Možnost pojištění odpovědnosti - Rámcová smlouva mezi
SSG a ČPP aktualizováno 2014
Informace o Rámcové pojistné smlouvě – pojištění odpovědnosti - mezi SSG a ČPP
S účinností k 1.1.2014 byla uzavřena nová rámcová smlouva (odpovídající novému
občanskému zákoníku), na jejímž základě mají členové Sdružení možnost uzavřít individuální
pojistné smlouvy. Rámcová smlouva garantuje parametry těchto konkrétních individuálních
pojistných smluv. Fakticky se obsah stávající rámcové smlouvy promítl do rámcové smlouvy
nové, přičemž se pracuje s pojmy dle nového občanského zákoníku.
Pojištění kryje jak profesní odpovědnost (újma způsobená poskytováním zdravotních služeb zpravidla poškození pacienta), tak obecnou odpovědnost (újma způsobená při provozování
lékařské praxe). Pojištění kryje v základu činnost dvou lékařů a dvou sester (není uváděno
jmenovitě, takže např. při změně zaměstnaného lékaře není třeba nic oznamovat a měnit,
podstatný je pouze počet lékařů (sester). Kryta je i činnost lékaře v předatestační přípravě a to
včetně činnosti v rámci praxe (stáže) v jiných zdravotnických zařízeních.
Rámcová pojistná smlouva kryje jak náhradu majetkové újmy, tak náhradu nemajetkové újmy
a to nejen u poškození zdraví či usmrcení, ale i náhradu za zásah do jiných přirozených práv
člověka. Zahrnuta je jak primární újma (např. poškození věci, poškození zdraví pacienta,
usmrcení), tak i následná škoda z této vyplývající (např. ušlý zisk) a rovněž i tzv.čistá finanční
škoda (škoda na jmění vzniklá jiným způsobem). Rovněž jsou zahrnuty i regresy zdravotní
pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění.
Kromě několika vyjmenovaných případů, pro které je sjednán sublimit pojištění (jde o újmu
vzniklou přenosem viru HIV - sublimit 1 milion, náhradu újmy způsobené porušením povinné
mlčenlivosti - sublimit 2 miliony, rozšíření nakažlivé choroby lidí - sublimit 5 milionů, škoda
na věci, kterou pojištěný oprávněně užívá - např. přístroj na leasing - sublimit 1 milion)
je pojistné krytí do lékařem zvoleného limitu pojištění.
Pojištění nekryje újmu způsobenou úmyslně (u profesní odpovědnosti pouze v úmyslu
přímém – tedy situace, kdy lékař chtěl poškodit pacienta).
Pojistné smlouvy uzavřené před 1.1.2014 zůstávají i nadále v platnosti a kryjí i nároky
vznesené dle nového občanského zákoníku. Všichni doposud pojištění lékaři byli o adaptaci
na podmínky a pojmy nového občanského přímo informováni.
I nadále lze kromě odpovědnosti pojistit i pojištění majetku. Zde se podmínky nezměnily.
Rovněž je zachována možnost připojištění kosmetické chirurgie a jiných estetických zákroků.
V pojištění je i nadále zahrnuta úhrada právních nákladů (včetně zastoupení pojištěného v
trestním či řízení o náhradu újmy) spojené se vznikem újmy (škody).

Lze tedy shrnout, že nová rámcová smlouva s Českou podnikatelskou pojišťovnou umožňuje i
nadále uzavřít velmi dobré pojištění odpovědnosti pro ambulance odpovídající novému
občanskému zákoníku. Podařilo se dohodnout také to, že jsou zachovány dosavadní výše
pojistného.
A konečně postup uzavření pojistné smlouvy je i nadále velmi jednoduchý. Je potřeba pouze
vyplnit žádost o uzavření pojistné smlouvy, přiložit kopii oprávnění a zaslat zprostředkovateli
pojištění (HARPAG s.r.o., Cukrovarnická 838/57, Praha 6, 162 00, tel.241490092,
lekar@harpag.cz ).
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Doplnění :
Veškeré informace a materiály k pojistné smlouvě jsou ke stažení na adrese :
http://www.harpag.cz/pojisteni-gynekologie.html

