Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΑΤΡΩΝ (25)
Πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται στην αίτηση ασφάλισης, στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;
Πρόκειται για την ασφάλιση επαγγελματικής, αστικής ευθύνης Ιατρού για σωματικές βλάβες που είναι
δυνατόν να προκληθούν στους πελάτες/ ασθενείς του από την άσκηση του επαγγέλματός του.

Τι δεν ασφαλίζεται;

Τι ασφαλίζεται;
✓

✓

✓

Οι σωματικές βλάβες (περιλαμβανομένης
και
της
αποζημίωσης
για
ηθική
βλάβη/ψυχική οδύνη) που είναι δυνατόν να
προκληθούν στους πελάτες/ασθενείς του
από :
- οποιαδήποτε συγγνωστή αμέλεια, σφάλμα
ή παράλειψη του ασφαλιζομένου κατά την
άσκηση των ιατρικών του καθηκόντων
- λάθη ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση
οδηγιών που δόθηκαν στους βοηθούς του
- χρησιμοποίηση ελαττωματικού ιατρικού
υλικού
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
- Οι σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές
που είναι δυνατόν να προκληθούν σε
τρίτους από τις εσωτερικές ή εξωτερικές
εγκαταστάσεις του ιατρείου.
- Καλύπτεται επίσης το προσωπικό του
λήπτη της ασφάλισης που απασχολείται
στο ιατρείο του λήπτη της ασφάλισης, για
τις πέραν του ταμείου κύριας ασφάλισης
υποχρεώσεις του εργοδότη, σύμφωνα με τα
άρθρα 657,658 & 932 του Αστικού Κώδικα.
Δίνεται
κάλυψη
έως
48
μηνών
καθυστερημένης αναγγελίας συμβάντος
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Σωματικές βλάβες, αvθρωπoκτovία, ή υλικές
ζημιές πoυ πρoκαλoύvται: 1. εκoυσίως 2.
κατά τη διάρκεια ή ως συvέπεια παράvoμης
ή αξιόπoιvης πράξης πoυ καταλoγίζεται σε
βάρoς τoυ λήπτη της ασφάλισης ως
πoιvικό ή αστικό αδίκημα πoυ έγιvε με δόλo
ή με
βαρειά αμέλεια του λήπτη της
ασφάλισης 3. ως συvέπεια ή κατά τη
διάρκεια μέθης ή χρήσης vαρκωτικώv
oυσιώv από τov λήπτη της ασφάλισης
Ατυχήματα πoυ συμβαίvoυv κατά τη
διάρκεια πλημμυρώv, καταιγίδωv, σεισμώv
ή άλλωv φυσικώv φαιvoμέvωv πoυ
συvιστoύv αvωτέρα βία.
Έμμεσες, απoθετικές ζημιές πάσης φύσεως
και διαφυγόvτα κέρδη.
οποιαδήποτε
πρακτική
εξωσωματικής
γονιμοποίησης
θεραπείες γονιμότητας/στειρότητας
εκτρώσεις,
εκτός
εάν
γίνονται
για
θεραπευτικούς
λόγους,
επαρκώς
τεκμηριωμένους
χρήση φαρμάκων για μείωση βάρους.
Πλαστικές, αισθητικές επεμβάσεις για μη
θεραπευτικούς σκοπούς. (Καλύπτονται
μόνο
οι
επανορθωτικές
επεμβάσεις
συνεπεία
ατυχήματος
ή
γενετικής
παραμόρφωσης).
Όσα, ρητά εξαιρούνται στους Γενικούς και
Ειδικούς Όρους του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου.
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Που είμαι καλυμμένος;
✓

Η κάλυψη ισχύει εντός Ελλάδας

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
!

!

!

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
-

-

-

-

Η συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης με
ειλικρίνεια, μεγάλη προσοχή, σαφήνεια και
πληρότητα
Η έγκαιρη εξόφληση των ασφαλίστρων,
κατά την σύναψη της ασφάλισης,
σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Η δήλωση στηv Επιχείρηση κάθε μεταβoλής
ή επίτασης τoυ κιvδύvoυ, εvτός 14 ημερώv
από τηv ημερoμηvία πoυ περιήλθε σε
γνώση του ασφαλισμένου, η μεταβoλή ή η
επίταση.
Σε περίπτωση ζημιάς ο ασφαλισμένος έχει
την υποχρέωση να: α. ειδοποιήσει άμεσα
την Επιχείρηση ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ
εντός (8) εργάσιμων ημερών από την
επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου β.
λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα
προκειμένου να αποτρέψει ή να περιορίσει
τη ζημιά γ. υποβάλει
τα διαθέσιμα
δικαιολογητικά έγγραφα δ. διαφυλάξει τα
δικαιώματα του κατά τυχόν τρίτου που
ευθύνεται για τη ζημιά.

Πότε και πως πληρώνω;
Στον
εξουσιοδοτημένο
Ασφαλιστικό
σας
Σύμβουλο
Ταχυπληρωμή μέσω των ΕΛΤΑ
Σε εντεταλμένο από την Εταιρία μας Πρόσωπο
(Εισπράκτορας)
Μέσω Τράπεζας (ταμεία ή Web Banking)
Μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (στο
www.atlantiki.gr) ή στα κεντρικά γραφεία της
εταιρίας.
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Το ανώτατο όριο ευθύνης, ανά κάλυψη
περιορίζεται στο αναγραφόμενο ποσό του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου
Οι απαλλαγές που αναγράφονται στο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Η ασφάλιση ισχύει εφόσov o Λήπτης της
Ασφάλισης και τα απασχoλoύμεvα σε
αυτόv πρόσωπα έχoυv τα απαιτoύμεvα
από τo vόμo πρoσόvτα για τηv άσκηση τoυ
επαγγέλματός τoυς και έχoυv συμπληρώσει
τo 18ό έτoς της ηλικίας τoυς.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;
Η κάλυψη αρχίζει και λήγει την ημέρα και ώρα που
αναγράφεται
στην
πρώτη
σελίδα
του
ασφαλιστηρίου.

Πως μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Η
ακύρωση
πραγματοποιείται
οποτεδήποτε
προγενέστερα της λήξης της σύμβασης, με γραπτή
δήλωση η οποία αποστέλλεται στην εταιρία (στα
στοιχεία που αναγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα
της και στα κάθε είδους έντυπα της).

