
LIKWIDACJA SZKÓD 
Z OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA 

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO 
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ - LEKARZA 

Likwidacja szkód 

§1
1. Likwidację szkód (zgłoszenia szkód, likwidacja szkód, korespondencja dotycząca

szkód, decyzje szkodowe) z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą -
lekarza, prowadzi Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA -
Zespół Likwidacji Szkód Medycznych, adres do korespondencji: ul. Jana Pawła li
75, 15 - 704 Białystok, t: 801 102 102, t: 22 566 55 55, f: 22 4 102 102, mail: 
kontakt@pzu.pl. 

2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia,
zarówno ubezpieczonego, jak i PZU SA, związane z prowadzonym
postępowaniem szkodowym powinny być składane w formie pisemnej.

Obowiązki ubezpieczonego 
w przypadku wniesienia lub powzięcia informacji o możliwości wniesienia 

roszczenia przez poszkodowanego 

§2
1. W razie powzIęcIa informacji o potencjalnym roszczeniu, jeszcze przed

złożeniem przez poszkodowanego roszczenia na piśmie, ubezpieczony
zobowiązany jest powiadomić PZU SA o możliwości wniesienia roszczenia przez
poszkodowanego.

2. W przypadku otrzymania roszczenia od poszkodowanego ubezpieczony
zobowiązany jest przesłać do PZU SA zawiadomienie o otrzymanym roszczeniu
oraz załączyć jego kopię niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania roszczenia poszkodowanego na piśmie.

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 ubezpieczony powinien
dołączyć oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu w dacie wystąpienia
wypadku ubezpieczeniowego.

4. Na żądanie PZU SA ubezpieczony zobowiązany jest udzielić dodatkowych
wyjaśnień i złożyć dokumentację niezbędną do ustalenia okoliczności
rozmiarów szkody oraz ustalenia odpowiedzialności ubezpieczonego.

Obowiązki ubezpieczonego 
w przypadku wystąpienia poszkodowanego na drogę sądową 

1. Jeżeli poszkodowany wystąpi
o odszkodowanie na drogę

§3
przeciwko ubezpieczonemu z roszczeniem 

sądową, ubezpieczony zobowiązany jest 



niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu 
pozwu, powiadomić o tym PZU SA oraz dostarczyć kopię pozwu w celu ustalenia 
dalszego postępowania. 

2. W postępowaniu sądowym o naprawienie szkody objętej obowiązkowym
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej ubezpieczony zobowiązany jest w
odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie procesowym złożyć wniosek o
przypozwanie PZU SA.

3. Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć orzeczenie sądu wraz z
uzasadnieniem wydanym na jego wniosek, w terminie umożliwiającym PZU SA
zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego, o ile PZU SA nie
brało udziału w tym postępowaniu.

4. Ubezpieczony jest zobowiązany przekazywać PZU SA informacje o przebiegu
postępowania sądowego, w szczególności o wyniku procesu, do którego PZU SA
nie przystąpiło z interwencją uboczną.
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