
SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA
DLA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA

Zaopiekujemy się Twoim ryzykiem
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Wiemy jak wymagająca jest branża, w której działasz. Zarządzanie jednostką działającą w newralgicznym sektorze ochrony 
zdrowia, wiąże się z koniecznością podejmowania  szybkich decyzji w odpowiedzi na zachodzące zmiany.

Dlatego właśnie w strukturze EIB SA wyodrębniono EIB ZDROWIE – zespół specjalistów, których zadaniem jest 
opracowywanie nowych rozwiązań ubezpieczeniowych dla jednostek sektora opieki zdrowotnej – szpitali publicznych, 
prywatnych, stacji pogotowia, przychodni, indywidualnych praktych lekarskich.  

EIB to jeden z największych brokerów w Polsce. Nasza wieloletnia praktyka w obsłudze jednostek sektora medycznego daje 
Ci gwarancję skuteczności proponowanych przez nas rozwiązań. Dołącz do grona tych co wybrali pewność i bezpieczeństwo.

Zaufaj doświadczeniu.

EIB – specjalista w doradztwie
prawno-ubezpieczeniowym
dla podmiotów sektora ochrony zdrowia.

EIB – SPRAWDZONY DORADCA JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA
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BEZPIECZNA  PRZYSZŁOŚĆ

Doskonale zdajemy sobie sprawę ze specyfiki ryzyka związanego ze świadczeniem 
usług medycznych. Ciągły wzrost świadomości pacjentów oraz podnoszenie 
standardów wymaganych przez prawo, są przyczyną dynamicznych zmian 
zachodzących na rynku ubezpieczeń jednostek ochrony zdrowia. Dlatego przy 
konstruowaniu umów ubezpieczenia, kierujemy się nie tylko bieżącymi potrzebami 
naszych Klientów, ale również wprowadzamy mechanizmy zabezpieczające ich 
interesy w przyszłości. 
W reakcji na wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej jednostek ochrony zdrowia, mamy dla Ciebie gotowe rozwiązania w tym 
zakresie. 
Na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych zabezpieczamy dodatkowy obszar 
roszczeń osób trzecich, gdy suma gwarancyjna z ubezpieczenia obowiązkowego jest 
niewystarczająca i resztę należy pokryć ze środków własnych. Wiemy, jak zapewnić 
Ci realne bezpieczeństwo dziś i jutro.  

Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej 
dostosowany do 
specyfiki prowadzonej 
działalności

Szczególne ryzyka 
medyczne jak 
zakażenia, choroby 
zakaźne, błędy 
medyczne
w zakresie ochrony

Realne zabezpieczenie 
przyszłych roszczeń 
pacjentów

Bardzo atrakcyjny 
koszt ochrony 
ubezpieczeniowej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
- ROSNĄCA ŚWIADOMOŚĆ 
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REALNA OCHRONA TWOJEGO BUDŻETU

Coraz wyższe roszczenia pacjentów i wzrost poziomu zasądzanych odszkodowań, przekłada się na konieczność podnoszenia 
sumy gwarancyjnej w polisie OC. Zachowanie rozsądnej proporcji pomiędzy poziomem ochrony, a jej kosztem, jest obecnie 
jednym z ważniejszych problemów, przed którymi stoisz. Wiemy, jak właściwie ustawić parametry polisy OC, aby zabezpieczyć 
najważniejsze obszary ryzyka, utrzymując składkę na atrakcyjnym poziomie. 
Dodatkowo, jako pierwsi na polskim rynku, budujemy w tym celu  wspólne programy ubezpieczenia grup szpitali, które 
skutkują rozszerzonym zakresem ochrony, przy jednoczesnym obniżeniu ceny. Chcemy zaprezentować Ci efekty naszej pracy.



MAGIA PROCEDUR

Dla nas nie jesteś jednym z wielu. Każda jednostka ochrony zdrowia ma właściwą 
sobie specyfikę, wynikająca nie tylko z profilu prowadzonej działalności, ale także 
z wdrożonych procedur bezpieczeństwa, mechanizmów kontroli i obiegu informacji. 
Wszystko to przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa placówki i zmniejszenia 
ryzyka wyrządzenia szkód pacjentom. Wiemy, jak sprawić, aby uznanie 
ubezpieczycieli dla posiadanych przez Ciebie certyfikatów i akredytacji znalazło 
odzwierciedlenie w poziomie płaconej składki.

WIELKIE ZNACZENIE DROBNYCH SPRAW

W działalności jednostek ochrony zdrowia, nie można całkowicie wyeliminować 
ryzyka, dlatego podpowiadamy, jak najskuteczniej nim zarządzać. Wiemy, że często 
z pozoru nieistotny szczegół, może stać się przyczyną zasądzenia wysokiego 
odszkodowania. Przeprowadzamy szkolenia dla Twoich pracowników, w trakcie 
których zapoznajemy ich z procedurami m.in. właściwego dokumentowania 
przeprowadzanych czynności. Dbałość o detale, może umożliwić w przyszłości 
skuteczną obronę przed coraz wyższymi roszczeniami pacjentów. 

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

Biorąc pod uwagę wydajność i tempo działania polskiego wymiaru sprawiedliwości, 
zdajemy sobie sprawę, że najlepsze, co możemy zrobić, to chronić Cię przed 
uwikłaniem w proces sądowy. Dlatego nasi prawnicy z biura likwidacji szkód razem 
z Twoimi działem prawnym sprawdzają zasadność składanych roszczeń i kierują 
sprawą w taki sposób, aby doprowadzić do korzystnej dla obu stron ugody, unikając 
często niepotrzebnych i kosztownych sporów sądowych.
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Przygotowywanie 
procedur w zakresie 
prewencji i zarządzania 
ryzykiem

Szkolenia dla 
pracowników na etapie 
wdrożenia programu 
ubezpieczenia

Doświadczeni eksperci 
w likwidacji szkód
z zakresu roszczeń 
odszkodowawczych



Realna ochrona twojego 
majątku – pełna 
restytucja po szkodzie

Nowe systemy 
szacowania wartości 
mienia

Specjalistyczne 
ubezpieczenia sprzętu 
medycznego

Innowacyjne 
rozwiązania dla 
jednostek służby 
zdrowia w zakresie 
ubezpieczenia strat 
finansowych 
spowodowanych 
szkodą

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANEGO MIENIA I SPRZĘTU  
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UMOWY UBEZPIECZENIA NA KTÓRE MOŻESZ LICZYĆ

Wychodzimy z założenia, że dobra umowa ubezpieczenia, to taka, która zapewnia Ci pełną kompensację poniesionej szkody. 
Bazując na naszym doświadczeniu, nieustannie rozszerzamy wachlarz oferowanych rozwiązań. Jednym z nich są opracowane, 
w reakcji na szybko wzrastające ceny prac i materiałów budowlanych, nowe metody szacowania wartości ubezpieczanego 
majątku, bez konieczności dokonywania jego wyceny przez rzeczoznawców. Dzięki temu, możesz liczyć na pełną odbudowę 
uszkodzonego mienia ze środków uzyskanych z ubezpieczenia i nie ponosisz z tego tytułu zwiększonych kosztów 
ubezpieczenia.

WŁAŚCIWA OCHRONA STRATEGICZNYCH URZĄDZEŃ

Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia strategicznej aparatury medycznej dla 
właściwego prowadzenia Twojej działalności. Dlatego w możliwie najszerszym 
zakresie zabezpieczamy  najważniejsze dla Ciebie urządzenia diagnostyczne 
i zabiegowe, obejmując ochroną m.in. awarie czy szkody eksploatacyjne. 
Jednocześnie, zwracamy uwagę na możliwość zabezpieczenia ekonomicznych 
skutków awarii sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług poprzez 
ubezpieczenie utraconych zysków w wyniku niezrealizowania świadczeń. 
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EFEKTYWNE I TANIE
UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 

UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - PROGRAMY FLOTOWE

Aby zoptymalizować ubezpieczenie eksploatowanych pojazdów i obniżyć jego koszt, eksperci z EIB opracowali pakiet 
flotowych rozwiązań ubezpieczeniowych „EIB FLOTA” -  wygodne narzędzie zarządzania ubezpieczeniami pojazdów. Dzięki 
jego zastosowaniu i wykorzystaniu efektu skali, zapłacisz mniej za ubezpieczenia komunikacyjne. Nasz program jest dla Ciebie 
dostępny nawet, jeżeli Twoja flota liczy tylko kilka pojazdów.  

Skuteczne 
zarządzanie 
ubezpieczeniami 
pojazdów

Preferencyjne 
warunki 
ubezpieczenia
flot komunikacyjnych

Zakres ochrony 
auto-casco 
dostosowany 
do specyfiki ryzyka 
pojazdów 
uprzywilejowanych

WŁAŚCIWA OCHRONA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH

W związku ze szczególną rola, jaką pełnią pojazdy uprzywilejowane, wymagają one zaaranżowania wyjątkowej ochrony 
ubezpieczeniowej. Standardowe warunki ubezpieczenia auto-casco zawierają zapisy, które mogą ograniczać odpowiedzialność 
ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku naruszenia przepisów prawa drogowego, co bywa konieczne w sytuacji 
ratowania życia ludzkiego. Nie chcemy, abyś ponosił negatywne konsekwencje finansowe z tytułu należytego wykonywania 
swojej pracy. Mamy gotowe rozwiązania. 
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OCHRONA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Zgodnie z prawem organ zarządzający jednostki sektora opieki zdrowotnej ponosi 
pełną odpowiedzialność za swoje działania. W związku z dużą niepewnością sytuacji 
na rynku usług medycznych i ograniczonymi możliwościami w zakresie 
przewidywania rozwoju sytuacji, warto zabezpieczyć się przed negatywnymi 
konsekwencjami podejmowanych decyzji. Dlatego proponujemy rozwiązanie 
w postaci umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kadry zarządzającej, 
która zabezpieczy należycie Twoje interesy jako kierownika jednostki oraz jej 
organu założycielskiego.

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH PARTNERÓW

Mamy świadomość tego, że na Twoje bezpieczeństwo ma wpływ jakość 
ubezpieczenia osób, z którymi współpracujesz. Zgodnie z prawem, lekarze 
kontraktowi odpowiadają solidarnie z Tobą, za szkody wyrządzone pacjentom. 
Dlatego tak ważne jest, aby posiadane przez nich umowy, zapewniały realną ochronę 
ubezpieczeniową. Zlecając nam negocjowanie warunków umów lekarzy 
kontraktowych, zyskujesz wygodne i skuteczne narzędzie kontroli jakości posiadanej 
przez nich, a pośrednio i przez Ciebie, ochrony ubezpieczeniowej. 

Programy grupowych 
ubezpieczeń na życie 
dostosowane do 
struktury grupy

Atrakcyjny koszt 
składki płaconej przez 
pracownika

Ochrona kadry 
zarządzającej przed 
negatywnymi skutkami 
podejmowanych 
decyzji

Negocjowanie  
korzystnych 
programów 
ubezpieczenia lekarzy 
kontraktowych

WŁAŚCIWA OCHRONA PRACOWNIKÓW

PROGRAMY UBEZPECZEŃ NA ŻYCIE 

W ramach projektu EIB – Zdrowie zajmujemy się również ubezpieczeniami na życie dla Twoich pracowników. Nasi specjaliści 
opracowują optymalny pod względem zakresu świadczeń i warunków finansowych program ubezpieczenia. Zyskujesz 
bezpieczeństwo i oszczędności - coś czego powinieneś oczekiwać od swojego profesjonalnego doradcy ubezpieczeniowego 
- a dodatkowo zadowolenie załogi. 
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SZERSZA PERSPEKTYWA

NOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Budowanie dobrych relacji biznesowych, nie sprowadza się dla nas jedynie do dbania 
o interes ubezpieczeniowy naszych Klientów. Robimy dla Ciebie więcej - ułatwiamy 
Twojej placówce pozyskiwanie nowych źródeł finansowania. W tym celu, 
wykorzystujemy nasze kontakty z ubezpieczycielami oferującymi ubezpieczenia 
zdrowotne i pomagamy skojarzyć ich potrzeby z Twoimi możliwościami w zakresie 
świadczenia usług medycznych.

Pomoc w pozyskiwaniu 
nowych źródeł 
finansowania dla Twojej 
jednostki

Organizowanie audytów 
zewnętrznych wraz 
z ekspertyzami w sprawie 
funkcjonujących 
zabezpieczeń

Doświadczenie
w zakresie kontraktowania 
w trybie zamówień 
publicznych

Bezpłatna pomoc radców 
prawnych w zakresie 
zagadnień prawno- 
-ubezpieczeniowych

ZAMÓWENIA PUBLICZNE 

Chcąc zapewnić kompleksowy charakter obsługi, zatrudniamy specjalistów z zakresu zamówień publicznych, którzy wspomogą 
Twoje służby w przeprowadzeniu przetargu lub zrobią go za Ciebie. Zlecając nam przeprowadzenie postępowania, uwalniasz 
się od odpowiedzialności za jego ewentualne wady, gdyż to na nas, jako profesjonaliście, spoczywa obowiązek dochowania 
wszelkich obowiązków wynikających z rygorów ustawy. 

OBSŁUGA PRAWNA

Zdając sobie sprawę z obciążenia, jakim jest ciągłe monitorowanie zmian zachodzących w przepisach prawa dotyczących 
funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, przejmujemy na siebie ten obowiązek w kwestiach ubezpieczeniowych. Nasze 
Biuro Prawne niezwłocznie informuje Klientów o wprowadzeniu nowych przepisów, wynikających z tego tytułu obowiązkach, 
jak również sporządza opinie prawne i występuję do organów prawodawczych o interpretacje spornych zapisów. Zyskujesz 
profesjonalną obsługę prawną i nie musisz wydatkować środków na zewnętrzne firmy doradcze. 



Wieloletnie doświadczenie w pracy
z jednostkami sektora ochrony zdrowia,

Pierwsze miejsce ma liście najpoważniejszych 
Partnerów największych zakładów ubezpieczeń 
w Polsce,

Specjalizacja w ubezpieczeniach 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania 
świadczeń medycznych, 

Programy ochronne dla ponad 30 tys. 
pracowników w ramach ubezpieczeń 
grupowych,

Doświadczenie w przeprowadzeniu ponad 
140 postępowań na udzielenie zamówienia 
na usługę ubezpieczeniową,

Doświadczenie w negocjacjach i przedsądowym 
polubownym załatwianiu sporów z pacjentami.
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EIB



CENTRALA TORUŃ
87 -100 Toruń, ul. Jęczmienna 21
tel. +48 (56) 669 34 00
fax +48 (56) 669 34 09
e-mail:eib@eib.com.pl

Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób możemy pomóc w podwyższeniu 
poziomu i jakości Twojego bezpieczeństwa, napisz do nas:

zdrowie@eib.com.pl

lub skontaktuj się z nami bezpośrednio:

ODDZIAŁ WARSZAWA
00 -722 Warszawa, ul. Podchorążych 39a lok 3
tel. +48 (22) 559 14 60
fax +48 (22) 851 27 19
e-mail:eib-waw@eib.com.pl

ODDZIAŁ KATOWICE
40 -133 Katowice, ul. Alfonsa Górnika 4/2
tel. +48 (32) 258 37 50
fax +48 (32) 258 47 45
e-mail:eib-kat@eib.com.pl
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Niniejszy materiał stanowi własność intelektualną EIB, która podlega pełnej ochronie prawnej.
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