
Z pakietem zyskujesz więcej!

OC OBOWIĄZKOWE
Prowadząc praktykę fizjoterapeutyczną lub podmiot 

leczniczy musisz wykupić obowiązkowe OC – zapewni ono 
wypłatę odszkodowania pacjentom, którzy ucierpieli 
w wyniku ewentualnych błędów terapeutycznych.

OC DOBROWOLNE
Ochroni Cię przed finansowymi 

konsekwencjami szkód 
w mieniu pacjenta oraz w przypadku 

naruszenia praw pacjenta.

NNW Z RYZYKIEM HIV I WZW
Zabezpieczenie przed następstwami 

nieszczęśliwych wypadków, w tym przed 
napaścią fizyczną przez pacjenta.

OCHRONA PRAWNA
Profesjonalna pomoc prawna 

w trudnych sytuacjach 
zawodowych i prywatnych. 

Wariant STANDARD Wariant PREMIUM

Praktyka 
fizjoterapeutyczna

OC Obowiązkowe OC Dobrowolne OC OC Obowiązkowe OC Dobrowolne

Suma Gwarancyjna:                                               
30 000 Euro na jedno zdarzenie                       
150 000 Euro na wszystkie 
zdarzenia

Suma Gwarancyjna:                                     
25 000 Euro na jedno zdarzenie              
25 000 Euro na wszystkie zdarzenia                                               
+ klauzula naruszenia praw pacjenta

Suma Gwarancyjna:                                          
30 000 Euro na jedno zdarzenie                 
150 000 Euro na wszystkie 
zdarzenia

Suma Gwarancyjna:                                   
30 000 Euro na jedno zdarzenie           
150 000 Euro na wszystkie zdarzenia     
+ klauzula naruszenia praw pacjenta

Podmiot leczniczy

OC Obowiązkowe OC Dobrowolne OC Obowiązkowe OC Dobrowolne

Suma Gwarancyjna:                                               
75 000 Euro na jedno zdarzenie                       
350 000 Euro na wszystkie 
zdarzenia

 Suma Gwarancyjna:                                    
75 000 Euro na jedno zdarzenie              
75 000 Euro na wszystkie zdarzenia        
+ klauzula naruszenia praw pacjenta

Suma Gwarancyjna:                                          
75 000 Euro na jedno zdarzenie                 
350 000 Euro na wszystkie 
zdarzenia

Suma Gwarancyjna:                                   
75 000 Euro na jedno zdarzenie           
350 000 Euro na wszystkie zdarzenia     
+ klauzula naruszenia praw pacjenta

Ochrona prawna w życiu zawodowym
Ochrona prawna w życiu zawodowym i prywatnym
Pokrycie kosztów Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
+ świadczenie pieniężne w przypadku agresji pacjenta

Bezpieczne i odpowiedzialne wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w formie praktyki fizjoterapeutycznej lub pod-
miotu leczniczego, jest możliwe dzięki specjalistycznemu pakietowi ubezpieczeń INTER Fizjoterapeuci. 

INTER Fizjoterapeuci
Ochrona zawodu fizjoterapeuty



Czy pracujesz 
na etacie 

lub zleceniu?

Czy prowadzisz                         
działalność 

gospodarczą?

Czy jesteś 
podmiotem 
leczniczym?

Czy masz 
praktykę 

fizjoterapeutyczną?

Dobrowolne 
ubezpieczenie 

odpowiedzialności 
cywilnej

Obowiązkowe 
ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej dla fizjoterapeuty będącego
 podmiotem leczniczym.

Zapytaj Agenta 
o odpowiednie dla Ciebie 

sumy gwarancyjne.

Obowiązkowe 
ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej  dla fizjoterapeuty 
prowadzącego praktykę. 

Zapytaj Agenta 
o odpowiednie dla Ciebie 

sumy gwarancyjne.

TAK

NIE TAK TAK

NIE

TAK

Obowiązki ubezpieczeniowe fizjoterapeuty 
a forma wykonywania zawodu. 
Stan prawny obowiązujący od 01.06.2019 r. 

Jeszcze nie wybrałeś formy prowadze-
nia działalności gospodarczej? Pamiętaj, 
że do 31.10.2019 musisz zdecydować: 
podmiot leczniczy albo praktyka fizjotera-
peutyczna. Zanim podejmiesz tę decyzję, 
ochroni Cię OC dobrowolne.


