ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů
ZPP-PO VET 1/18
Článek 1
Úvodní ustanovení
Obecné zásady pojištění profesní odpovědnosti veterinárních
lékařů, které sjednává Allianz pojišťovna, a.s., jsou stanoveny ve
Všeobecných pojistných podmínkách pojištění profesní
odpovědnosti VPP-PO 1/18 (dále jen „VPP“). Tyto Zvláštní
pojistné podmínky pojištění profesní odpovědnosti veterinárních
lékařů (dále jen „ZPP“) doplňují ustanovení VPP a jsou nedílnou
součástí pojistné smlouvy.
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Článek 2
Pojištěná činnost, rozsah pojištění
Pojištěnou činností je činnost veterinárního lékaře (v rozsahu
zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České
republiky, ve znění pozdějších předpisů).
Pojištění se vztahuje rovněž na povinnost pojištěného
k náhradě škody nebo újmy vyplývající
ze zastupování dočasně nepřítomného veterinárního lékaře
téže specializace,
z předepisování veterinárních léků v rozsahu povoleném
právním předpisem,
z používání lékařských přístrojů, pokud je v daném případě
jejich použití obvyklé,
z uhynutí zvířete nebo jeho utracení nařízeného podle
předpisů o veterinární péči nebo ze zhoršení zdravotního
stavu zvířete, pokud ke škodě došlo v důsledku veterinárního
zákroku nebo v přímé souvislosti s ním.
Odchylně od VPP čl. 23 odst. 1. písm. c) a d) se ujednává, že
pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit
újmu způsobenou aplikací RTG, laserových a maserových
paprsků, nebo jiného záření i elektromagnetického pole,
pokud je v daném případě jejich použití ve
veterinárním lékařství obvyklé.
Odchylně od VPP čl. 23 odst. 8. se ujednává, že pojištění se
vztahuje i na náhradu nemajetkové újmy v případech, kdy
jsou současně splněny následující podmínky:
jedná se o náhradu duševních útrap, které způsobil pojištěný
vlastníkovi zvířete v důsledku ošetření zvířete,
tato peněžitá náhrada byla stanovena pravomocným
rozhodnutím orgánu veřejné moci, které bylo vydáno
v souvislosti s pojištěnou činností,

c) tato náhrada nemajetkové újmy se váže k právu na pojistné
plnění, které vzniklo v důsledku povinnosti pojištěného
nahradit škodu vzniklou jinému poraněním, usmrcením nebo
pohřešováním zvířete, které má tato osoba ve vlastnictví nebo
v užívání (nebo ho má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného
právního titulu),
d) porušení povinnosti pojištěného, které bylo příčinou vzniku
nemajetkové újmy, nastalo po počátku pojištění.
5. Náklady spojené s péčí o zdraví zvířete nejsou neúčelné, i když
podstatně převyšují cenu zvířete, pokud by je vynaložil
rozumný chovatel v postavení poškozeného.
Článek 3
Výluky z pojištění
Kromě výluk uvedených v čl. 23 VPP se pojištění dále nevztahuje
na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou:
a) výkonem povolání veterinárního lékaře neodpovídajícího jeho
specializaci dle diplomu o specializaci nebo rozhodnutí o
způsobilosti k samostatnému výkonu veterinární činnosti dle
zvláštních právních předpisů,
b) použitím veterinární lékařskou vědou obecně neuznávaných
postupů, neregistrovaných léčiv, léčiv po uplynutí doby jejich
použitelnosti, zdravotnických prostředků, u nichž nebyla
stanoveným způsobem posouzena shoda jejich vlastností se
základními požadavky stanovenými zvláštními právními
předpisy nebo u kterých uplynula doba jejich použitelnosti,
c) prováděním klinického hodnocení léčiv,
d) úkony prováděnými převážně z estetických důvodů, pokud
jsou nároky na náhradu škody vzneseny z důvodu
nespokojenosti s estetickým výsledkem zákroku,
e) při ověřování nových poznatků na živém tvoru použitím
metod dosud nezavedených v klinické praxi,
f) při vědecké, výzkumné a vývojové činnosti prováděné na
živých zvířatech.
g) v souvislosti s přenosem epidemických a nakažlivých chorob
na lidi nebo zvířata , včetně TSE/BSE a epidemií u
hospodářských zvířat.
Článek 4
Platnost pojistných podmínek
Tyto pojistné podmínky nabývají platnosti dne20.8.2018.

