część umowy.
Umowę przygotowano na podstawie oferty A/TO50/0264108/5.
Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia OC farmaceuty objęte są również osoby
nieposiadające wymaganych prawem uprawnień i kwalifikacji farmaceuty/aptekarza, będące w trakcie
nabywania kwalifikacji lub uprawnień wykonujące czynności i działania wchodzące w zakres zawodu lub
funkcji farmaceuty/aptekarza, w szczególności stażyści/praktykanci.
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z wariantem B określonym w §10 Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o

charakterze medycznym z dnia 10.08.2007 (ubezpieczenie wszystkich członków Izby - zatrudnionych na
każdy rodzaj umowy, a także prowadzących własną działalność osobistą - aptekę).

Zgodnie z Uchwałą Rady ubezpieczeniem w danym roku kalendarzowym zostaną objęci wszyscy
członkowie OIA w Krakowie, którzy opłacili składkę członkowską na rzecz samorządu w pełnej wysokości
za rok poprzedni oraz nowi członkowie Izby wpisani na listę członków OIA po 1 stycznia 2015 r. (osoby,
które uzyskały PWZ oraz przepisały się do naszej Izby z innych OIA w bieżącym roku).
Ważne dla ubezpieczonych postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) :
§ 21 OWU
1. W razie powstania wypadku do obowiązków Ubezpieczającego należy ponadto:
1) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni po powstaniu wypadku lub uzyskaniu o nim wiadomości,
zawiadomić o tym Ubezpieczyciela,
2) podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności i przyczyn
powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru,
3) stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela, udzielając mu informacji i niezbędnych pełnomocnictw.
2. W razie naruszenia przez Ubezpieczającego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków
wymienionych w ust. 1, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie
tych obowiązków przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie
okoliczności i skutków wypadku.
3. Skutki braku zawiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli Ubezpieczyciel w
terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać
do jego wiadomości.

Ubezpieczenie zostało zawarte od dnia 15.08.2015 r. na podstawie Polisy nr 436000077790.
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