
Metode de încetare ale contractului de asigurare:
Prin denun]are unilaterală, trimițând o Notificare în scris la sediul nostru cu cel puțin 20 de zile înainte de data de la care doriți ca polița să nu mai fie valabilă;
Prin reziliere, datorată nerespectării obligațiilor asumate prin contract (de ex: neplata primei/ ratelor de primă de către Contractant);
Din pricina inexistenței obiectului sau riscului asigurat (de ex: decesul sau pensionarea asiguratului, încetarea sau suspendarea activității asiguratului).

Când începe [i când înceteaz` poli]a de asigurare?

Prima integral/Rata I de prim` se pl`te[te \nainte de data stabilit` \n poli]` ca dat` de \nceput a asigur`rii.
Ratele de prim` ulterioare se pl`tesc la datele scadente stabilite \n poli]`;
Prima se pl`te[te \n valuta stabilit` \n poli]`, \n conturile men]ionate \n poli]`.

Când [i cum pl`tesc?

S` declara]i corect [i complet informa]iile referitoare la activitatea Dvs. profesional`.
S` ne comunica]i dac` mai exist` [i alte poli]e \n vigoare, care sunt asigur`torii [i care sunt limitele acelor poli]e.
S` semna]i Chestionarul de asigurare și orice alte Declarații solicitate de Generali, Poli]a [i Condițiile de asigurare aplicabile;
S` achita]i la termen [i \n totalitate prima de asigurare sau ratele de prim`;
S` comunica]i orice date despre schimbarea riscului, spre exemplu: schimbarea adresei, a locului de munc`, ob]inerea altei specializ`ri;
S` semna]i orice Act Adi]ional de schimbare a Poli]ei ini]iale [i s` achita]i prima suplimentar` aferent` noilor modific`ri;
S` ne notifica]i imediat \n scris (fax, e-mail, scrisoare), \n maxim 3 zile de la data lu`rii la cuno[tin]` a oric`rei reclama]ii de malpraxis f`cute 
\mpotriva Dvs., indiferent dac` pacientul nu v-a solicitat \n prim` faz` [i vreo desp`gubire b`neasc`.

Ce obliga]ii am?

Unde beneficiez de asigurare?

Ce se asigur`?

R`spundere civil` profesional` facultativ` pentru medici, denti[ti, tehnicieni dentari, asisten]i medicali, biochimi[ti [i farmaci[ti care au 
ob]inut licen]a de liber` practic` \n Rom<nia pentru specialitatea aleas`. Este o poli]` de tip “CLAIMS MADE” adic` acoper` actele de 
malpraxis sav<r[ite de Dvs. \n Perioada Retroactiv` [i notificate de c`tre pacient sau apar]in`torii acestuia pe durata poli]ei.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Ce nu se asigur`?

Prezentul document ofer` un rezumat \n ceea ce prive[te principalele acoperiri [i excluderi ale produsului de asigurare [i nu este 
unul personalizat. Informa]iile pre-contractuale [i contractuale complete sunt furnizate \n documenta]ia Contractului de Asigurare.
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Asigurare facultativ` pentru „R`spundere Civil` Profesional` a 
Cadrelor Medicale [i a Farmaci[tilor”

Contaminare cu virus HIV, hepatic, transfuzii / stocare de s<nge / plasm`;
Studii clinice, inginerie genetic`, medicamente sau echipamente noi, 
neomologate, experimente;
Prescriere medicamente pentru sc`dere \n greutate;
Efecte adverse [i complica]ii \n general acceptate;
Infec]ii nosocomiale, condi]ii de lucru neadecvate, dot`ri insuficiente, vicii 
ale materialelor;
Dep`[irea limitelor de competen]` stabilite \n licen]` de liber` practic`;
Inten]ie sau sub influen]a b`uturilor alcoolice/narcotice;
Efectuarea de proceduri f`r` a avea consim]`m<ntul pacientului;
Costul de \nlocuire a protezelor dentare prost realizate;
Efectuarea de c`tre stomatologi a anesteziei generale;
Radiații sau contaminare radioactivă, ionizantă;
Deținerea sau folosirea de produse, substanțe nocive, periculoase, toxice.

Asigurarea este valabil` pentru erorile profesionale (actele de malpraxis) s`v<r[ite de Dvs. \n timpul [i \n leg`tur` cu desf`[urarea activit`]ii \n 
orice unitate medico- sanitar` autorizat` de lege de pe teritoriul Rom<niei. 
Poli]a acoper` activitatea desf`[urat` la unul sau mai multe locuri de munc`.

RISC DE BAZ~
Pierderile b`ne[ti cauzate pacien]ilor sau apar]in`torilor \n cazul \n 
care pacientul a suferit din cauza unei erori profesionale (act de 
malpraxis) o incapacitate temporar` de munc`, \mboln`vire inclusiv 
psihic`, invaliditate permanent` sau deces. 
Costul repet`rii unor proceduri/ investiga]ii medicale necesare 
datorit` unor erori profesionale ini]iale.
Cheltuieli de judecat`. 

CLAUZE SUPLIMENTARE - se pot acorda \n func]ie de op]iunea Dvs. [i cu 
plata unor prime suplimentare.

Daune Materiale: avarierea bunurilor pacien]ilor
Primul ajutor: V`t`m`ri Corporale \n caz de prim ajutor \ntr-un caz de 
urgen]` medical`, la locul de munc` sau \n afara acestuia.
Boli profesionale: indemnizare pentru Boli Profesionale: 
P<n` la maxim 5.000 EUR la invaliditate
P<n` la maxim 2.500 EUR la deces
R`spundere pentru subalterni: necesar` doar dac` ave]i personal \n 
subordine de care r`spunde]i. Acoper` cazurile de malpraxis 
s`v<r[ite de c`tre subordona]i.
Daune estetice: doar pentru chirurg estetician sau plastician. 
Acopera infec]ii, paralizii sau deces cauzat de opera]ii estetice.
Ameliorare aspect estetico-fizionomic: doar pentru chirurg de alta 
specializare dec<t cea estetic`/plastic`. Acoper` costurile unei opera]ii 
plastice pentru ameliorarea cicatricilor foarte urâte cauzate \n urma 
efectu`rii unei opera]ii. 
Daune morale: Se poate opta pentru 4 limite: 25%, 50%, 75% [i 
100% din limita poli]ei. 

PERIOADA RETROACTIV~: 36 de luni automat
Dac` a]i re\nnoit poli]a la Generali, an de an, f`r` \ntrerupere pentru o 
perioad` mai mare de 36 de luni, ave]i posibilitatea s` opta]i pentru  
Perioada Retroactiv` mai mare.

Exist` restric]ii de acoperire sau condi]ion`ri 
pentru acordarea desp`gubirii?

Acoperirea nu este valabil` pentru erori, circumstan]e, daune, prejudicii 
sau cereri de desp`gubire cunoscute la data emiterii sau re\nnoirii 
poli]ei sau care ar fi trebuit sau ar fi putut s` fie cunoscute.
V` vom acorda desp`gubiri doar dac`:
- Eroarea de malpraxis a fost produs` \n Perioada Retroactiva sau \n 
 timpul valabilit`]ii poli]ei;
- Cererea de desp`gubire a pacientului este notificat` pentru prima 
 dat` \n scris \n timpul valabilit`]ii poli]ei;
- Dvs. ne ve]i \n[tiin]a \n 3 zile de c<nd a]i luat la cuno[tin]` despre 
 reclama]ia pacientului;
Indiferent de dauna cauzat` pacientului, noi nu vom desp`gubi mai 
mult de limita maxim` stabilit` \n poli]`. 
Limitele stabilite pentru fiecare clauz` nu se cumuleaz`. 
|n cazul \n care a]i \ncheiat mai multe asigur`ri malpraxis la mai mul]i 
asigur`tori, vom achita doar o parte din desp`gubire, astfel \nc<t totalul 
desp`gubirilor achitate de to]i asigur`torii nu va dep`[i valoarea daunei 
suferite de pacient. 
Nu se preiau în asigurare rezidenți.

Acoperirea \ncepe la data fixat` \n poli]`, dac` prima de asigurare sau Rata I a fost pl`tit` \nainte de aceasta dat`. Dac` plata nu s-a facut  \nainte de 
data de \nceput a asigur`rii, chiar dac` poli]a va fi valabil`, acoperirea este suspendat` p<n` la data pl`]ii efective a primei datorate. 
V` acord`m o perioad` de p`suire de 30 de zile s` achita]i prima rat`, perioada \n care poli]a este suspendat`, iar dac` dup` acest` perioad` nu 
achita]i prima, poli]a se va anula. |n perioada de suspendare nu va fi acoperit` notificarea unor cazuri de malpraxis f`cut` de c`tre pacien]i. Pentru 
celelalte rate, termenul de păsuire este de 15 zile.
Acoperirea \nceteaz` la ora 00:00 a ultimei zile de asigurare men]ionate \n poli]`.


