Застраховка Професионална отговорност
Информационен документ за застрахователен продукт
Продукт: „Отговорност на лекари и медицински персонал“
Дружество:
ЗК „Лев Инс” АД
Лиценз № 98/06.01.2000 г.
Адрес: Република България, гр. София 1407, бул. „Черни връх” №51Д
Настоящият информационен документ представя в обобщен вид най-важните условия на продукта „Професионална
отговорност на лекари и медицински персонал“ Той не отразява индивидуалните условия по Вашия застрахователен
договор. Пълната преддоговорна и договорна информация за застраховка „Професионална отговорност на лекари и
медицински персонал“ се съдържа и се предоставя с Вашия застрахователен договор (Полица, Общи условия, Специални
условия, Предложение-въпросник, анекси).
 По настоящата застраховка се покрива професионалната отговорност на лекари и медицински персонал, които са
провоспособни да упражняват дейност като такива
Какво покрива застраховката?
Покрити рискове:
 Отговорността на ЗАСТРАХОВАНИЯ за причинено
от него телесно увреждане или смърт на пациент,
настъпили при изпълнение на професионалните му
задължения.
 Сумите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ е отговорен да
заплати във връзка с предявени искове за телесно
увреждане на трети лица, произтичащи от небрежност,
грешка или пропуск причинен от него при извършване
на професионална дейност в качеството си на
правоспособен лекар / стоматолог / медицински
работник и/или лица, работещи под негово
ръководство или за негова сметка , при осъществяване
на всяка дейност или длъжност, посочени в полицата;
Други разходи, извършени с писменото съгласие на
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Какво не покрива застраховката?
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ няма да покрива отговорност за
вреди или загуби, причинени при или от:
Небрежност, грешка или пропуск във връзка с услуги
и дейности, които излизат извън обхвата на
професионалната дейност на лекаря / медицинския
работник според местното законодателство, етичните
норми и правила;
Състояния на невменяемост (пълна или временна);
Несъобразяване с действащите законоутвърдени и
общоприети норми на работа, както и оказване на
услуги, излизащи извън обхвата на професионалните
действия, обичайно оказвани от професионалиста според
законите и морално-етичните правила и норми;
Прилагане на неразрешени по установения в закона
ред лечебни методи и лечение; употреба на некачествени
или нестандартни материали;
Интервенция под приемливия професионален стандарт
на работа (умисъл или немарливост по смисъла на чл.123
и 134 от НК) или при работа с неоправомощени или
некомпетентни помощници или обслужващ персонал;
Извършване на професионална дейност извън местата
и помещенията, посочени в Полицата, освен ако това не
е свързано с изпълнение на обичайните задължения на
ЗАСТРАХОВАНИЯ и е в рамките на регламентираното
му работно време;
Събития, настъпването на които е било предвидимо
или рискът от тях е бил приет с избирането на определен
метод на лечение;
Действия за осигуряване, намаляване или премахване
на репродуктивна способност, както и изкуствено
създаване или прекъсване на бременност;
Дейност по извършване на естетическа хирургия,
освен в случаите, когато тя се налага неизбежно поради
претърпени травми или вродени малформации;
Увреждания на трети лица, включително пациенти на
лечебното заведение, пряко или косвено причинени от,
произтичащи от или във връзка със Синдрома на
придобитата имунна недостатъчност (СПИН),
включително емоционален стрес, умствена травмо или
фобия;
Вреди от действия с кръвни материали и/или съдове
за тяхното съхранение, освен в случаите, когато това е в
пряка и непосредствена връзка с осъществяваната
професионална отговорност;
Вреди от действия по генетично манипулиране;
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Вреди от действия или съвети с цел
намаляване/увеличаване на телесното тегло на лица,
ползващи се от услуги на ЗАСТРАХОВАНИЯ - освен
ако това не е свързано с процеса на пряка лечебна
дейност на ЗАСТРАХОВАНИЯ при изпълнение на
служебните му задължения;
Произтичащи от обида или клевета, както и от
нарушаване на задължението за пазене на служебна
тайна;
Пълна информация за изключенията и ограниченията
може да намерите в Специалните условия по
застраховката.
Има ли ограничения на покритието?
!Покритието по застраховката е валидно само за
събития настъпили в рамките на застрахователния
период.
!Покритието е до размера на посочените
застрахователната полица лимити на отговорност.

в

Къде съм покрит от застраховката?
 Покритието на застраховката е валидно на територията на Република България.

Какви са задълженията ми?
— да спазва всички законови и други изисквания на българското законодателство, както и етичните норми и правила,
регламентиращи професионалната му дейност и да не предприема действия в разрез с тях;
— да обяви пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ в 7-дневен срок след узнаването за промяна в рисковите обстоятелства, за които при
сключване на договора ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е поставил писмено въпрос;
— в срок от 7 работни дни от узнаването да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за обстоятелства, които биха могли да доведат до
възникване на отговорност по тези Общи условия, а също и за заведени срещу него искове;
— да спазва сроковете за внасяне на уговорените застрахователни вноски;
— да вземе необходимите мерки за предотвратяване на застрахователно събитие, а в случаите когато е настъпило и е възможно да предприеме мерки за ограничаване и намаляване на вредите;
— да води и съхранява цялата необходима и изисквана според законодателството документация, отнасяща се до съответната
професионална дейност, така че при настъпване на застрахователно събитие тя да не може да бъде унищожена, повредена или
загубена;
— да осигурява достъп на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ до документацията, която има отношение към застраховка по настоящите Общи
условия през застрахователния период и до изтичане на давностния срок;
— да не обещава и да не изплаща обезщетения за вреди по искове, покрити по застраховката, без писменото съгласие на
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.
— При неизпълнение на някое от задълженията по предходното изречение от страна на ЗАСТРАХОВАНИЯ,
ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да прекрати застрахователния договор или да откаже изцяло или частично изплащането на
обезщетение за вреди, настъпили като последица от неизпълнението на тези задължения или при неиздължаване на вноските.

Кога и как плащам?
Застрахователната премия се заплаща в брой или по банков път;
Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено на вноски при сключване на застраховката, ако е уговорено
разсрачено плащане- на датите, посочени в застрахователната полица.

Кога започва и кога свършва покритието?
Застрахователният договор влиза в сила в часа и деня, посочени в полицата за начало на застраховката, при условие, че е
платена застрахователната премия или първа вноска от нея
Срокът на договора изтича в 24.00 часа на деня, означен за край на застраховката.
При неплащането на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователят може да прекрати договора с 15-дневно
писмено предупреждение или в момента на предсрочно прекратяване на полицата.

Как мога да прекратя договора?
Застрахователния договор може да бъде прекратен едностранно, без предизвестие, чрез мотивирано писменно уведомление до
Застрахователя, като прекратяването настъпва в 24.00 часа на датата на получаването му от Застрахователя.
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