
Co je předmětem pojištění?
Profesní odpovědnost způsobená jinému  
v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

Možnost rozšíření o obecnou, provozní odpovědnost 
a odpovědnost za újmu způsobenou výrobkem.

Doplňková připojištění: 

 Odpovědnost za újmu na movité věci převzaté

 Odpovědnost za újmu na movité věci užívané

 Nemajetková újma

 Přenos viru HIV

 Čistá finanční škoda

 Rozšíření nakažlivých chorob

Přesný rozsah sjednaného pojištění naleznete  
v platné pojistné smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?
Hlavní výluky: 

 Újma způsobená úmyslně

 Újma způsobená činností transfúzní stanice 
a krevní banky

 Působení jaderné energie

 Újma způsobená výrobkem, jehož součástí jsou 
látky pocházející z lidského těla 

Další výluky z pojištění jsou uvedeny v platné pojistné 
smlouvě  a příslušných pojistných podmínkách.

Existují nějaká omezení v pojistném 
krytí?

 Pojistné plnění se poskytuje maximálně do výše 
sjednaného limitu (limitu pojistného plnění)

 V některých případech (například rozšíření 
nakažlivých chorob, přenos viru HIV) mohou být 
sjednány zvláštní limity plnění

 Pojištěný se podílí na pojistném plnění 
dohodnutou spoluúčastí

Předpokladem pro poskytnutí pojistného plnění je 
také splnění následujících podmínek:

 Příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti 
nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku 
újma vznikla, nastala po retroaktivním datu

 Poškozený poprvé písemně uplatnil nárok 
na náhradu újmy proti pojištěnému v době trvání 
pojištění

 Pojištěný uplatnil nárok na pojistné plnění proti 
pojistiteli do 60 dní po zániku pojištění

Přesné znění limitů a omezení naleznete v platné 
pojistné smlouvě.

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné informace o vašem konkrétním pojištění 
naleznete v předsmluvních informacích, v pojistných podmínkách, v pojistné smlouvě a jejích přílohách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění odpovědnosti za újmu zdravotnického zařízení, například ambulantní ordinace, polikliniky, lékárny, nemocnice apod. 
Pojištění se sjednává jako soukromé a škodové.

Pojištění profesní odpovědnosti
Informační dokument o pojistném produktu
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Územní rozsah pojištění je Česká republika.

Jaké mám povinnosti?
• Pojistník a pojištěný jsou při uzavírání, změnách a obnovování pojistné smlouvy povinni odpovědět pravdivě a úplně 

na všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.
• Rovněž jsou povinni oznámit pojistiteli všechny jim známé okolnosti, které jsou podstatné pro převzetí rizika, a které mají vliv 

na rozhodnutí pojistitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli ověření správnosti údajů.
• Pojistník a pojištěný jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo k újmě na životě, zdraví, majetku nebo na jiných hodnotách, 

které by mohly být předmětem pojistného zájmu, a nesmí strpět ani podobná jednání třetích osob.
• Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škodní události.

Kdy a jak provádět platby?
Výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako 
konec pojištění nebo některou z možností zániku pojištění uvedenou v pojistných podmínkách nebo občanském zákoníku.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Smlouvu je možné písemně vypovědět:

• Nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období, pojištění zanikne posledním dnem daného pojistného období.

• Do 2 měsíců od sjednání pojistné smlouvy, kde pojištění zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi.

• Do 3 měsíců od nahlášení pojistné události, pojištění zanikne po měsíci od data doručení výpovědi.

Zánik pojištění je dále definován v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě.
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