
Pakiet dla przedsiębiorstw  
z obszaru nauk biomedycznych 

Ulotka informacyjna dla brokerów 

Produkt Chubb dla branży związanej 
z naukami biomedycznymi 
przygotowany został z myślą 
o wszystkich przedsiębiorstwach tej
dziedziny nauk, niezależnie od
wielkości, etapu rozwoju czy
lokalizacji ubezpieczonego podmiotu.

Jako Chubb rozumiemy, że firmy 
z obszaru nauk biomedycznych są 
narażone na niestandardowe rodzaje 
ryzyka. Aby pomóc Klientom 
odpowiednio je zabezpieczyć, 
przygotowaliśmy unikatowy pakiet 
lub produkt kompleksowego 
ubezpieczenia od odpowiedzialności, 
który można rozbudować zgodnie 
z potrzebami klienta w złożonej 
i szybko zmieniającej się branży 
nauk biomedycznych. Ubezpieczenie 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
z obszaru nauk biomedycznych jest 
od lat jedną ze specjalizacji Chubb, 
ubezpieczamy w tym zakresie wiele 
czołowych europejskich 
przedsiębiorstw. 

Dlaczego klienci z branży nauk 
biomedycznych potrzebują 
specjalistycznej polisy? 

Przedsiębiorstwa z obszaru nauk 
biomedycznych są narażone na szereg 
specyficznych ryzyk związanych 
z odpowiedzialnością (np. koszty 
badań i rozwoju, zanieczyszczenie 
produktu), dlatego potrzebują polisy, 
którą będzie można rozbudowywać 
i dostosowywać wraz z rozwojem 
działalności. 

Możliwa struktura produktu 

Chubb oferuje pakiety 
i kompleksowe rozwiązania 
w zakresie ubezpieczenia od 
odpowiedzialności dla 
przedsiębiorstw działających we 
wszystkich obszarach nauk 
biomedycznych, obejmujące ochronę 
w następujących aspektach: 

• odpowiedzialność cywilna /
odpowiedzialność pracodawcy

• odpowiedzialność za produkty
i usługi

• odpowiedzialność za badania
kliniczne (wraz z opracowanym
przez Chubb, nagradzanym
systemem automatycznej
certyfikacji badań klinicznych)

• odpowiedzialność za błędy
i zaniechania

Apetyt na ryzyko 

Chętnie ubezpieczamy... 

• producentów wyrobów
medycznych

• producentów wyrobów
stomatologicznych
i weterynaryjnych

• firmy biotechnologiczne

• firmy farmaceutyczne o obrotach
do 1 mld USD

• producentów suplementów diety



• podmioty świadczące usługi na
rzecz ww. firm (np. producenci
kontraktowi, kontraktowe
organizacje badawcze,
laboratoria)

Z ostrożnością podchodzimy do 
ubezpieczania... 

• odpowiedzialności za błędy
medyczne

• dystrybucji/serwisu sprzętu
innych firm

• rozwiązań opartych na
biotechnologii w rolnictwie /
ochronie środowiska / przemyśle

• implantów silikonowych
stosowanych w medycynie
estetycznej

Naszą ofertę kierujemy 
w szczególności do firm... 

prowadzących międzynarodowe 
badania kliniczne oraz zajmujących 
się badaniami 
naukowymi/laboratoryjnymi 

Dlaczego warto wybrać ofertę 
Chubb? 

• Prostota. System WORLDcert
opracowany przez firmę Chubb
umożliwia szybką, automatyczną
certyfikację badań klinicznych
w celu maksymalnego
uproszczenia całego procesu.

• Atrakcyjne warunki.
Wyróżniamy się takimi
rozwiązaniami jak rozszerzona
odpowiedzialność w przypadku
roszczeń dotyczących
odpowiedzialności oraz błędów
i zaniechań. Chubb ma również
atrakcyjną ofertę ubezpieczeń od
odpowiedzialności cywilnej.

• Polisa dostosowana do
indywidualnych potrzeb.
Oferujemy niestandardowe
zapisy w polisach dostosowane
do potrzeb klienta
i umożliwiające dokładne
spełnienie wszystkich jego
oczekiwań.

• Doświadczenie. Chubb od
kilkudziesięciu lat jest pionierem
w dziedzinie rozwiązań
ubezpieczeniowych dla branży
związanej z naukami
biomedycznymi i zatrudnia
wyspecjalizowanych ekspertów
ubezpieczeniowych oraz
pracowników zajmujących się
ograniczaniem szkód i obsługą
roszczeń na całym świecie.

• Bardzo wysoki rating agencji
S&P („AA”) oraz AM Best
(A++). Potwierdza on doskonałą
kondycję finansową firmy oraz
długoterminową zdolność do
wypłaty roszczeń.

Kluczowe argumenty sprzedażowe 

Ochrona ubezpieczeniowa / 
Usługa 

Korzyść 

NASZE PODEJŚCIE 

Przejrzyste zapisy Polisy wielu klientów są nimi 
naszpikowane, co może oznaczać 
odmowę wypłaty odszkodowania 
w przypadku roszczenia. Oferowane 
przez Chubb polisy dla firm z obszaru 
nauk biomedycznych nie zawierają 
wielu tego rodzaju klauzul 
ubezpieczeniowych. 

Ograniczony obowiązek 
zgłaszania zmiany opisu 
działalności 

Przedsiębiorstwa z obszaru nauk 
biomedycznych nieustannie zmieniają 
swoją ofertę produktów/usług. Chubb 
nie wymaga ciągłego modyfikowania 
polisy w celu uwzględnienia tych zmian, 
co pozwala uniknąć problemów 
w przypadku roszczeń. 



Automatyczna certyfikacja 
badań klinicznych 

Klienci z branży związanej z naukami 
biomedycznymi mają dostęp do systemu 
WORLDcert, który umożliwia 
błyskawiczne wystawianie certyfikatów 
badań klinicznych w 25 krajach. Dzięki 
temu mogą uniknąć ponoszenia 
dodatkowych kosztów związanych 
z opóźnieniami i zmniejszyć koszty 
administracyjne. 

Możliwość uwzględnienia 
specyficznych 
niestandardowych wymagań 

Przedsiębiorstwa z obszaru nauk 
biomedycznych często są narażone na 
dodatkowe ryzyka takie jak reagowanie 
na sytuacje kryzysowe, wycofanie 
produktu i zapytania ze strony organów 
kontrolnych. Istnieje możliwość 
włączenia tych ryzyk do naszych polis 
ubezpieczeniowych. 

Jasne rozróżnienie szkód 
osobowych, rzeczowych od 
strat finansowych 

Dzięki objęciu ochroną produktów 
i usług, zarówno w części dotyczącej 
odpowiedzialności, jak i części 
dotyczącej błędów i zaniechań, Chubb 
eliminuje potencjalne luki w ochronie 
ubezpieczeniowej. 

Ubezpieczenie 
odpowiedzialności wielu 
różnych stron 

Chubb oferuje rozszerzenie polisy dla 
dodatkowych  wykonawców/dostawców 
z pewnymi specyficznymi wymaganiami 
dotyczącymi ubezpieczenia (np. badania 
kontraktowe, sprzedaż kontraktowa, 
dostawcy, komitety etyki, 
przedstawiciele prawni i badacze). 
Dzięki temu Klient nie musi zawierać 
osobnych polis. 

Ochrona danych osobowych, 
praw własności intelektualnej 
i reputacji 

W przypadku przedsiębiorstw z obszaru 
nauk biomedycznych obrażenia ciała nie 
są jedynym ryzykiem które trzeba 
uwzględnić. Produkt oferowany przez 
Chubb ma charakter kompleksowy i 
odpowiada na potrzeby klienta. 

Przykładowe scenariusze szkodowe 

Niewłaściwe użycie wyrobów 
medycznych 

Zalety ubezpieczenia Chubb 

Nieinwazyjne urządzenie 
medyczne zostało niewłaściwie 
użyte przez lekarza, 
powodując perforację jelita 
pacjenta. Urządzenie działało 
prawidłowo, ale 
przeprowadzone wcześniej 
szkolenie dotyczące produktu 
było nieodpowiednie 

W przypadku standardowego 
ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa 
mogłaby nie uwzględniać takiego 
roszczenia, ponieważ zdarzenie nie 
zostało spowodowane wadą urządzenia 
i odpowiedzialność za produkt nie 
miałaby zastosowania. W przypadku 
ubezpieczenia w firmie Chubb, chociaż 
samo urządzenie nie zawiniło, klient 
producenta urządzenia może być objęty 
ochroną ubezpieczeniową, ponieważ 



i urządzenie zostało użyte 
w niewłaściwy sposób. 

w polisie uwzględniono doradztwo lub 
instrukcje dotyczące obsługi produktu. 
Polisa oferowana przez Chubb 
sformułowana jest w sposób 
odpowiadający potrzebom klienta, co 
oznacza, że może on uzyskać dokładnie 
taką ochronę, jakiej oczekuje. 

Chubb WORLDcert Zalety ubezpieczenia Chubb 

Dwadzieścia minut przed 
przesłaniem dokumentacji 
badań klinicznych do komitetu 
etyki klient firmy Chubb 
zorientował się, że 
w świadectwie ubezpieczenia 
nie znalazła się ostateczna 
liczba badaczy ze względu na 
przeoczenie ze strony 
pracownika administracyjnego 
klienta. Gdyby klient został 
zmuszony do przełożenia 
spotkania z komitetem etyki 
na kolejny termin 
w następnym miesiącu, 
oznaczałoby to poważne 
i kosztowne opóźnienie. 

Ponieważ klient miał dostęp do systemu 
automatycznej certyfikacji badań 
klinicznych Chubb WORLDcert, mógł 
zalogować się na komputerze 
i wydrukować poprawione świadectwo, 
unikając opóźnienia spowodowanego 
miesięcznym oczekiwaniem na kolejny 
termin posiedzenia komitetu. 

Dodatkowe informacje lub ofertę mogą Państwo otrzymać, kontaktując się z naszymi przedstawicielami. Wszystkie dane kontaktowe 
można znaleźć na stronie: https://www.chubb.com/pl-pl/. Zachęcamy również do zainteresowanie pozostałymi rozwiązaniami Chubb 
w ramach linii ubezpieczeń OC ogólnej, majątkowych, Financial Lines oraz A&H. 

https://www.chubb.com/pl-pl/
https://www.chubb.com/pl-pl/

