Novinky od 1. 4. 2017
1. Retroaktivita
• 3 roky /pro nové klienty
právní skutečnost, v jejímž důsledku vznikla újma (příčina vzniku újmy), nastala
nejdříve 3 roky přede dnem vzniku pojištění,
• pro stávající klienty až k počátku prvního z bezprostředně navazujících pojištění
„profesní“ odpovědnosti u Kooperativy, bez časového omezení
2. Lhůta pro uplatnění nároků na náhradu újmy po zániku pojištění
(profesní odpovědnost)
• 3 roky po zániku pojištění, pokud pojištění zaniklo z důvodu ukončení činnosti
Pokud zanikne pojištění na základě této smlouvy z důvodu:
- úmrtí pojištěného – fyzické osoby,
- zániku pojištěného – právnické osoby,
- zániku způsobilosti pojištěného – fyzické osoby k výkonu povolání zubního lékaře,
- zániku oprávnění pojištěného k poskytování zdravotních služeb (v případě
pojištěných podle čl. II. odst. 3 smlouvy z důvodu zániku záruky odbornosti
poskytnuté Českou stomatologickou komorou pro účely předepisování léčivých
přípravků),
- skutečnosti, že pojištěná právnická osoba přestala splňovat podmínku, že má
ustanoveného odborného zástupce, který je členem České stomatologické komory,
a současně alespoň jedním z jejích společníků je člen České stomatologické komory,
- zániku členství pojištěného v České stomatologické komoře,
poskytne pojistitel v případě pojistné události odchylně od odst. 1 písm. b) a c) tohoto
článku pojistné plnění v případě, že:
a) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy proti pojištěnému
nejpozději do 3 let po zániku pojištění na základě této smlouvy z důvodu uvedeného v
tomto odstavci,
b) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dnů od dne, ve kterém byl
proti němu poškozeným poprvé písemně uplatněn nárok na náhradu újmy podle písm. a).
Ostatní podmínky pro vznik práva na pojistné plnění zůstávají beze změny.
3. Náhrada nemajetkové újmy
• Pojištění se odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. k) a odst. 5) písm. e) ZPP vztahuje též na
povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy v jiných
případech, než jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2) ZPP, pokud byla přiznána pravomocným
rozhodnutím soudu na základě neoprávněného zásahu pojištěného do přirozených práv
člověka nebo osobnostních práv právnické osoby, k němuž došlo v souvislosti s činností
nebo vztahem pojištěného, na něž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou.

4. Udržovací pojištění při přechodu na právnickou osobu
• Ukončí-li poskytovatel – fyzická osoba (dále jen „dosavadní poskytovatel“) poskytování
zdravotních služeb z toho důvodu, že v poskytování zdravotních služeb ve stejném rozsahu
v tomtéž zdravotnickém zařízení bude bezprostředně pokračovat poskytovatel - právnická
osoba, jejímž společníkem a současně odborným zástupcem bude dosavadní poskytovatel
(dále jen „nástupnická právnická osoba“), a tato nástupnická právnická osoba se přihlásí k
pojištění na základě této smlouvy, přičemž v přihlášce požádá o zahrnutí dosavadního
poskytovatele do pojištění a doloží splnění výše uvedených předpokladů, bude se pojištění
sjednané nástupnickou právnickou osobou vztahovat také na odpovědnost za újmu
způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb dosavadním poskytovatelem,
a to za současného splnění následujících podmínek:
a) právní skutečnost, v jejímž důsledku újma vznikla (příčina vzniku újmy), nastala v
době trvání pojištění dosavadního poskytovatele sjednaného u pojistitele uvedeného v této
smlouvě,
b) nárok na náhradu újmy byl vůči dosavadnímu poskytovateli uplatněn v době trvání
pojištění nástupnické právnické osoby na základě této smlouvy,
c) uplatnění nároku na náhradu újmy vůči dosavadnímu poskytovateli bylo oznámeno
pojistiteli nejpozději do 60 dnů po zániku pojištění nástupnické právnické osoby na
základě této smlouvy
(dále jen „udržovací pojištění dosavadního poskytovatele“).
• Z pojistných událostí z udržovacího pojištění dosavadního poskytovatele však pojistitel
neposkytne pojistné plnění v rozsahu větším, než jaký odpovídá rozsahu pojištění
sjednaného dosavadním poskytovatelem u pojistitele uvedeného v této smlouvě ke dni
zániku jeho pojištění poskytovatele zdravotních služeb-fyzické osoby.
• Pokud dosavadní poskytovatel přestane být společníkem nástupnické osoby, zanikne tím
jeho udržovací pojištění podle odst. 1.
• V případě, že k okamžiku zániku udržovacího pojištění dosavadního poskytovatele podle
odst. 3 dosud neuplynuly 3 roky od zániku dřívějšího pojištění, které měl dosavadní
poskytovatel jako fyzická osoba sjednáno na základě této smlouvy pro období před
zánikem svého oprávnění k poskytování zdravotních služeb (před tzv. „přechodem na
právnickou osobu“), uplatní se pro časovou platnost jeho dřívějšího pojištění
čl. IV. odst. 4.
• Vznikne-li v případě pojistné události právo na plnění z udržovacího pojištění dosavadního
poskytovatele podle tohoto článku, nevznikne právo na plnění z dřívějšího pojištění
dosavadního poskytovatele podle čl. IV. odst. 4 (práva na plnění z pojištění podle těchto
ustanovení nelze uplatnit současně).

