
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ALLIANZ 

 
Ubezpieczający:     Lubelska Iza Lekarsko - Weterynaryjna 

ul. Tarasowa 3/4U 
20-819 Lublin 

Ubezpieczony:      lekarze weterynarii 

 
Okres ubezpieczenia:     od 01 kwietnia 2013r. do 31 marca 2014r. 
 
Przedmiot ubezpieczenia:    Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu 

wykonywania zawodu w ramach zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy w zakładach lecznictwa 
weterynaryjnego lub innych jednostkach 
organizacyjnych; 
na podstawie wszelkiego rodzaju umów 
cywilnoprawnych, świadczenia usług medycznych w 
związku z prowadzeniem własnej praktyki, udziału w 
komisjach lekarskich, pełnieniu dyżurów, włącznie z 
udzielaniem pierwszej pomocy lekarskiej ofierze 
wypadku w sytuacjach nie związanych z czynnościami 
służbowymi. 
- odpowiedzialność za szkody jakim ulegną 
pacjenci/klienci podczas przebywania w miejscu, 
- odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez 
aparaturę i materiały medyczne 
 

Zakres ubezpieczenia:     Lekarzy weterynarii w trakcie robienia specjalizacji; 
Przeniesienie chorób zakaźnych (w tym WZW, HIV); 
praca z krwią oraz preparatami krwiopochodnymi; 
Rażące niedbalstwo; 
Szkody wyrządzone zwierzętom osób bliskich i 
współpracownikom; 
Eksperymentalne metody leczenia, rehabilitacji; 
Odpowiedzialność za osoby, za które lekarz jest 
odpowiedzialny z mocy prawa; 
Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku 
niedotrzymania terminu świadczeń medycznych; 
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez 
aparaturę i materiały medyczne 
 

Klauzule dodatkowe:     Czysta strata majątkowa – szkoda nie wynikająca ze 
szkody rzeczowej lub osobowej. Utrata rzeczy, w tym 
utrata możliwości korzystania rzeczy i ich 
konsekwencje, nie są czystą stratą majątkową 
 

Suma gwarancyjna:   10.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia dla każdego z Ubezpieczonych 

 
Zakres terytorialny:     Polska 
 
Franszyza:   1.500,- zł w każdej szkodzie 
 
 
 
 

 
 
 
 



Dodatkowo, Lekarze należący do Lubelskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, mają możliwość 
indywidualnego ubezpieczenia OC: 

1. Suma gwarancyjna: 50 000 PLN w nadwyżce ponad 10 000 PLN składka: 275 PLN 
2. Suma gwarancyjna:  100 000 PLN w nadwyżce ponad 10 000 PLN składka: 380 PLN 
3. Suma gwarancyjna: 200 000 PLN w nadwyżce ponad 10 000 PLN składka: 530 PLN 
4. Suma gwarancyjna: 300 000 PLN w nadwyżce ponad 10 000 PLN składka: 630 PLN 
5. Suma gwarancyjna: 400 000 PLN w nadwyżce ponad 10 000 PLN składka: 690 PLN 
6. Suma gwarancyjna: 500 000 PLN w nadwyżce ponad 10 000 PLN składka: 875 PLN 
 
 

 

 


