Egészségügyi szolgáltatók
felelősségbiztosítása
Biztosítási termékismertető

A társaság: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
A termék: Egészségügyi szolgáltatók Felelősségbiztosítása
A termékre vonatkozó teljeskörű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más dokumentumokban – az Ön ajánlatában,
kötvényében és biztosítási feltételeiben – érhető el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A felelősségbiztosítás alapján a Biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott eseményekre nyújt szolgáltatást az ott meghatározott
módon és mértékben.

Mire terjed ki a biztosítás?
Szakmai felelősségbiztosítás: a biztosított illetve
a biztosítási fedezetbe vont más személy által a
biztosítási szerződésben megjelölt egészségügyi
szolgáltatói tevékenység során vétett szakmai
hiba (tevékenység/mulasztás) elkövetésével; az
egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személy
vagyonában, testi épségében vagy egészségében
okozott kár, amelyért a Biztosított a magyar jog
szabályai szerint felelősséggel tartozik, a Biztosított
ellen kárigényt érvényesítenek.
Általános felelősségbiztosítás – mint kötelező elem
– olyan személyi sérüléses károk és szerződésen
kívül okozott dologi károk fedezete, amelyekért
a Biztosított a magyar jog szerint kártérítési
felelősséggel tartozik.

Milyen korlátozások vannak a
biztosítási fedezetben?
Biztosító nem fizeti:
az önrész alatti károkat;
a károk kártérítési limitet meghaladó összegét;
a biztosítási szerződésben kizárásokkal,
mentesülésekkel kapcsolatban felmerülő károkat.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás alapján nem térülnek pl.:
az állam felé közvetlenül érvényesíthető
követelések;
bírságra és egyéb büntetés jellegű szankció;
a biztosított saját maga, valamint a Ptk. 685.
§ b. pontjában felsorolt közeli hozzátartozója,
továbbá alkalmazottja, üzlettársa, megbízottja által
elszenvedett kárra;
hibás tevékenység (kezelés, beavatkozás)
ellenértékeként felvett díj visszaköveteléséből
származó költségre;
a hibás szolgáltatás újbóli elvégzésével avagy
a hiba javításával kapcsolatban felmerült
költségekből eredő károkra;
a külföldi állampolgároknak okozott károkra
(kivéve a kötelező elsősegélynyújtás esetét,
ugyanakkor nem tekinthető külföldinek,
aki állandó letelepedési engedéllyel vagy
menekültként tartózkodik Magyarországon);
a kizárólag pszichikai károsodásban megnyilvánuló
károkra;
az esztétikai okokból végrehajtott plasztikai
műtétekkel kapcsolatosan keletkezett
követelésekre, egészségügyi beavatkozások
esztétikai következményei miatt előterjesztett
igényekkel kapcsolatos károkra
azok a károk, amelyeket a Biztosított nem a
biztosított tevékenységgel összefüggésben
okozott;
több Biztosított esetén a Biztosítottak egymásnak
okozott kárai;
bűncselekménnyel okozott károk;
a Biztosított részére megtérülő, illetve más
biztosítással fedezett károk.

Hol érvényes a biztosításom?
A biztosítás területi hatálya Magyarország.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
• díjfizetési kötelezettség;
• közlési és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt;
• kárbejelentési, kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettség.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
• a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg,
• a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a Szerződő és a Biztosító megállapodása szerint,
• a díjfizetés történhet több részletben is,
• a biztosítás első díja a Biztosító kockázatviselés kezdetének első napján esedékes, a folytatólagos díj pedig annak a díjfizetési
időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
• a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik
• a biztosítási fedezet megszűnik különösen
oo érdekmúlás esetén,
oo évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,
oo határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján,
oo díjnemfizetés esetén a feltételekben meghatározott módon szűnik meg.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
Évfordulóra indoklás nélkül írásban felmondható legalább 30 nappal a biztosítási évfordulót megelőzően.

