
Ce se asigură? Ce nu se asigură?

Nu sunt acoperite:
Daunele cauzate, produse sau agravate direct sau 
indirect de sau ca o consecinţă a războiului, grevelor, 
terorismului;
Daune la bunurile proprii şi/sau aflate în grija, custodia, 
controlul Asiguratului sau daune cauzate de Asigurat 
propriilor angajati;
Prejudiciile cauzate cu intenţie de către Asigurat;
Amenzi și penalități;
Prejudicii produse în activitatea de prevenţie, diagnostic 
sau tratament, consecinţă a culpei grave / defectelor 
cunoscute şi/sau viciilor ascunse ale aparaturii 
medicale;
Prejudicii provocate ca urmare exercitării profesiunii  
specifice personalului medical autorizat sub influenţa 
narcoticelor sau alcoolului;
Prejudicii provocate intenţionat de pacient (de exemplu : 
prin autorănire, sinucidere, intenţie de sinucidere);

  
 

 

Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group

               

Document de informare privind produsul de asigurare
(   PID – cod: 13.02.01.F.003.1.A)

 Produsul companiei:

Asigurarea de Răspundere Civilă

 
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este o asigurare facultativă de răspundere civilă, care oferă acoperire pentru prejudiciile cauzate beneficiarilor 
serviciilor profesionale, de fapta comisă din culpă, de către Asigurat, pentru care răspunde civil, conform legii.

Se asigură:
  Acoperirea standard:

  Acoperiri suplimentare:

Există restricții de acoperire?

Prejudicii cauzate de nerespectarea de către pacient a 
prescripţiei şi recomandării medicale;
Prejudicii in legătura cu boala coronavirus (COVID-19), 
sindromul respirator acut sever coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) sau orice altă mutaţie sau variaţie a 
acestora şi/sau în legătura cu orice altă pandemie / 
epidemie declarată astfel de Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii sau de orice altă autoritate guvernamentală;
Prejudicii cauzate de contaminarea cu virusul HIV sau cu 
alţi viruşi indetectabili la nivelul actual al medicinei;
Prejudicii ca urmare a chirurgiei estetice, provocării 
sterilităţii sau a gravidităţii, operaţiilor de schimbare a 
sexului, tratamentelor de slăbire şi a celor care vizează 
modificări genetice;
Prejudicii rezultate din efectuarea de studii clinice prin 
utilizarea de substanţe noi sau proceduri neomologate; 
Prejudicii rezultate din transfuziile de sange, activitatea 
băncilor de plasmă/sânge/celule stem, transplant de 
organe;
Riscuri nanotehnologice (crearea și/sau manipularea de 
materiale la scală nanometrică (nm);

Asigurarea de Răspundere 
Civilă a furnizorilor de servicii 
medicale

 Prejudiciile ca urmare a unor vătămări corporale, deces sau 
daune materiale  produse pacienților în activitatea de 
prevenţie, diagnostic sau tratament în situaţia în care 
acestea sunt:

 Infecții nosocomiale de orice fel;
 Contaminarea radioactivă sau radiații ionizate sau de orice 

fel, produse de aparatura medicală;
 Daune morale;

 Sunt acoperite şi daunele produse prin fapte care constituie 
infracţiuni de vătămare corporală din culpă sau omor din 
culpă a pacienţilor, ambele săvărşite ca urmare a exercitării 
activităţii specifice fiecărui tip de asigurat precizat mai sus.

Limita de răspundere menționată în Poliță (valoarea pentru care 
se încheie asigurarea) reprezintă despăgubirea maximă pe care 
o poate acorda OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în 
cazul producerii unuia sau mai multor evenimente asigurate.

- generate de nerespectarea reglementărilor interne ale 
unității sanitare;
- generate de către personalul medical angajat pentru 
care Asiguratul răspunde civil, conform legii, în solidar 
cu respectivul personal medical, in excedent față de 
limitele poliței de asigurare de răspundere profesională 
a personalului medical pentru care răspunde în solidar.

  Cheltuieli acoperite:

- cele efectuate de către terţul păgubit în procesul civil, în 
scopul obligării Asiguratului la plata unor despăgubiri, dacă 
Asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească 
definitivă la plata acestora;

Nu sunt acoperite:

Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale 
produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile 
complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință 
de cauză.

- cele efectuate de către Asigurat în procesul civil, dacă        
a fost obligat la desdăunare;



Unde beneficiez de asigurare? 

Asigurarea este valabilă pe teritoriul României.

La începutul şi pe durata contractului:

 

Ce obligații am?

Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group; 
Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadenţelor stabilite;
Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări 
ale împrejurărilor esenţiale privind riscul asigurat;
În cazul producerii unui eveniment, să ne înştiinţaţi imediat şi să luaţi toate măsurile rezonabile pentru 
limitarea daunelor.

•  

Când și cum plătesc?

Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliţei, prin virament bancar sau în numerar.
În cazul poliţelor pentru care se agreează plata în rate, scadenţa acestora va fi afişată în Poliţă.

Când începe şi când încetează acoperirea?

 Perioada de valabilitate este cea menţionată în Poliţă.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiţionată de plata integrală a Poliţei sau a primei rate de primă.

•

Cum pot să reziliez contractul?

La solicitarea dumneavoastră, contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data 
notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

Pacienţi având cetăţenie SUA / Canada;


