POJIŠTĚNÍ PRO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Pojišťovna VZP, a.s., Česká republika

Produkt:

● Lékař

Informace uvedené v tomto dokumentu Vám mají pomoci porozumět základním vlastnostem a podmínkám pojištění. Úplné předsmluvní
a smluvní informace o produktu jsou poskytovány v dalších dokumentech. Jedná se především o pojistnou smlouvu, pojistné podmínky.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění pro poskytovatele zdravotních služeb Lékař je určeno pro případ nahodilé události, při které dochází k poškození či zničení hmotných věcí
sloužících k výkonu činnosti pojištěného, dále je pojištění určeno pro případ přerušení či omezení provozu pojištěného a pro případ povinnosti
pojištěného nahradit poškozenému újmu způsobenou v souvislosti s výkonem činnosti poskytovatele zdravotních služeb.

Co je předmětem pojištění?

Na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění majetku – základní pojištění
 Náhrada škody na pojištěném majetku v důsledku působení
živelních nebezpečí, kapaliny z vodovodního zařízení a ostatních
živelních pojistných nebezpečí (např. pád stromu, náraz
dopravního prostředku) a v případě krytí tzv. all risk v důsledku
jakékoliv nahodilé události, která není výslovně vyloučena
v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě.
Pojištění majetku – připojištění
 Náhrada škody na pojištěném majetku v důsledku odcizení,
vandalismu, přepětí, podpětí, atmosférických srážek, destruktivní
činnosti jakéhokoliv zvířete či hmyzu. V pojistné smlouvě je
možné sjednat další pojistná nebezpečí.
Pojištění majetku – připojištění skel
 Náhrada škody na pojištěném skle v důsledku jakékoliv nahodilé
události, která není výslovně vyloučena v pojistných podmínkách
nebo pojistné smlouvě.
Pojištění majetku – připojištění obsahu uloženého v chladícím či
mrazícím zařízení
 Náhrada škody na pojištěném obsahu (zejména vakcíny, injekce,
léčiva)
chladícího
či
mrazícího
zařízení
v důsledku
prokazatelného výpadku elektrické energie nezaviněného
pojištěným, pokud tento výpadek trval déle než 4 hodiny vcelku a
v důsledku funkční poruchy chladícího či mrazícího zařízení
nezaviněné pojištěným.
Pojištění majetku – připojištění strojů a elektroniky
 Náhrada škody na pojištěném strojním či elektronickém zařízení
v důsledku jakékoliv nahodilé události, která není výslovně
vyloučena v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě.
Pojištění asistenčních služeb
 Náhrada nákladů na asistenční služby v případě stavu nouze
nebo v případě zablokování dveří.
 Poskytnuta je služba v podobě příjezdu a práce odborné osoby.
Pojištění přerušení či omezení provozu
 Náhrada ušlého zisku a fixních nákladů za dobu trvání přerušení
či omezení provozu v důsledku působení živelních nebezpečí,
kapaliny z vodovodního zařízení, odcizení věci a vandalismu,
poruchy strojního či elektronického zařízení, úředního zásahu,
nemoci, úrazu či nařízené karantény.
Pojištění odpovědnosti za újmu
 Náhrada újmy, kterou pojištěný způsobí poškozenému
v souvislosti s výkonem profese poskytovatele zdravotních
služeb, dále v souvislosti s provozem zdravotnického zařízení a
průvodními činnostmi a dále vadou výrobku.

Obecné
 Na škody/újmy způsobené úmyslně
 Na škody které vznikly před počátkem pojištění – majetkové pojištění
 Na škody/újmy které vznikly jinak než nahodilou událostí
 Na újmy které vznikly před počátkem pojištění, pokud o nich pojištěný
věděl nebo vědět měl a mohl – pojištění odpovědnosti
 Na škody/újmy vzniklé v důsledku války, občanských nepokojů,
terorismu
Pojištění majetku – základní pojištění i připojištění
 Na škody vzniklé mimo určené místo pojištění
 Na škody vzniklé vlivem opotřebení majetku
 Na škody vzniklé při přepravě majetku nebo uložené v dopravním
prostředku, vyjma připojištění elektroniky a strojů
 Na škody vzniklé na dopravním prostředku a nehmotném majetku
 Na škody vzniklé odcizením věci nezjištěným způsobem nebo bez
překonání překážky, tzv. prostá krádež
Pojištění asistenční služeb
 Na náhradu nákladů na materiál
 Na náhradu nákladů na asistenční služby poskytnuté dodavatelem,
kterého neurčil pojistitel
Pojištění přerušení nebo omezení provozu
 Na osoby starší 70 let v případě úrazu, nemoci či karantény
 Na škody vzniklé v důsledku pokusu o sebevraždu pojištěné osoby,
těhotenství, porodu či ukončení těhotenství a v důsledku duševní či
psychické nemoci či poruchy, alkoholismu a toxikománie
 Na škody vzniklé z důvodu nemoci či úrazu, které vznikly před
počátkem pojištění a o kterých pojištěná osoba před počátkem
pojištění věděla nebo vědět mohla a/nebo se před počátkem pojištění
projevily jejich příznaky
Pojištění odpovědnosti za škodu či nemajetkovou újmu
 Na újmy způsobené genetickými změnami organismu nebo geneticky
modifikovanými organismy, azbestem, formaldehydem
 Na újmy při jiné činnosti než je poskytování zdravotních služeb
 Na újmy vzniklé při vedení domácího porodu, nejedná-li se o
poskytnutí první pomoci.
Podrobný rozsah výluk je uveden v příslušných pojistných podmínkách a
pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
! Uvede-li pojistník / pojištěný nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje,
může pojistitel odmítnout pojistné plnění stejně tak v případě, kdy bez
zbytečného odkladu neoznámí pojistiteli vznik pojistné události,
neposkytne pravdivá vysvětlení o příčinách a rozsahu vzniklé škody a
neumožní pojistiteli šetření události
! Nedbá-li pojistník/pojištěný aby pojistná událost nenastala, může
pojistitel krátit či odmítnout pojistné plnění
Podrobný rozsah omezení pojistného krytí je uveden v příslušných
pojistných podmínkách a pojistné smlouvě.

Podrobný rozsah pojištění je uveden v příslušných pojistných
podmínkách a pojistné smlouvě.
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?



V případě pojištění majetku – základní pojištění i připojištění, asistenčních služeb a přerušení či omezení provozu je pojistné krytí platné v
místě pojištění, které je uvedené v pojistné smlouvě



V případě pojištění odpovědnosti za újmu – profesní a obecná odpovědnost a odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku je pojistné
krytí platné na území České republiky. V pojistné smlouvě je možné sjednat územní platnost pojištění též pro jiné státy či území.

Jaké mám povinnosti?
Povinnosti pojistníka
– Platit pojistné včas a ve sjednané výši
– Oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu změnu nebo zánik pojistného rizika
– Výpověď pojistné smlouvy doručit do pojišťovny písemně s vlastnoručním podpisem
– Vztahuje-li se pojištění na jinou osobu nebo majetek jiné osoby než je pojistník, je pojistník povinen tuto osobu seznámit s podmínkami pojištění
Povinnosti pojištěného
– Umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným posoudit pojistné riziko
– Dbát na to, aby pojistná událost nenastala, zejména neporušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí
– Bez zbytečného odkladu nahlásit pojišťovně pojistnou událost (telefonicky, písemně, e-mailem)
– Popsat pravdivě příčiny vzniku škody a prokazatelně doložit rozsah škody, poskytnout pravdivá vysvětlení o příčinách a rozsahu škody/újmy
– Bez souhlasu pojistitele není pojištěný oprávněn zcela nebo zčásti uznat nárok z titulu odpovědnosti, vznést námitku promlčení, uzavřít soudní smír
či jakoukoli dohodu o narovnání
Úplný rozsah povinností je uveden v příslušných pojistných podmínkách a pojistné smlouvě.

Kdy a jak provádět platby?
První platbu pojistného (nebo jeho první splátku) je nutné uhradit nejpozději 1. den pojistného období, není-li ujednáno jinak
Pojistné se hradí dle zvolené frekvence plateb a to buď čtvrtletně, pololetně nebo ročně
Pojistné je hrazeno bezhotovostním platebním stykem.
Podrobné informace k platbám jako je číslo bankovního účtu, variabilní symbol, částka k úhradě a data splatnosti jsou uvedena v pojistné smlouvě.
Podrobné informace k důsledkům chybné platby či neuhrazení pojistného jsou uvedeny v příslušných pojistných podmínkách.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako konec pojištění
V případě pojištění majetku a pojištění přerušení nebo omezení provozu jsou sjednány tzv. čekací lhůty. Nastane-li škodní událost v době trvání čekací
lhůta, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění. Čekací lhůty jsou uvedeny v příslušných pojistných podmínkách.
V případě přerušení nebo omezení provozu z důvodu újmy na zdraví se pojištění nevztahuje na osoby starší 70 let. V případě dosažení věku 70 let
v době trvání pojištění, končí platnost a účinnost pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu újmy na zdraví uplynutím pojistného roku, ve
kterém bylo dosaženo věku 70 let.
Podrobná pravidla počátku a konce pojistného krytí jsou uvedena v příslušných pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Písemnou výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní doba je 8 dní, po které smlouva zaniká.
Písemnou výpovědí do 3 měsíců ode dne, kdy byla nahlášena pojistná událost; výpovědní doba je 1 měsíc, po které smlouva zaniká.
Písemnou výpovědí ke konci pojistného období, přičemž výpověď musí být doručena do pojišťovny nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období.
Další způsoby zániku pojištění:
- dnem smrti pojištěného,
- dnem odmítnutí pojistného plnění,
- nezaplacením pojistného,
- odstoupením,
- dohodou.
Přesné podmínky zániku pojištění jsou popsány v pojistných podmínkách.
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