
 

Szanowni Państwo,  

 

Z przyjemnością informujemy,  że z inicjatywy Zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii  

oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, został  

opracowany program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej 

psychoterapeutów – członków Sekcji.  

Program został  zaprojektowany i wynegocjowany pod kątem faktycznego ryzyka 

ponoszonego przez psychoterapeutów. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że nowością jest 

bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, 

niedostępny dotychczas na rynku w polisach adresowanych do naszej grupy zawodowej.  

Ubezpieczenie ma charakter polisy grupowej. Przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie 

składki możliwe jest dzięki platformie do zawierania ubezpieczeń (strona ta dedykowana jest 

wyłącznie naszemu ubezpieczeniu grupowemu) pod adresem:  

https://sn-ptp.net-insurance.pl/ 

Na stronie tej dostępne są szczegóły oferty oraz warunki ubezpieczenia. 

Najważniejsze informacje o programie ubezpieczenia:  

 Ubezpieczycielem, czyli towarzystwem ubezpieczeń z którym Zarządy Sekcji   

podpisały umowę ubezpieczenia grupowego, jest STU Ergo Hestia SA,  jeden z 

liderów polskiego rynku ubezpieczeń.  

 Przystąpienie do ubezpieczenia  jest dobrowolne i możliwe tylko dla Członków 

Sekcji. 

 Program składa się z czterech modułów: 

1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej psychoterapeuty 

2) Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza lub świadczeniodawcy NFZ 

3) Ubezpieczenie OC ogólnej prowadzącego działalność gospodarczą 

4) Ochrona prawna psychterapeuty (4 różniące się zakresowo warianty) 

Poszczególne moduły i ich warianty cenowe mogą być dobierane elastycznie do 

sytuacji zawodowej i potrzeb ubezpieczonego. 

 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzi cywilnej zawodowej obejmuje wszystkie 

czynności ubezpieczonego jako psychoterapeuty oraz wykonywane w ramach 

pokrewnego zawodu. Lista tych zawodów stanowi załącznik do warunków 

ubezpieczenia i obejmuje m.in. takie zawody jak: lekarz (ok. 20 specjalności w tym 

oczywiście psychiatria),  psycholog, wychowawca, pedagog, mediator, itp.  

 Ubezpieczenie OC psychoterapeuty pokrywa całą działalność zawodową  

ubezpieczonego psychoterapeuty, niezależnie od tego w ilu miejscach i na podstawie 

https://sn-ptp.net-insurance.pl/


jakich umów jest ona wykonywana (etat, zlecenie, własna działalność gospodarcza, 

itd.) 

 Ubezpieczenie obejmuje szkody związane  nie tylko ze śmiercią czy rozstrojem 

zdrowia pacjenta (odszkodowanie, zadośćuczynienie itd.), ale jako jedyne na rynku 

pokrywa również specyficzne dla naszej działalności ryzyko szkód polegających na 

naruszeniu dóbr osobistych  oraz tzw. czyste straty finansowe klienta/pacjenta lub 

innych osób. 

 Program charakteryzuje się krótką listą ograniczeń odpowiedzialności 

ubezpieczyciela, tzw. wyłączeń. Najistotniejsze z nich dotyczą winy umyślnej, 

ograniczenia terytorium i jurysdykcji (Polska), szkód wyrządzonych osobom bliskim, 

szkód wynikających z terapii eksperymentalnej oraz roszczeń o nieosiągnięcie celu 

terapii. Pełny katalog wyłączeń zawierają warunki ubezpieczenia dostępne na stronie 

służącej do zawierania ubezpieczeń. 

 Moduł „ubezpieczenia ochrony prawnej” to swoisty abonament na usługi prawne, 

obejmujący zarówno konsultacje telefoniczne jak i pokrycie kosztów prawnych 

związanych ze sporami sądowymi w szerokim spectrum spraw zawodowych i 

prywatnych.  

 Uzupełnienie pakietu stanowią: ubezpieczenie ogólnej odpowiedzialności cywilnej 

osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz obowiązkowe ubezpieczenia OC 

lekarza lub osoby mającej bezpośredni kontrakt z NFZ.  

 Do programu przystępujemy on-line, za pośrednictwem strony internetowej https://sn-

ptp.net-insurance.pl/ , zawierającej pełne informacje o ubezpieczeniu i umożliwiającej 

zarówno wypełnienie deklaracji jak i opłacenie składki. Procedura ta zajmuje kilka 

minut a certyfikat przesyłany jest automatycznie pocztą mailową. Możliwa jest też 

płatność tradycyjnym przelewem czy przekazem pocztowym. 

 Ogólne informacje na temat programu oraz link do strony transakcyjnej znajdują się 

również na portalach obu sekcji: 

http://psychiatria.org.pl/sekcja_naukowa_terapii_rodzin oraz 

http://psychiatria.org.pl/strona_zarzadu_sekcji_psychoterapii  

 Szczegółowe informacje o programie można też uzyskać pod adresem mailowym sn-

ptp@net-insurance.pl lub pod numerem telefonu 12 345 18 83 (pon-pt, 09:00-17:00) 

 Tabela wariantów ubezpieczenia i składek w załączeniu. 

Uwaga; Administracja Sekcji nie pośredniczy w przystępowaniu do ubezpieczenia 

 

Uważamy, że zarówno ze względu na profesjonalne podejście do zawodu i naszą 

zawodową odpowiedzialność wobec pacjentów czy klientów, jak i na rosnące w ostatnich 

latach zagrożenie roszczeniami z zakresu OC, posiadanie takiego ubezpieczenia przez 

psychoterapeutę  jest obecnie nieodzowne. Teraz dostępne jest ono w zakresie 

dotychczas nieosiągalnym oraz za niską składkę, osiągniętą dzięki grupowej formie 

umowy zawartej przez nas z towarzystwem Ergo Hestia SA. Rekomendujemy więc 
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Państwu przystąpienie tego pierwszego w Polsce, opracowanego na potrzeby członków 

SNP i SNTR PTP  pakietu ubezpieczeń zawodowych dla psychoterapeutów. 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej  



PROGRAM UBEZPIECZENIA ZAWODOWEGO DLA CZŁONKÓW POLSKIEGO 

TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ 

SUMY UBEZPIECZENIA ORAZ SKŁADKA ROCZNA 

 

Moduł 1. 

DOBROWOLNE OC ZAWODOWE PSYCHOTERAPEUTY 

Wariant 1 – składka 100 PLN  

Suma ubezpieczenia: 50 000 PLN na pojedyncze zdarzenie, maks. 100 000 PLN rocznie  

Wariant 2 – składka 160 PLN 

Suma ubezpieczenia: 200 000 PLN na pojedyncze zdarzenie, maks. 400 000 PLN rocznie 

Wariant 3 – składka 185 PLN 

Suma ubezpieczenia: 300 000 PLN na pojedyncze zdarzenie, maks. 600 000 PLN rocznie 

Moduł 2A.  

OBOWIĄZKOWE OC PODMIOTU LECZNICZEGO (LEKARZA)  

Składka 120 PLN 

Suma ubezpieczenia 75 000 EUR na pojedyncze zdarzenie, maks. do 350 000 EUR rocznie 

Moduł 2B.  

OBOWIĄZKOWE OC ŚWIADCZENIODAWCY NFZ  

Składka 120 PLN 

Suma ubezpieczenia 30 000 EUR na pojedyncze zdarzenie, maks. do 150 000 EUR rocznie 

Moduł 3. 

 OC PRZEDSIĘBIORCY (OGÓLNE) 

Wariant 1 – składka 30 PLN 

Suma ubezpieczenia 250 000 PLN na każde zdarzenie i w rocznym okresie ubezpieczenia  

Wariant 2 – składka 45 PLN 

Suma ubezpieczenia 500 000 PLN na każde zdarzenie i w rocznym okresie ubezpieczenia  

Wariant 3 – składka 55 PLN 

Suma ubezpieczenia 1 000 000 PLN na każde zdarzenie i w rocznym okresie ubezpieczenia 

Moduł 4. 

OCHRONA PRAWNA  

Wariant 1 – składka 45 PLN 

Suma ubezpieczenia 10 000 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Wariant 2 – składka 161 PLN 

Suma ubezpieczenia 50 000 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Wariant 3 – składka 353 PLN 

Suma ubezpieczenia 75 000 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Wariant 4 – składka 453 PLN 

Suma ubezpieczenia 75 000 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 

W ramach pakietu obligatoryjne jest ubezpieczenie co najmniej jednego z modułów OC zawodowej 

(moduł 1 lub 2) oraz jednego z wariantów ochrony prawnej. 


