
E[ti cadru medical responsabil [i [tii c` cea mai mic` gre[eal` poate duce la mari probleme. Oricât de precaut
ai fi, exist` riscul unor accidente neprev`zute, iar consecin]ele acestora implic` urm`ri nu tocmai
de neglijat.
De aceea noi, Generali, avem grij` s` te protej`m în tot ceea ce faci. Astfel, am creat special pentru tine
R`spunderea Profesional` a Medicilor [i a Personalului Medical, asigurarea care acoper` actele de
malpraxis.
Fie c` e[ti medic, dentist, technician dentar, asistent medical, biochimist sau farmacist, aceast` asigurare
este ideal` pentru profesia ta.

Caracteristici

În caz de producere a evenimentului asigurat, noi acord`m
desp`gubiri pentru:

:
V`t`m`ri Corporale - incapacitate temporar` de
munc` îmboln`vire (inclusiv psihic`) sau invaliditate
permanent` sau deces, ca urmare direct` a unei erori
profesionale. În acest caz, desp`gubim cuantumul
cheltuielilor restabilirii s`n`t`]ii (spitalizare,
medicamente etc.), pierderilor de venit net, cheltuieli
de înmormântare, pensii de între]inere; cheltuieli cu
proteze, c`rucioare etc.

consecin]e ale unor erori profesionale

Asigurarea este valabil` pe teritoriul României.

Prejudicii materiale

Cost repetare proceduri/investiga]ii medicale

Cheltuieli de judecat`

Avantaje

Tu, în calitate de persoan` asigurat`, e[ti
produsului t`u, în func]ie de expunerea

la risc [i specialitatea medical`

Pentru a fi mai simplu de în]eles, produsul con]ine
un mic dic]ionar de termeni explicativi

Tarif avantajos pentru tine.

«arhitectul»

R~SPUNDERE CIVIL~ PROFESIONAL~ A
MEDICILOR {I A
PERSONALULUI MEDICAL

Op]iuni

La riscul de baz` de malpraxis, po]i s`-]i adaugi

- acoper` daunele materiale
ca urmare a avarierii/distrugerii unor bunuri
care sunt proprietatea pacien]ilor.

po]i opta
pentru aceast` clauz` dac` e[ti cadru
medical cu personal în subordine.
În acest caz, acoperim r`spunderea pentru
personalul din subordine.

po]i opta pentru aceast` clauz`
dac` e[ti cadru medical din alte unit`]i decât
cele din sec]iile de primire urgen]e.
În acest caz, acoperim prejudiciile materiale
ca urmare a erorilor profesionale în leg`tur`
cu interven]iile, pentru urgen]ele medicale,
indiferent dac` au fost acordate în unit`]i
medicale sau în afara lor.

clauze suplimentare [i extinderi de acoperire

Po]i alege una sau mai multe clauze speciale:

Daune Materiale

R`spundere pentru subalterni

Prim ajutor

po]i opta pentru aceast`
clauz` dac` e[ti medic chirurg estetician sau
plastician.
În acest caz, acoperim daunele materiale ca
urmare a unei v`t`mari corporale (inclusiv
infec]ii sau paralizii), deces, sau ca urmare a
unor opera]ii plastice de înfrumuse]are.
Nu acoperim îns` neob]inerea rezultatului
estetic scontat de pacient.

Daune estetice



*Actul de malpraxis

**Eroarea profesional` presupune

***Evenimentul asigurat

presupune eroarea profesional` s`vâr[it` în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând r`spunderea civil`
a cadrelor medicale.

neglijen]`, impruden]` sau cuno[tin]e medicale insuficiente în exercitarea profesiunii de c`tre cadrele medicale, prin acte individuale în cadrul procedurilor de
preven]ie, diagnostic sau tratament.

presupune introducerea unei cereri de desp`gubire în perioada de asigurare pentru prejudicii cauzate prin erori profesionale s`vâr[ite de asigurat în perioada de valabilitate a
poli]ei sau în perioada anterioar` de acoperire neîntrerupt`.

Op]iuni

Opera]iile de chirurgie reparatorie ca urmare a unor
accidente sau malforma]ii sunt acoperite în riscul de
baz`, astfel încât nu este necesar` clauza daune
estetice.

po]i opta pentru aceast` clauz`
dac` e[ti medic chirurg. În acest caz, acoperim
costurile cu opera]iile plastice pentru ameliorarea
aspectului interven]iilor chirurgicale care au l`sat
cicatrici mult mai inestetice decât cicatricile normale
pentru acel tip de interven]ie chirurgical`.

- clauza acoper` daunele morale
produse pacien]ilor ca urmare a actelor de malpraxis.
Po]i opta pentru una din cele 4 variante de sub-limit`:
25%, 50%, 75%  sau 100% din limita poli]ei.

- prin aceast` clauz` se acoper` cu
sub-limite pentru invaliditate permanent` [i deces.
Sub-limitele nu se cumuleaz` cu limita poli]ei:

sub-limita pentru invaliditate permanent` = 1/10
din limit` poli]`

sub-limita pentru deces = 2/10 din limit` poli]`.

În func]ie de necesit`]ile tale [i/sau expunerea la risc,
po]i opta pentru o limit` maxim` de desp`gubire mai
mare decât cea minim` impus` de lege.
Po]i alege modalitatea de încheiere a poli]ei care ]i se
potrive[te cel mai bine:

individual pentru fiecare cadru medical în parte

colectiv, prin poli]e de grup pentru mai multe
persoane fizice de c`tre Unit`]i medicale,
Consilii, Uniuni etc.

Ameliorare estetic`

Daune morale

Boli profesionale

R~SPUNDERE CIVIL~ PROFESIONAL~ A
MEDICILOR {I A
PERSONALULUI MEDICAL

{tim c` ai planuri mari pentru cariera ta în domeniul 
medical! Ai visuri îndr`zne]e, dar [tii [i tu, lucrurile 
nu merg întotdeauna numai bine.
Tocmai de aceea, e bine s` te asiguri c` ai lâng` 
tine un partener de încredere, care s` te ajute la 
greu. Iar noi, Generali, suntem aici lâng` tine, 
pentru a-]i oferi garan]ia c` ai luat decizia corect`.

Perioada ne\ntrerupt` de acoperire: 5 ani
Deoarece de la data producerii unei erori profesionale 
pân` la manifestarea prejudiciului [i ulterior la 
notificarea cererii de desp`gubire, perioada aferent` se 
poate \ntinde pe mai mul]i ani, apare necesitatea 
continuit`]ii \n acoperire.
Continuitatea \n acoperire se acord` \n cazul reinnoirii 
poli]ei f`r` perioade de \ntrerupere \n timp a acoperirii.
Se acord` desp`gubiri pentru cererile introduse \n 
perioada de asigurare dac` erorile profesionale au fost 
s`vâr[ite \n perioada de asigurare sau \n perioada 
continu` de acoperire men]ionat` mai sus.
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