Česká stomatologická komora (ČSK) – rámcová pojistná smlouva č. 8601750275
Zvýhodněné pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (profesní pojištění) pro členy ČSK.
Smlouva nabyla účinnosti 1. 1. 2014.
Smlouva je uzavřena na dobu jednoho pojistného roku a prodlužuje se za stejných pojistných podmínek o
další pojistný rok, pokud některá ze stran nesdělí druhé smluvní straně nejpozději 3 měsíce před uplynutím
příslušného pojistného roku, že na dalším trvání smlouvy nemá zájem.

Pojistník:

ČSK (všechny změny je v PS oprávněna provádět jen ČSK)

Pojištěný:

jednotlivý zubní lékař (fyzická osoba) oprávněný vykonávat na území České republiky

povolání zubního lékaře, který je členem České stomatologické komory a je poskytovatelem zdravotních
služeb a právnická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb a jejímž alespoň jedním společníkem
(členem) a odborným zástupcem je zubní lékař; zubní lékař, který ukončil činnost poskytovatele
zdravotních služeb z důvodu odchodu do starobního nebo invalidního důchodu, jehož odbornost pro účely
předepisování léčivých přípravků ČSK zaručuje.
Pojištěný nemůže být zubní lékař v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu k provozovateli NZZ.

Základní pojištění obsahuje:
PROFESNÍ ODPOVĚDNOST – za škodu vzniklou jinému v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb

Kryje též: odpovědnost za újmu způsobenou zavlečením nebo rozšířením
nakažlivé choroby lidí a odpovědnost za újmu způsobenou přenosem viru (viz
Rámcová pojistná smlouva).
OBECNOU ODPOVĚDNOST – včetně pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného

oprávnění užívání nemovitosti sloužící provozu zdravotnického zařízení. Limit
pojistného plnění: 500 000 Kč
NEMAJETKOVOU ÚJMU – vztahuje se na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové

újmy, pokud byla přiznána pravomocným rozhodnutím soudu na základě
neoprávněného zásahu pojištěného do přirozených práv člověka ve smyslu §
2956 občanského zákoníku, k němuž došlo v souvislosti s činností nebo
vztahem pojištěného. Zahrnuta s omezeným sublimitem (viz Rámcová pojistná
smlouva)
Informace na webu:
www.dent.cz sekce Pro členy / Provozování zubní praxe / Kooperativa pojišťovna a.s. – pojištění profesní
odpovědnosti
(základní informace, úplný text smlouvy, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P 100/14, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu P - 510/14,
přihláška, změnový tiskopis, odhláška, oznámení o pokračování v poskytování zdravotních služeb po úmrtí
provozovatele, oznámení škodní události)
www.koop.cz sekce O nás / Spolupracujeme / Česká stomatologická komora
Tiskopisy:
• přihláška k pojištění,
• odhláška z pojištění,
• změnový tiskopis,
• oznámení o pokračování v poskytování zdravotních služeb po úmrtí provozovatele,
• oznámení škodní události.
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Tiskopisy lze stáhnout z webu i na přepážce KOOP, příp. vyplnit společně se zubním lékařem. Vyplněný a
podepsaný tiskopis zašle zubní lékař nebo přepážkový pracovník KOOP na adresu: ČSK, Slavojova 22, 128 00
Praha 2 nebo emailem na adresu: profesnipojisteni@dent.cz. Potvrzenou přihlášku ČSK i KOOP obdrží zubní lékař
zpět jako doklad o pojištění v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo pojištění. Tato přihláška je také
řádným dokladem do účetnictví.
Pojistné podmínky:
• VPP pro pojištění majetku a odpovědnosti P100/14
• ZPP pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu 510/14
• Odchylky přímo v rámcové pojistné smlouvě
Inkaso pojistného:
• nelze nikdy inkasovat na obchodním místě KOOP
• číslo účtu (ČSK) 3655040277/0100, ks. 3558
• variabilní symbol identifikační kód člena
• pojistné je splatné vždy k prvnímu dni dohodnutého pojistného období
Kontakty:
Česká stomatologická komora, Slavojova 22, 128 00 Praha 2
Ing. Jolana Kunrtová (profesnipojisteni@dent.cz, tel.: 234 709 629) úterý a čtvrtek: 13.00 – 16.00 hod.
pí Radka Šteflíková (profesnipojisteni@dent.cz, tel.: 234 709 629) pondělí a středa: 13.00 – 16.00 hod.
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
Úsek řízení vnitřního obchodu
Bc. Jan Soukup
tel.: 956 420 352
mobil: 603 488 402
e-mail: jsoukup1@koop.cz; kancelar.vip@koop.cz

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti
Kamila Vorlová
(kvorlova@koop.cz, tel.: 956 420 830)
Ing. Jana Štětková
(jstetkova@koop.cz, tel.: 956 420 828)
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