KLAUZULA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA SZKÓD
ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRAW PACJENTA

Informacja, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

RODZAJ INFORMACJI
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§ 1.

§ 4.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
przyjętych przez Zarząd TUiR Allianz Polska Spółka Akcyjna uchwałą
nr 187/2015 i przyjętych do stosowania w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (dalej OWU OC), za dopłatą dodatkowej składki, w wysokości
określonej w umowie, ochroną ubezpieczeniową objęta jest także odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu naruszenia praw pacjenta.

1. Allianz nie odpowiada dla zakresu ubezpieczenia z niniejszej klauzuli w sytuacjach wskazanych jako wyłączenia w § 4 OWU OC (chyba że co innego wynika z treści niniejszej klauzuli) oraz nie odpowiada ponadto za następujące szkody:
1) wyrządzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;
2) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
3) wyrządzone w następstwie stosowania eksperymentalnych
środków lub metod leczenia w ramach eksperymentu medycznego, przeprowadzonych bez zgody pacjenta lub osoby do tego
upoważnionej;
4) będące następstwem zastosowania eksperymentalnych metod
leczenia lub terapii;
5) spowodowane czynnościami wykonywanymi w ramach badań
klinicznych.

§ 2.
1. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność za szkody polegające na naruszeniu praw pacjenta, zgodnie z brzmieniem
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta.
2. Do praw pacjenta objętych ochroną w ramach niniejszej klauzuli należą wyłącznie poniższe:
a) prawo do informacji o stanie zdrowia,
b) prawo do zachowania tajemnicy,
c) prawo do poszanowania godności i intymności,
d) prawo do zgłaszania sprzeciwu odnośnie opinii lub orzeczenia
lekarza,
e) prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
f) prawo do opieki duszpasterskiej.

§ 5.
Odpowiedzialność Allianz ograniczona jest do wysokości podlimitu
wskazanego w umowie.

§ 6.
Niniejsza klauzula została zatwierdzona uchwałą Zarządu TUiR Allianz
Polska S.A. nr 36/2018 i ma zastosowanie do umów zawartych od dnia
19 kwietnia 2018 r.

§ 3.
Odmiennie od postanowień OWU OC, ochroną ubezpieczeniową objęte są także roszczenia:
1) ze szkód wyrządzonych osobom bliskim Ubezpieczonego,
2) ze szkód spowodowanych chorobami zakaźnymi, w tym wirusami
HIV i WZW,
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