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Ce este acest tip de asigurare?
Asigurare de răspundere civilă profesională medicală pentru vătămări corporale, deces şi/sau pagube materiale produse de
către Asigurat unui pacient al său, prin încălcarea obligaţiilor profesionale medicale, ca urmare a unui act de imprudenţă,
neglijenţă, eroare sau omisiune comis în perioada de valabilitate a poliţei şi pentru care Asiguratul devine răspunzător faţă de
pacientul său.
Ce se asigură?
Se acoperă Răspunderea Civilă Profesională a Asiguratului
faţă de pacienţii săi, în limitele răspunderilor specificate în
poliţa de asigurare, pentru:
 sume pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de
daune reparatorii pentru prejudicii, având drept consecinţă
vătămări corporale şi/sau pagube materiale, provocate din
culpa sa, dovedite a fi fost comise în timpul exercitării profesiei,
dacă Asiguratul a fost obligat la desdăunare în baza unei
sentințe civile definitive (inclusiv prejudiciile civile stabilite de
procesele penale)
 cheltuieli de judecată făcute de orice persoană sau persoane în
calitate de prejudiciat pentru îndeplinirea formalităţilor legale în
vederea obligării Asiguratului la plata despăgubirii, cu condiţia
ca acesta să fi fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata
acestora
 cheltuieli de judecată făcute de Asigurat în procesul civil
efectuate cu consimţământul scris al Asigurătorului
 cheltuieli făcute de Asigurat în scopul limitării prejudiciului,
apărute ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor profesionale
prevăzute de practica medicală în ce priveşte consultaţia şi/sau
tratamentul medical optim inclusiv operaţiunile pre- sau postoperatorii, desfăşurate atât de personalul medical specializat
cât şi de personalul auxiliar competentşi care s-au manifestat
sub forma unor diagnostice sau teste medicale gresite,
administrarea neadecvată de medicamente, anestezice,
calmante, tratament terapeutic impropriu, măsuri de igienă
incorecte, utilizarea defectuoasă a echipamentului medical,
erori în desfăşurarea operaţiilor chirurgicale
Acoperire Opţională:
o Daune Morale, cauzate ca urmare a vătămărilor
corporale (maxim 5.000 EUR sau echivalent)
Sumele care reprezintă limitele de răspundere sunt cele
înscrise în poliţa de asigurare, respectiv:
- Limita agregată a răspunderii , care reprezintă limita maximă
a răspunderii Asigurătorului pentru toate evenimentele
asigurate produse în întreaga perioadă de asigurare;
- Limita maximă a răspunderii pentru unul şi acelaşi
eveniment sau serie de evenimente

Ce nu este asigurat?
Asigurătorul nu datorează despăgubiri pentru:
 război, greve, terorism
 radiaţii ionizante, contaminare radioactivă şi poluarea
aerului, apei şi solului; explozii atomice, radiaţii sau
infestări radioactive, utilizarea azbestului; în legătură cu
sindromul respirator acut sever, encefalopatia
spongiformă acută, organisme modificate genetic sau
mucegai toxic.
 pretenţiile formulate de către soţ/soţie, persoane care
locuiesc împreună cu asiguratul, persoane de care
Asiguratul răspunde în baza legii, ori de către prepuşii,
împuterniciţii sau reprezentanţii acestuia
 pretenţiile pentru pagube cauzate cu intenţie de către
Asigurat sau formulate printr-o cerere de despăgubire
frauduloasă sau care au la bază declaraţii false;
 amenzi de orice fel, cheltuieli judiciare penale la care
Asiguratul este condamnat
 modificări în date, programe computerizate sau
sofware, disfuncţionalităţi ale accesibilităţii datelor
 cazuri de forţă majoră (cutremur, trăznet, inundaţie, etc)
 excluderi specifice acoperirilor suplimentare/opţionale
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Există restricții ale acoperirii?
Instituţii medicale (unităţi medicale şi furnizori de
servicii medicale)
Specialităţile: ginecologie şi obstetrică, neonatologie,
inginerie genetică, operaţii estetice sau plastic
orice practică medicală neconvențională sau
alternativă, care nu este atestată în conformitate cu
prevederile legii sau care are caracter experimental
elevi sau studenți aflați în practică în cadrul unor unități
medicale sau sub îndrumarea unor cadre medicale
orice prestare a unei activităţi / unui serviciu care nu
face obiectul titlului de calificare/autorizării legale a
Asiguratului sau care face obiectul titlului/autorizării dar
se desfăşoară în locuri/incinte ce nu sunt permise de
lege
Nu este acoperit nici un cadru medical împotriva
căruia a fost formulată o acuzație de malpraxis, cu
sau fără finalitate, începând cu anul 2000

Unde sunt acoperit?


Asigurarea acoperă activitatea Asiguratului desfăşurată numai pe teritoriul României.

Care îmi sunt obligațiile?
-

-

-

să dea răspunsuri exacte şi complete în declaraţiile solicitate de Asigurător atât la încheierea contractului de asigurare cât
şi după producerea unui eveniment asigurat;
Plata primelor de asigurare în cuantumul şi la termenele scadente prevăzute în contractul de asigurare;
Luarea măsurilor pentru prevenirea producerii pagubelor, în conformitate cu prevederile legale
să comunicaţi Asigurătorului orice modificare intervenită în legătură cu datele luate în considerare la încheierea contractului
de asigurare, precum şi schimbarea împrejurărilor esenţiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat
În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat:
o să înştiinţeze Asigurătorul imediat ce a luat cunoştinţă de un eveniment care poate da naştere unei pretenţii de
despăgubire;
o să depună toate documentele şi probele în legătură cu evenimentul, solicitate de Asigurător şi să permită acestuia
să facă investigaţii referitoare la cazAsiguratul este obligat să înştiinţeze GARANTA în legătură cu o chemare în
judecată sau altă formalitate premergătoare unei astfel de acţiuni, privind evenimentul asigurat.
să conserve dreptul de regres al Asigurătorului împotriva celor vinovaţi de producerea prejudiciului; dacă din vina
Asiguratului exercitarea acestui drept nu mai este posibilă, GARANTA este eliberată de obligaţia de a plăti despăgubirea
până la limita sumei reprezentând dreptul de regres.
să comunice în scris pretenţiile formulate de cei păgubiţi;
să nu îşi asume nici o obligaţie şi să nu acorde nici o despăgubire fără acordul scris al Asigurătorului. Asiguratul este obligat
să se apere în proces ţinând seama şi de recomandările făcute de Asigurător, care poate folosi şi calea intervenţiei în
interesul Asiguratului.
Când și cum trebuie să plătesc?

Prima de Asigurare: Primele de asigurare se calculează în funcţie de Limitele de răspundere şi de categoria în care se
încadrează Asiguratul.
Frecvenţă de plată: anual, semestrial sau trimestrial conform solicitării dvs. prin completarea Cererii-Chestionar
Modalitate de plată: depunere în numerar la casieriile Garanta sau ale băncilor partenere, sau prin virament bancar.
Când începe și când se sfârșește acoperirea?
Răspunderea GARANTA începe la data precizată în contractul de asigurare, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-a
plătit prima de asigurare sau, după caz, cea dintâi rată a acesteia.
Răspunderea GARANTA încetează la ora 24 a ultimei zile a perioadei de asigurare, sau la rezilierea contractului de asigurare.
Pentru clienţii GARANTA care au avut anterior poliţe de asigurare anuale, încheiate în baza condiţiilor de răspundere
civilă profesională privind practica medicală, se poate acorda anterioritate pentru perioada de acoperire a
poliței/polițelor anterioare, dar maxim 24 luni.

Cum pot să reziliez contractul de asigurare?
Oricare dintre părţi are dreptul să denunţe unilateral asigurarea, cu un preaviz de 30 de zile.

