
Co jest przedmiotem 
ubezpieczenia?

ü  OC w związku z prowadzonym przez Ubezpieczonego 
badaniem klinicznym, którego przedmiotem są określone 
produkty lecznicze lub wyroby medyczne

ü  OC z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia 
wynikającego ze szkody osobowej doznanej w trakcie 
okresu ubezpieczenia przez uczestnika badania klinicznego, 
spowodowanej nieumyślnie

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia  
OC w związku z prowadzeniem badania klinicznego zawarty jest 
w § 1 WU.

Czego nie obejmuje 
ubezpieczenie?

û   roszczeń, których wartość przekracza uzgodnioną sumę 
gwarancyjną
û  OC związanej z działalnością inną niż przeprowadzanie 

badania klinicznego 
û  OC będącej przedmiotem obowiązkowych ubezpieczeń
û  OC związanej z badaniami klinicznymi, które: 

–     nie zostały zaakceptowane przez właściwy organ
–     nie były prowadzone według aktualnych wymogów Dobrej 

Praktyki Klinicznej
–     na uczestnictwo, w których uczestnik badania klinicznego 

nie wyraził świadomie pisemnej zgody

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

Warta nie odpowiada za szkody:
!  spowodowane umyślnie
!  polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy lub 

czyste szkody majątkowe
!  polegające na zapłacie kar umownych
!  wynikające ze spowodowania zmian materiału genetycznego
!  wynikające z faktu, że badany produkt leczniczy 

farmaceutyczny lub wyrób medyczny nie wywołał skutków, dla 
których został zastosowany

!  wyrządzone kobietom w ciąży oraz powstałe w okresie 
prenatalnym

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 
uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych 
świadczeń lub ich obniżenia opisane są w § 1 ust. 4, § 2 ust. 2,  
§ 4, § 15 WU.

Ubezpieczenie firm
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A.  Produkt: OC Z TYTUŁU PROWADZENIA 

BADANIA KLINICZNEGO  
(Dział II, Grupa 13)

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się  
w Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia Badania Klinicznego o symbolu C7771 (zwanych dalej WU) obowiązujących od dnia  
1 kwietnia 2022 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z zastosowaniem badanych produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

ü ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej



Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

–     podanie do wiadomości Warty wszystkich znanych sobie okoliczności, o które przedstawiciel Warty pytał przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia oraz informowanie o zmianach dotyczących ww. okoliczności

–     opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w dokumencie ubezpieczenia
–     niezwłoczne poinformowanie Warty o szkodzie osobowej doznanej przez uczestnika badania klinicznego
–     niezwłoczne powiadomienie Warty o zgłoszeniu przeciwko niemu roszczenia
–     udzielenie osobie wskazanej przez Wartę pełnomocnictw niezbędnych do prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym 

pełnomocnictwa procesowego, jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu poszkodowany wystąpił na drogę sądową
–     doręczenie Warcie orzeczenia sądu w sprawie związanej z powstałą szkodą w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego znajdują się w § 9 i § 13 WU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka może być płatna gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym.
Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia lub później, jeżeli takie ustalenia były 
zawarte w umowie. Wysokość rat składki i terminy płatności określone są w dokumencie ubezpieczenia. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po zawarciu umowy od dnia następnego po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty, chyba że  
w umowie zostały zawarte inne ustalenia. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas trwania badania wymienionego w polisie.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub z chwilą rozwiązania umowy.

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w § 11 i § 19 WU.

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy w terminie  
30 dni, a gdy jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Pozostałe przypadki rozwiązania umowy przed upływem okresu ubezpieczenia reguluje § 20 WU.
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