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RODZAJ INFORMACJI NUMER POSTANOWIENIA WE WZORCU

Przesłanki wypłaty odszkodowania 
i innych świadczeń lub wartości 
wykupu ubezpieczenia

§ 1 ust. 2
§ 3
Z zastrzeżeniem definicji zawartych w §2

Ograniczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności zakładu 
ubezpieczeń uprawniające do 
odmowy wypłaty odszkodowania 
i innych świadczeń lub ich obniżenia

§ 4
§ 5
Z zastrzeżeniem definicji zawartych w §2

KLAUZULA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA SZKÓD 
ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI 
LECZNICZEJ (UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE) 

Informacja, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

§ 1. 

 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzu-
lą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej przyjętych przez Zarząd TUiR Allianz Polska Spółka 
Akcyjna uchwałą nr 187/2015 i przyjętych do stosowania w dniu 
zawarcia umowy (dalej OWU OC), za dopłatą dodatkowej skład-
ki, w wysokości określonej w umowie, ochroną ubezpieczeniową ob-
jęta jest także odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą związana z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych.

 2. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność za szko-
dy będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo 
niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdro-
wotnych, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonujące-
go działalność leczniczą, z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyj-
nej (ubezpieczenie nadwyżkowe) oraz szkody wynikłe z rozszerzeń 
ochrony ubezpieczeniowej w polisie obowiązkowego ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działal-
ność leczniczą. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubez-
pieczeniowe zdefiniowane w niniejszej klauzuli, zaistniałe w okresie 
ubezpieczenia

§ 2.

 1. Definicje:
 1) Ciągłość ochrony ubezpieczeniowej – sytuacja, w której ubez-

pieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową na mocy kolej-
nych, następujących po sobie okresów ubezpieczenia.

 2) Data początkowa – dzień rozpoczęcia odpowiedzialno-
ści Allianz w pierwszej umowie ubezpieczenia zawartej przez 
Ubezpieczającego z Allianz, przy zachowaniu ciągłości ubezpie-
czeniowej w oparciu o niniejszą klauzulę. W przypadku przerwy 
za datę początkową uważa się dzień rozpoczęcia odpowiedzial-
ności Allianz w nowej umowie ubezpieczenia.

 3) Podmiot wykonujący działalność leczniczą – podmiot leczniczy, 
praktyka zawodowa lekarza, praktyka zawodowa pielęgniar-
ki w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczni-
czej.

 4) Przedłużony okres zgłaszania roszczeń – 12-miesięczny okres 
następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu ubezpiecze-
nia, na który zawarta została umowa ubezpieczenia, w związ-
ku z jej nieodnowieniem przez Allianz lub Ubezpieczającego, 
pod warunkiem nie zawarcia przez Ubezpieczającego umowy 

z innym ubezpieczycielem, dotyczącej ryzyka objętego ochroną 
w oparciu o poniższą klauzulę. Allianz obejmuje ochroną ubez-
pieczeniową roszenia wnoszone po raz pierwszy w tracie prze-
dłużonego okresu zgłaszania roszczeń, o ile dotyczą działań lub 
zaniechań ubezpieczonego mających miejsce przed datą za-
kończenia okresu ubezpieczenia. Przedłużony okres zgłaszania 
roszczeń nie ma zastosowania, jeżeli umowa została wypowie-
dziana przez Allianz z powodu braku opłaconej składki lub raty 
składki na podstawie art. 814 §2 lub 814 §3 Kodeksu cywilnego.

 5) Wypadek ubezpieczeniowy – skierowanie roszczenia po raz 
pierwszy w okresie ubezpieczenia wskazanym w polisie lub 
w przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń, z tytułu uchy-
bień w zakresie wykonywania działalności leczniczej, popełnio-
nych po dacie początkowej, o ile dotyczą działań lub zaniechań 
Ubezpieczonego mających miejsce przed datą zakończenia 
okresu ubezpieczenia

§ 3.

 1.  Odmiennie od postanowień OWU OC, ochroną ubezpieczeniową 
objęte są także roszczenia:

 1) ze szkód wyrządzonych osobom bliskim Ubezpieczonego,
 2) ze szkód wyrządzonych przez produkt zawierający krew, 

osocz i substancje krwiopochodne,
 3) ze szkód spowodowanych chorobami zakaźnymi, w tym wirusa-

mi HIV i WZW,
 4) ze szkód, których powstanie związane jest z promieniowaniem 

jonizującym, laserowym, radioaktywnym oraz użyciem materia-
łów izotopowych.

§ 4. 

 1. Allianz nie odpowiada dla zakresu ubezpieczenia z niniejszej klau-
zuli w sytuacjach wskazanych jako wyłączenia w § 4 OWU OC (chy-
ba że co innego wynika z treści niniejszej klauzuli) oraz nie odpowia-
da ponadto za następujące szkody:

 1) wyrządzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą 
po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadze-
nia działalności leczniczej;

 2) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
 3) wyrządzone w następstwie stosowania eksperymentalnych 

środków lub metod leczenia w ramach eksperymentu medycz-
nego, przeprowadzonych bez zgody pacjenta lub osoby do tego 
upoważnionej; O
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 4) będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabie-
gów kosmetycznych, jeśli nie są udzielane w przypadkach będą-
cych następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następ-
stwem jej leczenia;

 5) będące następstwem zastosowania eksperymentalnych metod 
leczenia lub terapii;

 6) spowodowane czynnościami wykonywanymi w ramach badań 
klinicznych. 

§ 5.

 Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w oparciu o niniej-
szą klauzulę jest zawarcie z Allianz umowy obowiązkowego ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działal-
ność leczniczą na warunkach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

§ 6.

 1. Niniejsza klauzula została zatwierdzona uchwałą Zarządu TUiR 
Allianz Polska S.A. nr 38/2018 i ma zastosowanie do umów zawar-
tych od 19 kwietnia 2018 r.
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