
                                                                                                                                                                                Załącznik nr 4 
UMOWA NR…………..  

zawarta w dniu ....................  r. w Polkowicach pomiędzy:  
Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S. A., ul. Młyńska 4 59-100 Polkowice 
reprezentowanym przez: ……………………………………………………….. 
zwanym dalej Ubezpieczającym 
a…................................................................................................... 
z siedzibą w ............................................................................., 
reprezentowanym przez: ................................................................................................, 
zwanym dalej Zakładem Ubezpieczeń, 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania - w drodze zapytania ofertowego – na zadanie: „Obowiązkowe ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej oraz ochrony prawnej dla Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-
Rehabilitacyjne S.A. jako podmiotu wykonującego działalność leczniczą” została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
W związku z wyborem oferty, na mocy niniejszej umowy,  Zakład Ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej od dnia 
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r. w zakresie : 
 
1)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące 
następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem  zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, 
które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą  (Dz. U. z 2011r. Nr 293  poz. 1729) na sumę gwarancyjną: 
             

Suma gwarancyjna Wysokość w euro 

Na wszystkie zdarzenia 350.000,- 

              Na jedno zdarzenie 75.000,- 

2) ubezpieczenie ochrony prawnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na sumę ubezpieczenia 50.000,-zł 
obejmujące  : 
-pomoc prawną w przypadku dochodzenia odszkodowań przez  Zamawiającego - jako podmiotu leczniczego oraz w przypadku 
roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Zamawiającemu jako podmiotowi leczniczemu 
- pomoc prawną w przypadku sporów z NFZ, w sprawach karnych, pracowniczych, dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz 
stosunków prawnych związanych z nieruchomością, w której wykonywana jest działalność lecznicza podmiotu. 

 
 

§ 2 
Ochrona ubezpieczeniowa została dodatkowo potwierdzona wystawieniem polisy ubezpieczeniowej na pierwszy okres roczny - 
seria  …………  numer…………………………… 
   

§ 3 
Łączna składka za okres 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej wynosi  ................... zł /słownie złotych: 
………………………………………………………………………………..…./ i zostanie zapłacona przez Ubezpieczającego 
w trzech równych ratach rocznych: pierwsza – do dnia 14.01.2019 r., druga – do dnia 14.01.2020 r., trzecia – do dnia 14.01.2021 r. 

§ 4 
Do niniejszej umowy zastosowanie mają: 
- warunki ubezpieczenia określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego 
   ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz. U. z 2011r. Nr 293  poz. 1729) 
- ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej Zakładu Ubezpieczeń zatwierdzone uchwałą nr…………………………… 
 a w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

§ 5 
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 

§ 6 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
  

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ     UBEZPIECZAJĄCY 
 
 
 
 
 

 


