Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
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Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w szczególnosci w ogólnych warunkach
ubezpieczenia nr PL-4OCPL odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zatwierdzonych uchwałą Zarządu Balcia Insurance SE
Nr LV1_0002/02-03-03-2016-62 z dnia 05.12.2016 r., data wejścia w życie 01.02.2017 r., oraz Wniosku i Polisie.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, (Dział II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej – grupa 13).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?


Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Odpowiedzialność
cywilna
podmiotu
wykonującego
działalność leczniczą za szkody wyrządzone osobie trzeciej w
następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych lub
niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń
zdrowotnych
(odpowiedzialność
zawodowa)
oraz
posiadaniem mienia.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych;
wyrządzonych umyślnie;
powstała wskutek działalności osób, nieposiadających
odpowiednich, wymaganych prawem uprawnień do wykonywania
określonego rodzaju działalności;
wyrządzonych w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie
nietrzeźwości, lub pod wpływem środków odurzających,
substancji psychotropowych i temu podobnych;
będących następstwem zabiegów chirurgii plastycznej
lub zabiegów kosmetycznych;
powstałych w związku z wykonywaniem eksperymentów
badawczych lub badań klinicznych;
powstałych w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego;
związanych z naruszeniem dóbr osobistych;
powstałych w wyniku niedotrzymania terminów zaplanowanych
świadczeń zdrowotnych;
polegających na zapłacie kar umownych;
powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego,
rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
!

!
!
!

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?


Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Górną granicę odpowiedzialności BALCIA stanowi ustalona w umowie
suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego
zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie
dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową
ubezpieczenia OC.
Odpowiedzialność cywilna najemcy rzeczy ruchomych i nieruchomosci
ograniczona jest do wysokości 20% sumy gwarancyjnej.
Refundacja kosztów pomocy prawnej ograniczona jest do wysokości
20% sumy gwarancyjnej.
Koszty
wykonania
prawomocnego
postanowienia
sądu
o zabezpieczeniu powództwa o naprawienie szkody, w tym przez
złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej ograniczona jest
do wysokości 20% sumy gwarancyjnej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
−
−
−
−
−

Podanie wszystkich znanych okoliczności, o które był pytany we wniosku, a w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, jest zobowiązany zawiadamiać
o zmianach tych okoliczności.
Zgłoszenie ubezpieczycielowi faktu zaistnienia szkody.
Terminowe płacenie rat składki.
Dostarczenie Ubezpieczycielowi orzeczenia sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego.
W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Opłata składki lub jej pierwszej raty następuje przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, chyba że w dokumencie ubezpieczenia określono inny sposób bądź termin
opłacenia składki lub jej pierwszej raty.
Zapłata składki następuje w formie bezgotówkowej.
Składka może być opłacana w ratach, przy czym terminy opłat kolejnych rat składki określa się w dokumencie ubezpieczenia, a nieopłacenie kolejnej raty składki
we wskazanym terminie może powodować ustanie odpowiedzialności.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy.
Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się:
•
z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia;
•
w razie nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty, z dniem wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym
lub z upływem okresu, za który przypadała niezapłacona składka lub jej pierwsza rata;
•
z upływem 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty zaległej, kolejnej raty składki, w przypadku braku jej wpłaty;
•
z dniem zaprzestania wykonywania przez Ubezpieczonego działalności leczniczej.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 7 dni,
od dnia zawarcia umowy.
Jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona
w terminie, ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.
W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości
składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego
żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

