Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialności
w zakresie wystąpienia podejrzenia o zakażenie
lub zakażenia wirusem HBV, HCV, HIV
wskutek ekspozycji zawodowej
1.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
przyjętych przez Zarząd TUiR Allianz Polska S.A. uchwałą nr 187/2015
i przyjętych do stosowania w dniu zawarcia umowy (dalej OWU OC)),
ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność Ubezpieczającego
w przypadku podejrzenia o zakażenie lub zakażenie wirusem HBV, HCV, HIV
wskutek ekspozycji zawodowej w związku z wykonywaniem obowiązków
zawodowych.
2.
Definicje:
1) Poszkodowany – pracodawca lub osoba zatrudniona na podstawie
umowy o pracę lub wykonująca usługi bądź czynności powierzone przez
Ubezpieczającego na innej podstawie niż stosunek pracy, podejrzana
o zakażenie lub zakażona wirusem HBV, HCV, HIV wskutek ekspozycji
zawodowej;
2) ekspozycja zawodowa – kontakt z materiałem biologicznym, zakaźnym
w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych, prowadzący do
zakażenia wirusem HBV, HCV, HIV;
3) zakażenie – podejrzenie o zakażenie lub zakażenie wirusem HIV, HCV,
HBV u Poszkodowanego, który miał kontakt z materiałem biologicznym,
zakaźnym w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych, prowadzący do ww. zakażeń w bezpośrednim następstwie wypadku przy
pracy pod warunkiem jednoznacznego potwierdzenia przez Zakład
Pracy, że do podejrzenia o zakażenia lub zakażenia doszło w trakcie
wykonywania obowiązków zawodowych przez Poszkodowanego, który
przestrzegał przepisów BHP obowiązujących w miejscu pracy i stosował
się do poleceń przełożonych;
4) protokół poekspozycyjny – dokument wypełniany w przypadku wystąpienia ekspozycji, zgodnie z zasadami procedury poekspozycyjnej,
zawierający co najmniej dane osoby poszkodowanej, okoliczności ekspozycji oraz wykonanych badań i zastosowanej kuracji;
5) procedura poekspozycyjna – zbiór zasad postępowania w przypadku
wystąpienia ekspozycji oraz prowadzenia związanej z nią dokumentacji.

3.
W razie wystąpienia podejrzenia o zakażenie lub zakażenia TUiR Allianz
Polska S.A. wypłaci świadczenie w wysokości kosztów poniesionych na badania oraz leczenie związane z profilaktyką poekspozycyjną
4.
W razie wystąpienia podejrzenia o zakażenie lub zakażenia Poszkodowany
powinien poddać się opiece lekarskiej i postępować zgodnie procedurą
poekspozycyjną obowiązującą w miejscu pracy.
5.
Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć wskazane przez TUiR Allianz
Polska S.A. wszelkie niezbędne dokumenty, potrzebne do rozpatrzenia
roszczenia. Za dokumenty takie uznaje się:
a) wyniki badań mających na celu potwierdzenie zakażenie;
b) protokół poekspozycyjny sporządzony po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, potwierdzający że do zakażenia doszło w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w okresie świadczonej ochrony
ubezpieczeniowej;
c) protokół lub inny dokument potwierdzający zgłoszenie do ośrodka
specjalistycznego chorób zakaźnych;
d) faktury potwierdzające poniesione koszty.
6.
Niniejsza klauzula została zatwierdzona uchwałą Zarządu TUiR Allianz
Polska S.A. nr 238/2015 i ma zastosowanie do umów zawieranych od
01.01.2016 r.
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