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Zmluvné dojednania – Právna ochrana lekára (ZD-POL/ZAKL 07)
Platnosť od 1.4.2007
Článok 1
Úvodné ustanovenia

Článok 6
Povinnosti poisteného

1. Poistenie právnej ochrany lekára sa riadi Všeobecnými poistnými
podmienkami pre poistenie právnej ochrany pri výkone povolania
(VPP-PO/VP 07), týmito Zmluvnými dojednaniami – Právna
ochrana lekára (ZD-POL/ZAKL 07) a poistnou zmluvou pre
poistenie lekárov.

Okrem povinností stanovenými právnymi predpismi a povinností
uvedenými vo VPP-PO/VP 07 sa poistený zaväzuje dodržiavať
nasledujúce povinnosti:
a) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi ukončenie
svojho členstva v Slovenskej lekárskej komore,
b) ak ide o poisteného lekára - zamestnanca: bez zbytočného
odkladu oznámiť poisťovateľovi ukončenie pracovnoprávneho
alebo obdobného vzťahu, na základe ktorého vykonával
zdravotnícke povolanie,
c) ak ide o poisteného lekára - poskytovateľa: bez zbytočného
odkladu oznámiť poisťovateľovi dočasné pozastavenie, zrušenie
alebo zánik platnosti licencie na výkon samostatnej zdravotníckej
praxe, alebo dočasné pozastavenie, zrušenie alebo zánik
platnosti povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia.

2. Tieto zmluvné dojednania tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej
zmluvy pre poistenie lekárov.
Článok 2
Poistený
Poisteným podľa podľa týchto zmluvných dojednaní je
a) lekár - zamestnanec, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá
vykonáva zdravotnícke povolanie v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi v pracovnoprávnom alebo
obdobnom vzťahu a je členom Slovenskej lekárskej komory,
b) lekár - poskytovateľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá
vykonáva zdravotnícke povolanie v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi na základe licencie na výkon
samostatnej zdravotníckej praxe alebo na základe povolenia na
prevádzkovanie ambulancie a je členom Slovenskej lekárskej
komory.
Článok 3
Predmet poistenia
Poistenie podľa týchto zmluvných dojednaní sa vzťahuje na náklady
na uplatnenie právnych záujmov poisteného v súvislosti s výkonom
jeho povolania, bližšie uvedenom v čl. 2 týchto zmluvných
dojednaní.
Článok 4
Rozsah poistenia
1. Rozsah poistenia vymedzuje VPP-PO/VP 07 čl. 5 ods. 2 Trestné
právo a čl. 5 ods. 4 Pracovné právo.
2. Pri dodržaní ostatných ustanovení a podmienok VPP-PO/VP 07
sa poistenie rozširuje aj na obhajobu právnych záujmov
poisteného v správnom konaní, ktoré bolo voči poistenému
začaté príslušným správnym orgánom na základe konania alebo
opomenutia poisteného pri výkone jeho povolania.
3. Poistenie podľa týchto zmluvných dojednaní sa dojednáva
v rozsahu ods. 1 a ods. 2 tohto článku ako doplnkové poistenie
k existujúcemu poisteniu právnej ochrany lekára, ktorého
platnosť pre poisteného vyplýva z rámcovej poistnej zmluvy č.
1702834248 uzavretej medzi poisťovateľom a Slovenskou
lekárskou komorou. Týmto doplnkovým poistením je navýšená
poistná suma pre poistenie právnej ochrany dojednaná
v rámcovej poistnej zmluve č. 1702834248 o sumu uvedenú
v poistnej zmluve.
Článok 5
Spoluúčasť
Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 10 %
z každej poistnej udalosti.

Generali Poisťovňa, a.s., Mlynské nivy 1, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO 35709332, Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č. 1325/B
Internet: http://www.generali.sk

