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Północno – Wschodnia Izba Lekarsko 
Weterynaryjna w Białymstoku, 
ul. Zwycięstwa 26A/1 

Szanowni Państwo,                                                                    15-959 Białystok,  
 
 

PZU SA przedstawia specjalną propozycję ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
wykonywania zawodu lekarza weterynarza oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, lekarzom weterynarzom 
zrzeszonym w Północno – wschodniej Izbie Lekarsko – weterynaryjnej w Białymstoku.  
 
Ubezpieczenie odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu lekarza – weterynarii. 
 
Zakres ochrony: PZU SA obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe 
wskutek wykonywania czynności zawodowych lekarza weterynarii lub technika weterynarii 
Dodatkowo PZU SA rozszerza zakres ochrony o: 

a) odpowiedzialność za osoby, za które lekarz jest odpowiedzialny na mocy prawa 
b) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez aparaturę medyczną i materiały medyczne 
c) lekarzy weterynarii w trakcie robienia specjalizacji  
d) przeniesienie chorób zakaźnych, praca z krwią i preparatami krwiopochodnymi  
e) rażące niedbalstwo  

Ubezpieczenie zawarte zgodnie z  Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej zawodowej 
ustalonymi uchwałą  Nr UZ/352/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr 
UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r.. (OWU dostępne na www.pzu.pl)  

a) suma gwarancyjna 20.000,- zł, składka 150,- zł 
b) suma gwarancyjna 30.000,- zł, składka 195,- zł 
c) suma gwarancyjna 40.000,- zł, składka 240,- zł 
d) suma gwarancyjna 50.000,- zł, składka 285,- zł 
e) suma gwarancyjna 60.000,- zł, składka 310,- zł 
f) suma gwarancyjna 70.000,- zł, składka 335,- zł 
g) suma gwarancyjna 80.000,- zł, składka 360,- zł 
h) suma gwarancyjna 90.000,- zł, składka 385,- zł 
i) suma gwarancyjna 100.000,- zł, składka 410,- zł  

 
Dodatkowo osoby które skorzystają z oferty ubezpieczenia OC zawodowego mogą skorzystać ze specjalnej 
zniżki w nowym ubezpieczeniu Autocasco i OC komunikacyjnym do 10 % zniżki oraz w nowym ubezpieczeniu 
Dom i Dom Plus do 30 % zniżki oraz specjalnej oferty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 
Zakres ubezpieczenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ustalonymi 
uchwałą Nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami (OWU dostępne na 
www.pzu.pl) 
Suma ubezpieczenia 20.000 zł  
Świadczenie z tytułu śmierci 20.000 zł  
Zwrot kosztów leczenia 2.000 zł  
Warunki szczególne dla osoby, która w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia nie ukończyła 30 lat przedmiot 
ubezpieczenia jest rozszerzony o następstwa zawałów serca lub krwotoków śródczaszkowych bez dopłaty 
dodatkowej składki – świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia. 
Składka specjalna płatna za osobę 57 zł. 
Warunkiem skorzystania z ubezpieczenia NNW jest zawarcie ubezpieczenia OC  z tytułu wykonywania zawodu 
lekarza – weterynarii 
 
Zapraszamy do skorzystania z niniejszej oferty.    KONTAKT: ADAM ĆWIKOWSKI  TEL.501070578 
 

 

   Białystok, 23.03.2011 r.  
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