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Produkt: Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności
Cywilnej Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą

Pełne informacje podawane przez zawarciem umowy i informacje umowne dotyczące niniejszego produktu ubezpieczeniowego znajdują się w Rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 29.04.2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (zwanym
dalej: „Rozporządzenie”), ustawie z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (zwanej dalej: „Ustawa”), ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w dokumencie potwierdzającym zawarcie
umowy ubezpieczenia (Wnioskopolisa).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - Dział II, Grupa 13 zgodnie z załącznikiem do ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
x Zakresu innego niż określony w Rozporządzeniu.

✓ Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną
podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody
będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych
albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
świadczeń zdrowotnych.
✓ Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna
za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem
Ubezpieczonego
w
okresie
trwania
ochrony
ubezpieczeniowej.
✓ Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem
zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych,
jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem
wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem
jej leczenia.
✓ Suma gwarancyjna wyrażona jest w euro, a jej wysokość jest
określona w Rozporządzeniu i zależy od rodzaju podmiotu
wykonującego działalność leczniczą. Wysokość sumy
gwarancyjnej znajduje się we Wnioskopolisie.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
 Główne wyłączenia odpowiedzialności dotyczą szkód:
 wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa
do prowadzenia działalności leczniczej,
 polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
 polegających na zapłacie kar umownych,
 powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego,
rozruchów i zamieszek a także aktów terroru.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Przed zawarciem umowy:
- podać do wiadomości INTER Polska wszystkie znane sobie okoliczności, o które INTER Polska pytało w formularzu wniosku, we Wnioskopolisie albo
przed zawarciem umowy w innych pismach (w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek ten obowiązek dotyczy ubezpieczonego
o ile wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek).
W czasie trwania umowy ubezpieczenia:
- dołożyć wszelkich starań zapobiegających wystąpieniu szkody oraz podjęcie środków mających na celu uniknięcie szkody lub zmniejszenia
jej rozmiarów.
W związku z wystąpieniem szkody:
- w razie zajścia wypadku użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo lub w ratach, wysokość składki oraz terminy płatności określone są we Wnioskopolisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność INTER Polska trwa przez okres wskazany w dokumencie ubezpieczenia i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu
z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie
30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zajścia 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.

