ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ
A CADRELOR MEDICALE
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Compania de Asigurări - Reasigurări EXIM ROMANIA (CARE ROMANIA) S.A.
cu sediul în București, Bd. Aviatorilor nr. 33, parter, ap. 1, Sector 1, persoană juridică română,
înregistrată la Oficiul registrului Comerțului București sub nr. J40/3151/2009, CUI: 25252500,
înregistrată in Registrul Asiguratorilor sub nr. Ra-067/09.08.2010, funcționând în baza autorizației
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 650 din 09.08.2010, autorizat
Acest document oferă un rezumat al informațiilor cheie referitoare la contractul de asigurare emis de Compania de Asigurări Reasigurări EXIM ROMANIA (CARE ROMANIA) S.A. și trebuie considerat ca fiind o sumarizare a poliței de asigurare, condițiilor de
asigurare, condițiilor speciale de asigurare, poliței de asigurare, cererii chestionar și oricăror documente suplimentare atașate la polița
de asigurare pentru a vă facilita înțelegerea termenilor și condițiilor aplicabile contractului de asigurare ce va fi încheiat.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Obiectul prezentei polițe de asigurare constă în răspunderea civilă profesională a cadrelor medicale ce trebuie să aibă certificat de
liberă practică anual valabil, eliberat de către autoritățile împuternicite, conform reglementărilor legale în vigoare, pentru tipul de
specializare medicală pe care o practică și să își exercite profesia în cabinete medicale, policlinici, spitale, centre de diagnostic și
tratament, alte unități medicale sau de servicii farmaceutice care sunt autorizate să desfășoare activități medicale și farmaceutice în
condițiile legii..

Ce se asigură?
Asiguratorul acordă despăgubiri, în limitele răspunderii menționate în poliță de asigurare, pentru:
✓ cheltuielile făcute de Asigurat în procesul civil, daca procesul este consecința producerii unui eveniment asigurat precum și
pentru cheltuielile de judecată făcute de terțul păgubit pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea obligării
Asiguratului la plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata acestora;
✓ sumele prevăzute în extensiile de acoperire menționate expres în polița de asigurare prin specificarea unei limite a
răspunderii și a unei prime de asigurare, în aceleași condiții și în același mod ca și riscurile standard acoperite prin condițiile
de asigurare (cu excepția prevederi aplicabile individual specifice fiecărei extensii). Extensiile de acoperire nu vor mări limita
de răspundere a Asiguratorului dacă nu se specifică altfel.
Extensii de acoperire acordate:
✓ Extensia: Pierderea documentelor
✓ Extensia: Cheltuieli de refacere a imaginii
✓ Extensia: Daune Morale
✓ Extensia: Răspundere civilă legală
✓ Extensia: Costuri de atenuare
Suma asigurată
✓ Sumele asigurate/limitele răspunderii se stabilesc potrivit declarației Asiguratului și sunt menționate în polița de asigurare
conform celor prevăzute în condițiile de asigurare.

Ce nu se asigură?
Nu sunt cuprinse în asigurare și Asiguratorul nu acordă despăgubiri pentru prejudicii:
 apărute sau care au fost cauzate sau care au vreo legătură cu virusul HIV, agenții patogeni asociați, hepatita sau alți viruși
indetectabili la nivelul actual al medicinei inclusiv suferințe emoționale, traume mentale, ori fobii asociate cu acestea.
 ca urmare a transfuziilor de sânge, manipularea sângelui în centrele de hematologie sau băncile de sânge.
 în legătură cu orice operații plastice/estetice, cu excepția operațiilor de microchirurgie plastică sau reparatorie pentru
recuperare sau refacere în urma unui accident și/sau a unei deformări congenitale sau pentru redarea funcționalității unui
organ, care rămân acoperite. Vor rămâne însă excluse prejudiciile de natură estetică-fizionomică produse în urma unei
intervenții plastice/estetice, în care acestea nu sunt vătămări corporale de natură medicală urmare a unei erori medicale ci
sunt prejudicii referitoare la neobținerea rezultatului estetic scontat.
 de natură estetică decurgând din intervenții chirurgicale.
 în legătură cu orice act medical practicat prin nerespectarea statutului profesiei, a legii și/sau a codului privind conduita
etică și profesională.
 produse ca urmare a prescrierii de rețete sau folosirii de medicamente pentru scădere în greutate.
 rezultate din efectuarea de studii clinice, proceduri terapeutice sau de diagnosticare experimentale sau neomologate,
activități de inginerie genetică, din activitatea de acceptare, studiere, creare de noi medicamente, echipamente, produse
destinate utilizării medicale sau cosmetice precum și toate experimentările și testele asociate.
 în legătură cu orice acte medicale efectuate în scopul provocării/evitării sarcinii/procreării, inclusiv în legătură cu operațiile
de provocare a sterilității, de fertilizare in-vitro și/sau avorturi sau contracepție, precum și orice daune financiare de
consecință, rezultate din desfășurarea operațiunilor de mai sus.

 în legătură cu orice operație medicală efectuată sub stare de anestezie generală, practicată de medicul stomatolog sau
chirurgul stomatolog, excepție făcând situațiile în care asemenea proceduri sunt efectuate în spitale cu licență și acreditare
în acest sens, sub supravegherea unui medic anestezist.
 în legătură cu înlocuirea protezelor dentare, ca urmare a realizării defectuoase a acestora.
 produse ca urmare a efectuării unor tratamente și proceduri sau intervenții medicale și chirurgicale asupra cărora pacienții
sau aparținătorii acestora nu au fost informați sau nu și-au dat în mod expres acordul. Aceasta excludere nu se aplică în
cazul în care intervenția se efectuează pentru salvarea vieții pacientului.
 cauzate de orice produs destinat implantării sau injectării în corpul uman, conținând silicon lichid, solid sau gel într-o
membrană sau alt tip de înveliș, incluzând, fără alte limitări, implanturi mamare sau constituind silicon lichid sau gel destinat
injectării directe în țesut; această excludere se referă și la respectivul înveliș, acoperământ sau recipient, indiferent din ce
material este făcut.
 pentru orice evenimente provocate intenționat de pacient (de exemplu, dar nu limitat la: evenimente provocate prin
autorănire, încercare de sinucidere sau sinucidere).
 produse de contaminări radioactive sau de radiații ionizante sau de orice fel produse de aparatura medicală, folosită în
investigații sau tratamente medicale precum și prejudicii produse de câmpuri magnetice sau electromagnetice.
 în legătură cu utilizarea de medicamente în afara prescripțiilor medicale, precum și în legătură cu servicii sau intervenții
practicate asupra unor persoane aflate sub acțiunea substanțelor toxice sau a narcoticelor.
 rezultate prin încălcarea de către Asigurat a obligației de a păstra secretul profesional cu privire la actele și faptele de care
Asiguratul a luat la cunoștință în cadrul activității sale.
 care sunt consecințe ale activității de organizare, conducere sau administrare a unităților medicale sau de servicii
farmaceutice și alte riscuri de natură administrativă sau managerială precum: prejudicii datorate unor deficiențe, condiții
de lucru necorespunzătoare, dotării insuficiente cu echipamente de diagnostic și tratament, cu medicamente și consumabile
medicale, infecții nosocomiale, vicii ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor și dispozitivelor medicale,
substanțelor medicale și sanitare utilizate în unitatea respectivă.
 ca urmare a practicării profesiunii medicale de către Asigurat cu depășirea limitelor de competență pentru care acesta este
autorizat, ca urmare a prestării unor servicii medicale pentru care Asiguratul nu a fost autorizat/acreditat sau pentru
prejudicii produse ca urmare a activității profesionale desfășurate în perioada în care cadrul medical a fost suspendat din
profesie.
 ca urmare a nerespectării de către client a instrucțiunilor de păstrare sau a posologiei medicamentelor sau a preparării unor
medicamente în condiții improprii, fără a respecta dozajele prescrise de farmacolog sau prin înlocuirea neautorizată a unor
substanțe componente.

Există restricții de acoperire?
CARE-ROMANIA nu despăgubește:
 orice cerere de despăgubire invocată sau înaintată în vreun fel de către asigurat înainte de începerea perioadei de asigurare
sau care rezultă direct sau indirect din sau care poate fi atribuită:
• oricărei fapte sau circumstanțe despre care asiguratul era conștient sau despre care o persoană rezonabilă, în
circumstanțele date, ar fi știut, înainte de începerea perioadei de asigurare, și din care ar putea apărea o revendicare
împotriva asiguratului;
• orice fapte sau circumstanțe raportate unui asigurător în cadrul oricărei polițe de asigurare încheiate înainte de
începerea perioadei de asigurare; sau
• orice fapte dezvăluite oricărui asigurător în orice chestionar de asigurare înainte de începerea perioadei de asigurare.
 orice cerere de despăgubire care rezultă direct sau indirect din sau în legătură cu faptele asiguratului care au avut loc sau
se presupune că au avut loc înainte de data retroactivă menționată în poliță.
 orice cerere de despăgubire pentru prejudiciile care nu atrag răspunderea civila a asiguratului.
 orice cerere de despăgubire pentru prejudiciile cauzate de fapte comise de asigurat sub influenta alcoolului, toxicelor,
narcoticelor, halucinogenelor, stupefiantelor.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabilă în:
✓ România

Ce obligații am?
Asiguratul este obligat:
• să prezinte Asiguratorului, la încheierea contractului, toate circumstanțele care-i sunt cunoscute, importante la preluarea
riscului. Sunt importante acele circumstanțe privind riscul care pot influența hotărârea Asiguratorului de a încheia contractul
sau asupra conținutului convenit;
• să răspundă în scris la întrebările formulate de Asigurator cu privire la împrejurările esențiale referitoare la riscul asigurat
pe care le cunoaște și să se conformeze recomandărilor făcute;
• să nu facă sau să nu permită modificări care ar duce la majorarea riscului, cu excepția cazului în care Asiguratorul confirmă
în scris acceptarea acestor modificări și continuarea contractului;

• să achite obligațiile de plată ale primei de asigurare în cuantumul și la datele scadente stabilite în contract;
• Asiguratul/Contractantul este obligat să notifice în scris în termen de 3 (trei) zile lucrătoare orice modificare semnificativă

a riscului în perioada de asigurare. O modificare materială a riscului include, fără a se limita la:
− activități care sunt semnificativ diferite de cele declarate în cererea chestionar și menționate în poliță;
− activități în afara activităților normale ale serviciilor profesionale;
− deschiderea sau inițierea oricărei proceduri de insolvență de către asigurat sau de către orice client al acestuia; și
− orice pierdere a oricărei licențe sau orice condiționare impusă orice autoritate necesare asiguratului pentru practicarea
serviciilor profesionale.
În cazul producerii Evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat:
• să ia toate măsurile pentru limitarea daunelor;
• să înștiințeze, în scris, Asiguratorul în termen de maxim 3 zile de la data în care i-a fost solicitată despăgubirea, dând
informații asupra naturii și mărimii acesteia.
• să pună la dispoziția Asiguratorului toate actele încheiate de organele de cercetare, precum și orice alte probe de care
dispune sau care sunt solicitate de Asigurator;
• să comunice către Asigurator, în scris, pretențiile formulate de persoanele păgubite și să depună la Asigurator orice acte
primite în legătură cu aceste pretenții;
• să nu facă nici o ofertă, promisiune sau plată fără acordul scris al Asiguratorului, sub sancțiunea neopozabilității acesteia
față de Asigurator;
• să permită ca Asiguratorul să facă investigații referitoare la cauza și întinderea daunelor;
• să anunțe de îndată Asiguratorul că a fost acționat în judecată și să se apere în proces ținând seama de recomandările făcute
de Asigurator, inclusiv cu privire la angajarea unui apărător în toate fazele procesuale;
• să conserve dreptul de regres al Asiguratorului împotriva celor vinovați de producerea daunei.

Când și cum plătesc?
Prima de asigurare se plătește la încheierea contractului de asigurare sau în rate în cazul când există această posibilitate. În
caz plății în rate prima rată se plătește la încheierea contractului de asigurare.

Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada de valabilitate a asigurării este precizată în polița de asigurare la rubrica ”Perioada asigurării” și începe la data de
________________ orele 0:00 și se termină la data de ________________ orele 24:00

Cum pot să reziliez contractul?
Orice parte poate denunța contractul de asigurare cu condiția unei notificări prealabile, contractul urmând să-și înceteze
efectele în termen de 20 zile de la data comunicării acesteia celeilalte părți.

