Dotazník pro pojištění ordinace
1. Podnikáte jako:
a) fyzická osoba
b) právnická osoba
c) ……………………..
2. IČ
3. Vykonáváte osobně praxi v tomto zařízení?

4. Rodné číslo:

5. Jméno a příjmení, titul:

6. Druh poskytované zdravotní péče:

7. Adresa místa pojištění + specifikace (číslo dveří, patro,…):

8. Kolikrát se v místě pojištění za posledních 20 let vyskytla povodeň?

9. Nachází se Vaše ordinace ve 2. a vyšším nadzemním podlaží?
Pojištění majetku
10. Pojistná částka za nemovitý majetek:
(výběr z variant - Nesjednáno, 1 mil. Kč, 2 mil. Kč, 3 mil. Kč, 5 mil. Kč, 10 mil. Kč, 15 mil. Kč)

Do pojistné částky započítejte hodnotu:
• budovy, garáže, bazénu
• ostatní stavby – oplocení, chodníky, zpevněné plochy, technická zařízení apod.
• jednotka ve smyslu zákona o vlastnictví bytů (např. nebytový prostor)
oprávněně užívané k provozu ordinace v místě pojištění
11. Pojistná částka za soubor vybavení ordinace:
(varianty - 0,25 mil. Kč, 0,5 mil. Kč, 1 mil. Kč, 1,5 mil. Kč, 2 mil. Kč, 2,5 mil. Kč, 3 mil. Kč, 4 mil. Kč, 5 mil. Kč)

Do pojistné částky započítejte hodnotu:
• zásoby – suroviny, zboží, léky, polotovary, zásoby sanitárních přípravků
• vlastní movité zařízení a vybavení – inventář, zařízení
• cizí předměty užívané – předměty v leasingovém nájmu, věci zapůjčené (přístroje, nástroje)
• cizí předměty převzaté - předměty převzaté za účelem provedení služby (oprava, úprava apod.)
• cenné věci a finanční prostředky – peníze (tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince), ceniny
(tj. poštovní zámky, kolky, apod.), šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry,
cenné věci (tj. drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené)
• věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty
• dokumentace - obchodní knihy, software, nosiče dat vč. záznamů na nich uložených
• stavební součásti a příslušenství – věci zřízené Vaším nákladem na pronajaté budově (příčky, dveře,
obklady stěn, podlahy, malby, apod.)

12. Limit plnění pro pojištění elektroniky:
(výběr z variant - 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 % z pojistné částky za soubor vybavení ordinace)

Pojištěním elektroniky se rozumí pojištění elektronických zařízení (např. výpočetní a kancelářská
technika, komunikační a rozhlasová technika, měřicí přístroje apod.) pro případ jejich poruchy.
13. Přerušení provozu
Finanční částka za 1 kalendářní den přerušení provozu:
(výběr z variant – 500 Kč, 1.000 Kč, 1.500 Kč, 2.000 Kč, 2.500 Kč, 3.000 Kč, 4.000 Kč, 5.000 Kč)

Stanovení denní spoluúčasti pro přerušení provozu z důvodu škody na zdraví:
(výběr z variant – 14, 21, 28 dní)

Denní limit pro přerušení provozu je finanční částka, kterou obdržíte za každý kalendářní den v případě
přerušení provozu z důvodu:
• nemoci, úrazu a karantény (tj. škody na zdraví) po 28, popř. 21 nebo 14 dnech nemoci, a to po dobu
max. 6 měsíců,
• živelní škody nebo odcizení nezbytných předmětů pro provozování ordinace na místě pojištění, a to po
dobu max. 3 měsíců, časová spoluúčast - 5 dnů,
• úředního zásahu, a to po dobu max. 3 měsíců, časová spoluúčast - 5 dnů
Maximální vstupní věk dotčené osoby pro pojištění přerušení provozu do pojištění je 65 let,
Dotčenou osobou se rozumí fyzická osoba uvedená v pojistné smlouvě, která je provozovatelem
činnosti, pro případ jejíhož přerušení bylo pojištění sjednáno, nebo je společníkem, členem nebo
zaměstnancem právnické osoby provozující tuto činnost.

14. Pojištění odpovědnosti
Stanovení limitu pro pojištění odpovědnosti:
(výběr z variant – 0,5 mil. Kč, 1 mil. Kč, 2 mil. Kč, 5 mil. Kč, 10 mil. Kč, 15 mil. Kč, 20 mil. Kč)

Máte již u Kooperativy sjednáno pojištění profesní odpovědnosti vč. obecné odpovědnosti? A/N

V souvislosti s podnikáním odpovídáte podle zákona za škodu:
• způsobenou provozní činností Vašim zákazníkům, sousedům nebo jiným třetím osobám
• vyplývající z vlastnictví nemovitosti (úraz na neuklizeném chodníku, pád krytiny nebo sněhu ze střechy
apod.)
• vzniklou zaměstnanci na jeho osobních věcech odložených na pracovišti
• způsobenou studentům při praktické výuce
• způsobenou na věcech Vašich pacientů, které odložili ve Vašich prostorách na místě k tomu určeném
(v šatní skříňce, na věšáku apod.)
• způsobenou na vnesených věcech pacientů
Dále Vám uhradíme škody vzniklé:
• na věcech převzatých
• na věcech užívaných - např. věci na leasing
• vynaložením nákladů léčení zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci
pojištěného

15. Stanovení spoluúčasti:
(výběr z variant – 1.000 Kč, 3.000 Kč, 5.000 Kč, 10.000 Kč)

