
                                                                                                 

         

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i 

innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym  z dnia 24 września 2018 roku 

(OC/OW033/1809) 
 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
FIZJOTERAPEUTÓW 

 

 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za 
szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybień 
w wykonywaniu czynności zawodowych lekarzy, farmaceutów lub innych osób świadczących 
usługi o charakterze medycznym, w tym również za szkody powstałe w związku z niesieniem 
pierwszej pomocy. 

 

 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia osób poszkodowanych dotyczące szkód w 
mieniu i na osobie wynikłych z wypadków (rozumianych jako działanie lub zaniechanie 
fizjoterapeuty) zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby szkody powstały lub osoby 
poszkodowane zgłosiły je po tym okresie, jednakże w terminie ustawowo przewidzianym, tj. 
przed upływem terminu przedawnienia roszczeń 

 

 Warianty ubezpieczenia: 
o Wariant I – ochrona ubezpieczeniowa z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone przez Ubezpieczonego w zakresie nieobjętym obowiązkowym 
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (dla Fizjoterapeutów nie 
niepodlegających pod ubezpieczenie obowiązkowe) 

o Wariant II – ochrona ubezpieczeniowa z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone przez Ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej w formie pakietu ubezpieczeniowego obejmującego 
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej praktyki fizjoterapeutycznej 
oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej fizjoterapeuty. 

o Wariant III - ochrona ubezpieczeniowa z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone przez Ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej w formie pakietu ubezpieczeniowego obejmującego 
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
fizjoterapeuty. 

 



 Zakres ubezpieczenia obejmuje: 

o Szkody w mieniu i na osobie 
o Szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych, w tym HIV i WZW 
o Szkody w mieniu i na osobie wyrządzonych w skutek rażącego niedbalstwa 
o Szkody w mieniu i na osobie powstałych z niedotrzymaniem terminu świadczeń 

medycznych 
o Szkody spowodowanych uchybieniami natury organizacyjnej, administracyjnej, 

porządkowej 
o Szkody w mieniu i na osobie wyrządzonych personelowi tej samej jednostki 

organizacyjnej 
o Szkody w mieniu i na osobie wyrządzonych bliskim Ubezpieczonego 
o Szkody w mieniu osobistego użytku stanowiącego własność pacjentów 
o Szkody w mieniu i na osobie powstałych w następstwie naruszenia praw pacjenta 

(rozumianych zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 
Rzecznika Praw Pacjenta) z sublimitem do wysokości sumy gwarancyjnej, jednak nie 
wyższej niż 100.000 PLN / osoba 

o Szkody w mieniu i na osobie wyrządzonych w związku z użytkowaniem urządzeń 
związanych z fizjoterapią w trakcie wykonywania świadczeń medycznych 

o Szkody w mieniu i na osobie powstałe w związku z używaniem urządzeń 
rentgenowskich lub laserowych albo materiałów izotopowych lub radioaktywnych, 
gdy powstały w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie normami, z sublimitem do wysokości sumy 
gwarancyjnej, jednak nie wyższym niż 100.000 PLN / osoba 

o Szkody w mieniu i na osobie wyrządzonych przez podwykonawców ubezpieczonego 
bez prawa do regresu 

 
 

 Ubezpieczenie obejmuje czynności ujęte w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur 
Medycznych ICD-9-CM.  

 

16. Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne – różne (87-99) 

93. Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewne 

 93.0  Diagnostyka fizjoterapeutyczna 

 93.1 Kinezyterapia 

 93.2  Inne zabiegi fizjoterapeutyczne w zakresie układu mięśniowo-

szkieletowego 

 93.3  Inne zabiegi fizjoterapeutyczne 

 93.4  Wyciągi szkieletowe i inne wyciągi 

 93.5  Inne unieruchomienie, ucisk i zabiegi przy ranie 

    Nie obejmuje: 

    Płukanie rany (96.58-96.59) 

    Zewnętrzny stabilizator (84.71-84.73); 

 93.6  Leczenie osteopatyczne 

93.7  Rehabilitacja mowy i czytania i rehabilitacja ślepoty 



93.8  Inne leczenie rehabilitacyjne 

93.9  Respiratoroterapia 

Nie obejmuje: 

    Wprowadzenie rurki oddechowej (96.01-96.05) 

    Inna ciągła mechaniczna wentylacja (96.70-96.72); 

 

 Ubezpieczenie obejmuje także poniższe czynności wykonywane przez Ubezpieczonych  

o Zabiegi manualne 

o Akupunktura 

o Akupresura 

o Osteopatia 

o Manipulacje 

o Mobilizacje 

o Igłoterapia 

o Mobilizacja per rectum 

o Mobilizacja per vaginam 

 

 Zakres terytorialny: RP   

Możliwe jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia poza RP, z wyłączeniem USA / Kanady – 

rozszerzenie takie spowoduje 100% zwyżki składki dobrowolnego ubezpieczenia OC w 

poszczególnych wariantach sum gwarancyjnych 


