CONDIłII SPECIALE
PRIVIND ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ A
PERSONALULUI MEDICAL
S.C. Credit Europe Asigurări – Reasigurări S.A., în calitate de Asigurător,
prin derogare de la capitolul IV, Excluderi, lit. g) din condiŃiile generale de
asigurare acoperă, în schimbul plăŃii primei de asigurare, răspunderea civilă
profesională a asiguratului în calitate de medic, farmacist, medic dentist, asistent
medical, moaşă sau altă persoană din domeniul asistenŃei medicale.
Limba care guvernează contractul de asigurare este limba română.
I. DEFINIłII
Asigurat: Medicul, farmacistul, medicul dentist care îşi exercită profesiunea pe
baza autorizaŃiei de liberă practică acordată de Ministerul SănătăŃii, alt personal
medical cu studii superioare de specialitate (chimist, biolog, psiholog, fizician,
biochimist, profesor CFM etc.), personalul mediu sanitar (asistent, moaşă,
tehnician, etc.), precum şi alŃi specialişti din cadrul laboratoarelor medicale care
posedă o calificare atestată pentru furnizarea de servicii medicale, care acordă
asistenŃă medicală atât în sistemul public cât şi în cel privat într-o locaŃie
destinată special asistenŃei medicale, precum şi când aceasta se acordă în afara
acestei locaŃii, ca urmare a unei cereri exprese din partea persoanei sau
persoanelor care necesită asistenŃă sau din partea unei persoane pentru alte
persoane care nu pot apela ele însele la această asistenŃă.
Contractant: unitatea sanitară sau asociaŃia profesională, parte care se
angajează juridic, prin încheierea contractului de asigurare cu Credit Europe.
Eveniment asigurat: orice prejudiciu acoperit prin asigurare care poate conduce
la plata unei indemnizaŃii de despăgubire.
Pacient (beneficiar al asigurării): persoana prejudiciată de actele /faptele de
imprudenŃă, neglijenŃă, eroare sau omisiune ale asiguratului în cadrul exerciŃiului
legal a activităŃii profesionale, conform condiŃiilor de asigurare.
Unitate sanitară: orice instituŃie autorizată potrivit dispoziŃiilor legale în vigoare,
publică sau privată (spital, policlinică, sanatoriu, centru de diagnosticare şi
tratament, maternitate, cabinet medical).
Unitate / asociaŃie profesională: orice unitate sau asociaŃie profesională în care
asiguratul este membru.

II. OBIECTUL ASIGURĂRII
1. Credit Europe, în baza contractului de asigurare, a prezentelor condiŃii şi în
schimbul primelor de asigurare încasate, acceptă să acopere prin asigurare
răspunderea civilă profesională a asiguratului angajată faŃă de pacienŃi, ca
urmare a prejudiciilor cauzate acestora prin săvârşirea unor fapte /acte de
imprudenŃă, neglijenŃă, eroare sau omisiune în cadrul exerciŃiului legal a activităŃii
sale profesionale mentionaŃă în contractul de asigurare.
2. Asigurarea se poate încheia atât sub forma de contract de asigurare individual
de către medici, personalul medical cu studii superioare de specialitate,
personalul mediu sanitar, cât şi sub forma de contract de asigurare colectiv de
către unităŃile sanitare autorizate, în numele şi pentru fiecare medic şi cadru
medical nominalizat în anexa contractului de asigurare.
III. RISCURI ASIGURATE
1. Credit Europe acordă despăgubiri, în limitele sumelor asigurate precizate în
contractul de asigurare, pentru:
a. sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de
despăgubire pentru prejudiciile de care răspunde în baza legii ca urmare a
vătămării corporale sau decesului pacienŃilor, consecinŃă a unor acte /fapte
de imprudenŃă, neglijenŃă, eroare, omisiune săvârşite de către asigurat în
cadrul exercitării legale a profesiei;
De asemenea, se acordă despăgubiri pentru sumele pe care asiguratul
este obligat să le plătească cu titlu de despăgubire pentru prejudiciile
produse în exercitarea profesiei şi atunci când îşi depăşeşte limitele
competenŃei, cu excepŃia cazurilor de urgenŃă în care nu este disponibil
personal medical ce are competenŃa necesară.
b. cheltuieli de judecată făcute de asigurat, în procesul civil dacă a fost obligat
la dezdăunare;
c. cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalităŃilor
legale în vederea obligării asiguratului la plata despăgubirii, dacă asiguratul
a fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata acestora.

2. Prin plata unei prime suplimentare, Credit Europe acoperă daunele morale
produse ca urmare a exercitării activităŃii specifice asiguratului, conform
sublimitelor menŃionate în contractul de asigurare. Sublimita este inclusă în limita
de răspundere asigurată prin poliŃă, limită care nu se majorează şi rămâne
neschimbată.
IV. EXCLUDERI
1. Pe lângă excluderile prevăzute în „CondiŃiile generale privind asigurarea de
răspundere civilă'', Credit Europe nu va acorda despăgubiri pentru prejudicii
produse:
a. ca urmare a prestării unor servicii medicale pentru care asiguratul nu a fost
autorizat /acreditat;
b. ca urmare a furnizării serviciilor medicale în alte scopuri decât pentru
diagnostic sau tratament; efectuarea operaŃiilor plastice /estetice sunt
acoperite prin asigurare doar pentru operaŃii de recuperare ca urmare a
unui accident şi /sau deformări congenitale;
c. ca urmare a unui eveniment cauzat sau provocat în mod intentionat de
pacient, de exemplu prin autorănire, sinucidere, tentativă de sinucidere;
d. de contaminarea cu virusul HIV sau cu viruşi indetectabili la nivelul actual al
medicinii;
e. ca urmare a prescrierii de reŃete sau folosirii de medicamente pentru
scădere în greutate;
f.
ca urmare a efectuării unor teste clinice cu substanŃe noi sau a utilizării de
proceduri terapeutice sau de diagnosticare neomologate;
g. ca urmare a efectuării de către stomatologi a anesteziei generale ori a
intervenŃiilor sub anestezie generală, în afara cazurilor în care acestea se
efectuează în spitale specializate şi cu asistenŃă de specialitate;
h. ca urmare a furnizării serviciilor medicale sub influenŃa alcoolului,
narcoticelor sau substanŃelor halucinogene interzise de lege;
i.
ca urmare a cercetărilor sau aplicaŃiilor în domeniul tehnologiei genetice
(inclusiv chirurgie şi manipulare genetice) , transplantului de organe,
implantului stomatologic;
j.
pacienŃilor care sunt cetăŃeni SUA sau Canada;
k. direct sau indirect de contaminări radioactive sau de radiaŃii ionizante
produse de aparatura medicală.
l.
soŃilor asiguratului sau membrilor ascendenŃi, descendenŃi din familia sa,
fraŃilor sau surorilor, salariaŃilor şi prepuşilor în exerciŃiul funcŃiilor lor, ca şi
asociaŃiilor sau colaboratorilor.
m. de activitatea de acceptare, studiere, creare de noi medicamente,
echipamente, produse destinate utilizării medicale sau cosmetice, precum
şi toate experimentele şi testele asociate.
n. de acte profesionale considerate prohibite în conformitate cu dispoziŃiile
legale sau reglementare.
o. în activitatea de gestiune a unei clinici, a unui laborator de analize, sau a
oricărei instituŃii cu caracter medical.
p. consecinŃele unor transfuzii de sânge.

V. OBLIGAłIILE ASIGURATULUI
1. Pe lângă obligaŃiile prevăzute la capitolul IX. din „CondiŃiile generale privind
asigurarea de răspundere civilă'', asiguratul are şi următoarele obligaŃii:
a. să Ńină o evidenŃă corectă a tuturor pacienŃilor şi serviciilor prestate
acestora şi să păstreze aceste evidenŃe astfel încât ele să poată fi puse la
dispoziŃia reprezentanŃilor Credit Europe în măsura în care ele au legătură
cu pretenŃiile de despăgubire formulate de pacienŃii asiguratului;
b. să înştiinŃeze în scris Credit Europe despre producerea oricărui eveniment
care ar putea duce la apariŃia unei pretenŃii de despăgubire, în termen de 3
zile lucrătoare de la data la care au luat la cunoştinŃă despre acest
eveniment;
c. să transmită în cel mai scurt timp posibil informaŃiile, documentele şi actele
oficiale referitoare la evenimentul care a determinat formularea unei
pretenŃii de despăgubire împotriva sa, inclusiv decizia Colegiului Medicilor
din România (dacă este cazul) sau alte organisme similare;
d. să raporteze la Credit Europe în maxim 3 zile lucrătoare orice pretenŃie de
despăgubire primită pe parcursul valabilităŃii contractului de asigurare;
e. să înstiinŃeze Credit Europe imediat de orice acŃiune în instanŃă pornită
împotriva sa având ca obiect despăgubiri solicitate de pacienŃi;
f.
să nu recunoască nici o răspundere şi să nu facă nici o plată sau
promisiune de plată fără acordul scris al Credit Europe;
g. să respecte deontologia profesională, norme, reguli care să reglementeze
activitatea cadrelor medicale.
2. Credit Europe este îndreptăŃit:
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a.
b.
c.

d.

să amâne acordarea despăgubirii dacă, în legătură cu dauna, a fost
declanşată împotriva asiguratului o anchetă din partea autorităŃilor publice
sau o procedură penală, până la finalizarea acestora;
să nu plătească despăgubirea dacă cererea de despăgubire este
frauduloasă ori are la bază declaraŃii false;
să refuze plata despăgubirilor dacă asiguratul încearcă să inducă în eroare
Credit Europe în ceea ce priveşte cuantumul prejudicului, dreptul la
despăgubire sau alte date esenŃiale cu privire la evenimentul asigurat;
să refuze plata despăgubirilor dacă asiguratul nu a respectat obligaŃiile din
prezentele condiŃii şi, din această cauză, nu s-a putut determina cauza
producerii riscului asigurat şi întinderea pagubei sau daca, în urma
nerespectării obligaŃiilor de confidenŃialitate, imaginea Credit Europe a
suferit prejudicii;

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE
1. Contractul încetează la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.
2. Contractul încetează în cazul în care s-a plătit întreaga limită de răspundere
înainte de data expirării contractului de asigurare.
3. Contractul de asigurare se reziliază de drept, fără punere în întârziere şi fără a
apela la instanŃele de judecată în cazul retragerii sau suspendării autorizaŃiei de
liberă practică medicală, a acreditării /autorizaŃiei obŃinute în baza dispoziŃiilor
legale în vigoare.
VII. DISPOZIłII FINALE
1. În limita despăgubirilor plătite, Credit Europe este subrogată în toate
drepturile asiguratului împotriva celor răspunzători de producerea sau mărirea
pagubelor.
2. Asiguratul răspunde faŃă de Credit Europe pentru prejudiciile aduse prin acte
care ar împiedica exercitarea dreptului de regres împotriva persoanelor
răspunzătoare de producerea daunei ori de amplificarea ei pentru partea de
daună care s-a mărit.
3. Orice litigiu în legătură cu aplicarea prezentelor condiŃii speciale de asigurare
se soluŃionează pe cale amiabilă sau de către instanŃele de judecată din
România şi vor avea prioritate prevederile legale menŃionate mai jos la punctul 5.
4. Prezentelor condiŃii speciale se completează cu „CondiŃiile generale privind
asigurarea de răspundere civilă”, în măsura în care acestea nu sunt modificate
sau completate de prezentele condiŃii de asigurare.
5. Prezentul contract de asigurare se completează şi se subordonează
prevederilor legii nr. 95 din 14 aprilie 2006, Titlul XV, articolele 642 - 681, privind
răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice, precum şi cu articolele 998 – 999 şi articolul
1000, alineatul 3, Cod Civil.
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