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Według szacunków,

60% zakażeń wirusem zapalenia

wątroby typu B
następuje w placówkach służby zdrowia

Każdego dnia  dowiadują2-3 osoby

się o zakażeniu wirusem HIV

Szacuje się, że w Polsce może żyć ok. 165 tys. osób z WZW C i 500 tys., które 

noszą w sobie wirus wywołujący WZW B. Spośród nich aż 80% osób nie wie 

o swoim zakażeniu. Tymczasem już jedna kropla zakażonej krwi może 

doprowadzić do zakażenia WZW typu B. 

W Polsce od momentu rozpoczęcia diagnostyki w 1985 r. do końca 2014 r. 

zarejestrowano ponad 18 tys. zakażonych wirusem HIV i 3,2 tys. 

zachorowań na AIDS. Jedno przypadkowe zakłucie może być więc 

drastyczne w skutkach. 

Szanowni Lekarze, Lekarze Dentyści,

dane opublikowane przez OECD w raporcie „Health at a Glance 2018” 

wskazują, że każdego roku 3104 pacjentów jest średnio przyjmowanych 

przez jednego lekarza. Każdy z tych pacjentów może być nieświadomym 

nosicielem wirusów HIV lub WZW. Ryzyko zakażenia w przypadku 

zawodów medycznych, w tym w szczególności lekarzy, jest więc wysokie.



Czy istnieje możliwość ochrony

w przypadku ekspozycji

na materiał zakaźny?

Badania poekspozycyjne czy koszty leczenia w sytuacji np. zakłucia

czy pogryzienia przez pacjenta mogą wiązać się z dużym nakładem 

finansowym. W odpowiedzi na potrzeby lekarzy, zakłady ubezpieczeń 

oferują ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

z rozszerzeniem o ubezpieczenie na wypadek zakażenia HIV/WZW. 

3

Zakres ochrony najczęściej obejmuje następstwa nieszczęśliwych 

wypadków wraz ze świadczeniami dodatkowymi z tytułu ekspozycji 

ubezpieczonego na ryzyko HIV i WZW. Ubezpieczenie dostępne jest

w wariantach różniących się sumą ubezpieczenia NNW i wysokością 

świadczeń związanych z ekspozycją ubezpieczonego na ryzyko HIV i WZW. 

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, powstałego

w wyniku nieszczęśliwego wypadku, powinno być wypłacane w takim 

procencie sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego 

uszczerbku na zdrowiu. Oprócz samego NNW warto zadbać również

o usługi powypadkowe typu assistance, jak np.: pomoc medyczną, 

rehabilitacyjną, domową, wizyty u psychologa, opiekę nad dziećmi, opiekę 

nad psami i kotami.

W przypadku rozszerzenia zakresu NNW o ekspozycją zawodową na materiał 

zakaźny, ubezpieczenie powinno zapewnić zwrot kosztów leczenia 

(przeprowadzenie konsultacji lekarskich, wykonanie badań na obecność 

wirusów, zastosowanie kuracji antyretrowirusowej), a w sytuacji zakażenia 

wirusem HIV lub WZW – jednorazową wypłatę świadczenia z tego tytułu.



Na co zwrócić uwagę

przy wyborze ubezpieczenia

NNW + ?HIV / WZW

Składka ubezpieczeniowa różni się od wybranego wariantu ochrony, 

których w programie ubezpieczeń adresowanym do Członków OIL

w Tarnowie jest aż 9. Poniżej przedstawiamy dwa przykładowe warianty 

ubezpieczenia NNW + HIV / WZW:
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suma
ubezpieczenia

HIV

WZW

NNW 10 000 PLN 10 000 PLN

świadczenie
jednorazowe
w przypadku
zakażenia

świadczenie
jednorazowe
w przypadku
zakażenia

10 000 PLN

10 000 PLN

200 000 PLN

200 000 PLN

wariant A wariant B

zwrot kosztów
leczenia

zwrot kosztów
leczenia

10 000 PLN

10 000 PLN

200 000 PLN

200 000 PLN

85,00 PLN 250,00 PLNskładka za 12 miesięcy:



Dlaczego warto posiadać

dobrowolne ubezpieczenie

NNW + HIV/WZW?

W zależności od wybranego wariantu,

ubezpieczenie NNW chroni Cię przez całą dobę

lub w czasie wykonywania zawodu lekarza.

Gwarantuje zwrot kosztów leczenia w przypadku ekspozycji

na materiał zakaźny (HIV / WZW) oraz wypłatę jednorazowego

świadczenia z tytułu zakażenia.

Dostępne jest niezależnie od zakupu innych ubezpieczeń.
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Kontakt w sprawie

ubezpieczeń

Kinga Nowak

+48 14 688 88 30

k.nowak@hipokrates.org

BIURO OIL W TARNOWIE

Agata Łukowska

+48 56 669 33 07

agata.lukowska@mentor.pl

MENTOR S.A.

Piotr Gnat

+48 56 669 32 78

piotr.gnat@mentor.pl

MENTOR S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej,

w tym  Ogólne Warunki Ubezpieczeń oraz szczegółowe wyłączenia ochrony,

jak  również możliwość przystąpienia do programu ubezpieczeń online dostępne są pod adresem:
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https://toil.mentor.pl/
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