CO NOWEGO W UBEZPIECZENIACH OC LEKARZY?
Zbliża się rocznica 20-lecia współpracy pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi a Grupą Brokerów
Ubezpieczeniowych Global. Począwszy od roku 1997 nasza firma reprezentowała interesy
ubezpieczeniowe lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w Łódzkiej Izbie opracowując i stale
uaktualniając program ubezpieczenia środowiska medycznego Pigułka.
W ubiegłym roku działając wspólnie z Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi przeprowadziliśmy
konkurs, którego celem było rekomendowanie najlepszych rozwiązań rynkowych ze szczególnym
uwzględnieniem ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Po raz pierwszy w wyniku wspomnianego
konkursu wyłonionych zostało dwóch Ubezpieczycieli: PZU S.A. i Ergo-Hestia SA. Rekomendowane
oferty ubezpieczenia ww ubezpieczycieli w ramach programu „PIGUŁKA” zostały opisane w artykule
zamieszczonym w Panaceum nr 1-2/2016 r..
Istotne zmiany zaszły również w sposobie zawierania ubezpieczeń z programu Pigułka. Od kwietnia
tego roku lekarze i lekarze dentyści mogą korzystać z Internetowej Platformy Ubezpieczeniowej GBU
GLOBAL. Za jej pośrednictwem lekarze mogą zawierać interesujące ich ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej. Inauguracja Platformy miała miejsce w dniu 9 kwietnia br na XXXIV
Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Nieborowie.
Zawieranie ubezpieczeń za pośrednictwem platformy internetowej jest bardzo proste, wręcz
intuicyjne.
Korzyści dla lekarza zawierającego ubezpieczenia w ERGO-HESTII SA za pośrednictwem platformy
internetowej.
 Możliwość szybkiego wykupienia ochrony ubezpieczeniowej on-line w miejscu i czasie
dogodnym dla każdego z lekarzy.
 Po wysłaniu wypełnionego wniosku, lekarz otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail
dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia (certyfikat).
 Automatyczne przesłanie kopii certyfikatu do Okręgowej Izby Lekarskiej, w celu spełnienia
obowiązku dostarczenia dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia
obowiązkowego. Przesłanie kopii certyfikatu odbywa się po zaznaczeniu odpowiedniej opcji
we wniosku. Z uwagi na obowiązujące przepisy przesłanie kopii nie może mieć charakteru
automatycznego.
 System informatyczny będzie monitorował wznowienie ubezpieczenia powiadamiając o tym
lekarza.
Korzyści dla lekarza zawierającego ubezpieczenia w PZU SA za pośrednictwem platformy
internetowej.
 Lekarz może w dowolnym momencie wysłać wniosek o ubezpieczenie.
 Na wskazany przez lekarza adres e-mail GBU GLOBAL wyśle kopie polisy. Oryginał polisy
pozostanie w archiwum GBU GLOBAL lub zgodnie z życzeniem lekarza zostanie Jemu
przekazany.
 Lekarzowi zawierającemu za naszym pośrednictwem ubezpieczenia OC w PZU, GBU GLOBAL
oferuje możliwość przekazania kopii polisy ubezpieczenia obowiązkowego do Okręgowej Izby
Lekarskiej. Przesłanie kopii polisy odbywa się po zaznaczeniu odpowiedniej opcji we wniosku.
 System informatyczny będzie monitorował wznowienie ubezpieczenia powiadamiając o tym
lekarza.

Poniżej prezentujemy schemat funkcjonowania platformy internetowej.
PLATFORMA INTERNETOWA GBU GLOBAL Sp z o.o - adres www. pigulka-global.pl
Lekarz wchodząc na platformę internetową może wybrać dowolny zakres ochrony ubezpieczeniowej
w ERGO-Hestii SA lub PZU SA.
Jeśli lekarz wybrał ubezpieczenie w ERGO-HESTIA SA to:
1. wypełnia wniosek.
2. wysyła wniosek.
3. na podany we wniosku adres e-mail otrzymuje prośbę o potwierdzenie danych. Potwierdzenie
danych jest zawarciem umowy ubezpieczenia.
4. po potwierdzeniu danych otrzymuje dokument ubezpieczenia (certyfikat).
5. jeżeli lekarz wyrazi zgodę na przekazanie kopii certyfikatu do OIL, to wówczas automatycznie
zostanie ona przekazana do OIL.
Jeżeli lekarz wybrał ubezpieczenia w PZU SA to:
1. wypełnia wniosek.
2. wysyła wniosek do GBU GLOBAL, który zostanie przekazany do Ubezpieczyciela.
3. Ubezpieczyciel na podstawie otrzymanego od GBU GLOBAL wniosku wystawi polisę.
4. GBU GLOBAL przekaże na wskazany przez lekarza we wniosku adres e-mail kopię polisy.
Oryginał polisy pozostanie w archiwum GBU GLOBAL lub zgodnie z życzeniem lekarza zostanie
on Jemu przekazany.
5. Na podstawie udzielonej we wniosku zgody, GBU GLOBAL prześle kopię polisy do OIL.
Jako autorzy programu Pigułka zachęcamy lekarzy zrzeszonych w OIL w Łodzi do kontaktu z GBU
GLOBAL w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną ubezpieczeniową.
Nasze wieloletnie doświadczenia i współpraca z całym rynkiem ubezpieczeniowym pozwala nam
również na zaproponowanie zindywidualizowanych produktów ubezpieczeniowych oraz innych
ubezpieczeń związanych z zawodem lekarza takich jak np. ubezpieczenie utraty dochodu dla lekarzy
zatrudnionych na kontrakcie, ubezpieczenie OC lekarzy pracujących poza granicami RP.
Brokerzy, którzy odpowiedzą na każde Państwa pytanie dotyczące Programu Pigułka oraz pomogą
zawrzeć inne ubezpieczenia związane z wykonywanym zawodem:
- Janina Janecka; tel: 607 62 11 00
- Marcin Sobieski; tel: 500 54 40 83
e-mail: lekarz@gbuglobal.com.pl
tekst opracowała
Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp z o.o 90-261 Łódź, ul. Jaracza 19

