
Strona 1 z 2 

 

 

 

 

  

 

 

Oferta ubezpieczenia OC lekarzy i farmaceutów 

dla:  Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie 

30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 98/68 

 

 

 

Nr oferty:  SP/50/02/2012/BUMIŚP 
 

Dotyczy:  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów  

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w nawiązaniu do otrzymanego zapytania poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej farmaceutów dla Członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie 

 

 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi                   
o charakterze medycznym 

 

  
Podstawa zawarcia ubezpieczenia:        OWU ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, 

farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze 

medycznym Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo 

Hestia SA nr MP/OW033/1010 
 

  
Ubezpieczający:  Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie 

ul. Kobierzyńska 98/68 

30-382 Kraków 

 

Ubezpieczeni:  Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie                                     
- dotyczy  pracowników aptek zatrudnionych w oparciu o umowy                   
o pracę 

 

  

Okres ubezpieczenia:  od 01-05-2012 do 30-04-2013  
 
Przedmiot ubezpieczenia:  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób 

objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu 

wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu 

czynności zawodowych lekarzy, farmaceutów lub innych osób 

świadczących usługi o charakterze medycznym, w tym również za 

szkody powstałe w związku z niesieniem pierwszej pomocy. 
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Zakres ubezpieczenia:  Wariant A - obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego   

z tytułu wykonywania zawodu w ramach zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy, w granicach określonych przepisami 

prawa pracy, a także odpowiedzialność cywilną deliktową 

związaną z niesieniem pierwszej pomocy ofierze nieszczęśliwego 

lub nagłego wypadku,  

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna           

z tytułu szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 

 
Franszyzy redukcyjne:  brak 
 
 

Sumy Ubezpieczenia:   do wyboru trzy wysokości sum gwarancyjnych: 

SU     50.000 PLN      

SU   100.000 PLN    

SU   200.000 PLN 

 
 

Składka:     wysokość składki w zależności od wybranej SU 
SU   50.000 PLN   -  46,00 PLN  za osobę   

SU 100.000 PLN   -  83,00  PLN za osobę              /składka za rok 

SU 200.000 PLN   - 112,00 PLN za osobę   

  

 

 

 

 

Jednocześnie przedstawiam ogólne zastrzeżenia do powyższej oferty: 

- oferta ważna 30 dni, 

- składka płatna jednorazowo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, 

- postulaty, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w powyższej ofercie oraz w obowiązujących OWU, 

zostały odrzucone w całości, 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Tomasz Bartkowski 

JT Finanse  

Pełnomocnictwo nr 024289 

Oferta sporządzona zgodnie z pełnomocnictwem i za zgodą Centrali Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie, przy 

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot 


