InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
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CERTYFIKAT do polisy seria A-A NR 289499
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy
ubezpieczenia:
 ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRAKTYKANTA (OC)
na warunkach określonych w niniejszej polisie.

I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM (OC) –
WARIANT PODSTAWOWY

UBEZPIECZYCIEL

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 22, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000054136 wysokość kapitału zakładowego
137.640.100,00 zł, opłacony w całości NIP 526-00-38-806, REGON 010644132
Oddział Katowice ul. Misjonarzy Oblatów NMP 11, 40-129 Katowice
Pro Broker Outsourcing Sp. z o. o.

UBEZPIECZAJĄCY

ul. Fałata 94, 87-100 Toruń
NIP: 5862182355
REGON: 220325134

UBEZPIECZONY

Student Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

OKRES UBEZPIECZENIA

01.10.2017 – 30.09.2018
Ochroną ubezpieczeniową obejmuje roszczenia osób trzecich wynikające
z działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w wyniku
którego powstała szkoda osobowa lub rzeczowa.

TRIGGER

Przez szkodę osobową rozumie się – szkodę powstałą wskutek śmierci,
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści
poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub
rozstroju ciała.
Przez szkodę rzeczową rozumie się – szkodę powstałą wskutek utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które
mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.
Ochrona obejmuje roszczenia osób trzecich chociażby zostały zgłoszone po
okresie ubezpieczenia jednakże przed upływem terminu przedawnienia

PODSTAWA PRAWNA
ZAWARCIA
UBEZPIECZENIA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC osób fizycznych w życiu prywatnym
zatwierdzone uchwałą nr 01/08/12/2015 Zarządu InterRisk Towarzystwa
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group wraz z postanowieniami dodatkowymi
określonymi w polisie.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i
kontraktowa za szkody, rzeczowe oraz osobowe wyrządzone osobom trzecim i
pacjentom powstałe w związku z związku z wykonywaniem czynności
medycznych, które Ubezpieczony w myśl przepisów prawa zobowiązany jest
naprawić (odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu odpowiedzialność deliktowo – kontraktowa).

PRZEDMIOT I ZAKRES
UBEZPIECZENIA

Zakres obejmuje również szkody:
1. wynikłe z czynności udzielania pierwszej pomocy,
2. wynikłe z udzielania świadczeń zdrowotnych,
3. wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
4. powstałe w związku z realizacją zadań obstawy medycznej imprez między
innymi organizowanych przez Uczelnię, Samorząd Studentów lub koła
studenckie,
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5.
6.
7.
8.

9.

wyrządzone podczas odbywania praktyk studenckich,
wyrządzone przez studenta w mieniu szpitala / przychodni,
wynikłe z przeniesienia wirusa HIV i pozostałych chorób zakaźnych oraz
zakażeń,
wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich lub
laserowych albo materiałów izotopowych lub radioaktywnych, chyba, że
powstały w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie normami (w przypadku niższych sum
gwarancyjnych odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej),
wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem zabiegów
kosmetycznych w związku z odbywaniem praktyk.

ZAKRES
TERYTORIALNY

Cały świat

SUMA GWARANCYJNA

50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Katowice, 30.09.2017 r.
miejscowość, data

pieczęć i podpis Ubezpieczyciela
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