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Tychy, dnia 21.09.2018

ROZSZERZENIE PROGRAMU UBEZPIECZENIA DLA FIZYKÓW MEDYCZNYCH
UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE FIZYKA MEDYCZNEGO

Szanowni Państwo,
W związku z trwającą dyskusją i niejednoznaczną praktyką dotyczącą posiadania przez Państwa
obowiązkowego ubezpieczenia OC, zwróciliśmy się jako Kancelaria Brokerska do Ministerstwa Zdrowia z
prośbą o interpretację Rozporządzenia z 2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność
leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.
W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia wskazało, że każdy kto udziela świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej będący
jednocześnie osobą fizyczną posiadającą fachowe uprawienia podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
świadczeniodawcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12 2011(Dz.U. Nr 293 , poz
1728).
Chcąc umożliwić środowisku fizyków medycznych spełnienie powyższej interpretacji, kancelaria Rożek
Brokers Group przeprowadziła z PZU dodatkowe negocjacje, w których wyniku, oferta została
rozszerzona o możliwość zawarcia ww ubezpieczenia. Oznacza to, że osoby wykonujące czynności
zawodowe na podstawie umowy zlecenia/umowy o dzieło z podmiotami finansowanymi ze środków
publicznych które są zobowiązane spełnić wymogi ustawowe w zakresie ubezpieczenia OC, mogą w
ramach naszego programu dla fizyków medycznych dokupić takie ubezpieczenie. Dodatkowa składka z
tego tytułu wynosi 99 zł.
Jako broker ubezpieczeniowy reprezentujący interesy środowiska fizyków medycznych, pragniemy zwrócić
uwagę, że proponowane ubezpieczenie obowiązkowe powinno być traktowane jako ubezpieczenie
równoległe do ubezpieczenia dobrowolnego. Ma ono bowiem ograniczony zakres i nie obejmuje szeregu
szkód między innymi przy wykonywaniu świadczeń dla niepublicznych zleceniodawców czy szkód
majątkowych na mieniu (sprzęt) w tym zleceniodawców publicznych i inne. Dodatkowo ochrona jest
ograniczona do sumy gwarancyjnej 30.000€ na jedno zdarzenie.
Dbając o kompleksowość naszej oferty, zawarcie ubezpieczenia obowiązkowego w ramach programu jest
możliwe wyłącznie dla osób które przystąpiły lub przystąpią do podstawowego zakresu ubezpieczenia
oferowanego w programie. Dla osób które wykupią ubezpieczenie dobrowolne oraz obowiązkowe,
zostanie zastosowana zniżka w wysokości 5% łącznej składki.
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Chcąc Państwu jak najlepiej przedstawić wprowadzone rozszerzenie i rozwiać wszelkie wątpliwości,
poniżej zamieszczamy tabelaryczną rekomendację rodzaju ubezpieczenia pod względem formy współpracy
z podmiotem leczniczym.

Rodzaj umowy

Zleceniodawca

Rekomendowane ubezpieczenie

umowa o pracę

publiczny i/lub prywatny

ubezpieczenie dobrowolne w
ramach programu
ubezpieczenie obowiązkowe
+
ubezpieczenie dobrowolne w
ramach programu RBG
dla PTFM i OZZFM

Składka
minimalna
>165 zł
99 zł
+
>165 zł
(-5%)

umowa zlecenie/o dzieło
w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej

publiczny

umowa zlecenie/o dzieło
w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej

prywatny

ubezpieczenie dobrowolne w
ramach programu RBG
dla PTFM i OZZFM

>165 zł

umowa zlecenie/o dzieło
jako osoba fizyczna

publiczny i/lub prywatny

ubezpieczenie dobrowolne w
ramach programu RBG
dla PTFM i OZZFM

>165 zł

W razie pytań, pracownicy kancelarii pozostają do dyspozycji, prosimy o kontakt z Magdaleną Naujoks
mnaujoks@rozek.pl lub telefonicznie 32 226 89 72 , 519 688 351

Z poważaniem,
Barbara Rożek
Broker

Załączniki:
1)
2)
3)
4)

Pismo wystosowane do Ministra Zdrowia przez Kancelarię RBG z dnia 20 lutego 2018 roku,
Pismo Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 roku,
Pismo Ministra Finansów z dnia 06 kwietnia 2018 roku,
Zakres Programu Ubezpieczenia OC dla Fizyka Medycznego stworzony przez Rożek Brokers
Group Sp. z o.o.,
5) Tabela nr 1: Porównanie zakresu odpowiedzialności za szkody osobowe w relacji UbezpieczonyPacjent w "Ubezpieczeniu OC lekarza, pielęgniarki (Z6)" i "Programie Ubezpieczenia OC
stworzonego przez RBG Sp. z o.o."

