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JAKIE EKSPERYMENTY UBEZPIECZAMY? 
1. Eksperyment leczniczy – od 800 zł / rok 

2. Eksperyment badawczy – od 1 100 zł / rok 

3. Eksperyment medyczny w rozumieniu przeprowadzenia badań 
materiału biologicznego, w tym genetycznego, pobranego od osoby dla 
celów naukowych – od 400 zł / rok 

 

CO NAS WYRÓŻNIA? 
1. Dedykowana oferta przygotowana w oparciu o doświadczenie 

wypracowane we współpracy z podmiotami przeprowadzającymi 
eksperymenty medyczne; 

2. Racjonalizacja składki ubezpieczeniowej (składka za eksperyment 
niezależna od liczby uczestników, zdecydowanie niższy koszt niż przy 
taryfikacji indywidualnej na pojedynczy eksperyment).  

3. Prosty proces przystępowania do ubezpieczenia i brak zbędnej 
biurokracji - po przesłaniu jedynie kilku informacji, zorganizujemy 
ochronę ubezpieczeniową, 

4. Stała składka - ochrona ubezpieczeniowa po okresie 12 miesięcy jest 
kontynuowana na tych samych warunkach do czasu zakończenia 
prowadzonego eksperymentu medycznego, 

5. Rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie Zespołu Badawczego i Komisji 
Bioetycznej. 

 

KTO MOŻE 
SKORZYSTAĆ 
Z OCHRONY? 

Zapraszamy do kontaktu 
każdego badacza oraz 
podmioty przeprowadzające 
eksperymenty medyczne, 

w szczególności:   

• Indywidualnych Badaczy 

(lekarze, doktoranci, pracownicy 
naukowi itd.), 

• Uczelnie wyższe, 

• Firmy CRO (Contract Research 
Organization), 

• Instytuty badawcze, 

• Podmioty lecznicze,  

• Przedsiębiorców mający status 
centrum badawczo-
rozwojowego,  

• Podmiotów prowadzące badania 
naukowe i prace rozwojowe,  

• Firmy Biotechnologicznych, 

• Biobanki i biorepozytoria. 

  

Ubezpieczenie Eksperymentów 
Medycznych 

Czy wiesz, że eksperyment medyczny podobnie 
jak samochód, podlega obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC? 
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DANE NIEZBĘDNE DO UBEZPIECZENIA EKSPERYMENTU MEDYCZNEGO 

NAZWA PODMIOTU 
PRZEPROWADZAJĄCEGO 
EKSPERYMENT MEDYCZNY  

NAZWA EKSPERYMENTU 
LICZBA 

UCZESTNIKÓW 

CZAS TRWANIA 
EKSPERYMENTU 

OD -  DO 
(DATY DZIENNE) 

RODZAJ EKSPERYMENTU:  

• Eksperyment Leczniczy  

• Eksperyment Badawczy, 
• Badanie Materiału Biologicznego, 

w tym genetycznego 

INGERENCJA 
W TKANKĘ/CIAŁO 
(TAK/NIE) 

            

      

            

            

            

            

      

  
 

RODZAJE EKSPERYMENTÓW:  

Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub 
profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotyc hczas 

stosowane metody nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Udział w eksperymencie leczniczym kobiet 
ciężarnych wymaga szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego  

Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na osobie 
chorej, jak i zdrowej. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem 

albo też ryzyko jest minimalne i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu  

Eksperyment medyczny w rozumieniu przeprowadzenia badań materiału biologicznego, w tym genetycznego, pobranego od osoby dla 
celów naukowych.  

 
 
 

Poszukujesz ubezpieczenia OC badacza i sponsora 
(ubezpieczenie badania klinicznego)? 

Skontaktuj się z nami. Bezpłatnie przeprowadzimy za Ciebie cały proces pozyskania ochrony ubezpieczeniowej. 


