Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej podmiotu przeprowadzającego
eksperyment medyczny
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
Produkt:

OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia oraz w
ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny należy do działu II, grupy 13
załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna
podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny za
szkody wyrządzone jego działaniem lub zaniechaniem,
uczestnikowi oraz osobie, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć, w związku z przeprowadzanym
eksperymentem. Działanie lub zaniechanie powodujące
szkodę musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie
ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:
1) 50 000 euro w przypadku eksperymentu leczniczego;
2) 100 000 euro w przypadku eksperymentu badawczego.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m. in. szkód:
Polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie
rzeczy;
Wyrządzonych przez osobę biorącą udział w prowadzeniu
eksperymentu medycznego bez wymaganych prawem
uprawnień lub kwalifikacji lub w okresie ich zawieszenia;
Powstałych wskutek przeprowadzania eksperymentu
medycznego bez uzyskania pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej lub Odwoławczej Komisji Bioetycznej albo wbrew
jej warunkom;
Powstałych wskutek przeprowadzania eksperymentu
medycznego, którym kierują osoby niespełniające wymagań określonych w art. 23 ustawy o zawodach lekarza i
lekarza dentysty;
powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i
zamieszek, a także aktów terroru;
kar umownych, wynikających z działania podjętego w
okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub zaniechania tego działa w tym okresie, w związku z przeprowadzanym przez ubezpieczonego eksperymentem medycznym.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczenie nie obejmuje m. in.:
samodzielnie uznanych lub zaspokojonych roszczeń przez
ubezpieczonego bez zgody zakładu ubezpieczeń;
roszczenia gdy w sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające przed sądem. Odszkodowanie wypłacimy dopiero
po jego zakończeniu;
wartości szkody lub szkód przewyższających wysokość
sumy gwarancyjnej - w takim przypadku wypłacone zostanie odszkodowanie do wysokości tej sumy gwarancyjnej;
szkód wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem
ubezpieczonego w okresie, który nie był objęty naszą
ochroną ubezpieczeniową;
szkód wyrządzonych umyślnie.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Ubezpieczony ma obowiązek:

podać wszystkie informacje, o które pytamy przy zawarciu umowy ubezpieczenia oraz poinformować nas o ich zmianach niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni po otrzymaniu o nich wiadomości;

opłacić składkę;

w razie wypadku ubezpieczeniowego poinformować nas o nim niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia
zajścia lub powzięcia o nim wiadomości;

w przypadku wystąpienia przez poszkodowanego z roszczeniem na drogę sądową ma - niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania pozwu, poinformować nas o tym;

użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;

współpracować z nami w badaniu szkody.
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci ubezpieczający. Składka płatna jest w formie bezgotówkowej lub w porozumieniu z TUW PZUW w formie gotówkowej,
jednorazowo lub w ratach, w terminach uzgodnionych z ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia określonego w dokumencie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:








z upływem okresu ubezpieczenia;
z chwilą przejęcia przez inny podmiot działalności lub mienia ubezpieczającego, z którymi związana jest odpowiedzialność
cywilna będąca przedmiotem ubezpieczenia;
z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy;
z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w wyniku nie opłacenia składki za dotychczas udzielaną ochronę ubezpieczeniową;
z upływem 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty składki/kolejnej raty składki pod warunkiem, że w wezwaniu poinformowaliśmy o ustaniu odpowiedzialności, jeśli składka nie zostanie opłacona w tym czasie;
z chwilą wyczerpania sumy gwarancyjnej;
z dniem wypowiedzenia umowy, gdy jedna ze stron umowy ubezpieczenia zażądała zmiany wysokości składki w związku ze
zmianą prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Jak rozwiązać umowę?
Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron
Ubezpieczający może odstąpić od umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:

w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli nie jest przedsiębiorcą;

w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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