Od A(dvokátů)
do Z(dravotnická zařízení)

Pojištění
profesní odpovědnosti

Mýlit se je lidské. Pojištění profesní odpovědnosti se
sjednává pro případ škody způsobené v důsledku
chyby, omylu či opomenutí při poskytování
odborných služeb. Chrání nejen pojištěného, ale
i jeho klienty, neboť zmírní finanční následky jeho
profesního pochybení.

Allianz pojišťovna zná rizika, se kterými jsou jednotlivé profese
spojeny. Proto připravila speciální nabídku pojištění, kterou
oceníte nejen Vy, profesionálové ve svém oboru, ale také Vaši
klienti.

Pro většinu pojišťovaných profesí je pojištění profesní
odpovědnosti povinné ze zákona. Pojištěnému však zůstává
právo svobodné volby pojistitele. Pojištění Allianz pojišťovny
splňuje podmínky povinně smluvního pojištění, ale nabízí svým
klientům i něco navíc.

Pojištění je určeno pro:
• nestátní zdravotnická zařízení: soukromé lékaře, nelékařské
zdravotnické profese (např. fyzioterapeuty)
• lékárny
• poskytovatele sociálních služeb (např. pečovatelskou službu,
domovy pro osoby se zdravotním postižením)
• veterinární lékaře
• advokáty, notáře
• daňové poradce, auditory, účetní
• správce nemovitosti, realitní kanceláře
• autorizované architekty, autorizované inženýry, a techniky
činné ve výstavbě, autorizované inspektory, energetické
auditory
Pojištění lze sjednat i pro statutární orgán společenství vlastníků
jednotek (výbor nebo pověřeného vlastníka).

V čem spočívá jedinečnost naší nabídky?
Veškeré pojištění odpovědnosti, které potřebujete, sjednáte
jednou pojistnou smlouvou. Navíc oceníte:
• pojištění provozní odpovědnosti spojené s výkonem
pojištěné profese (provoz kanceláře, ordinace), včetně:*
• škody způsobené výkonem vlastnických práv
k nemovitostem, škody na pronajatých nemovitostech,
• škody na věcech převzatých, škody na věcech zaměstnanců,
škody na věcech odložených
• škody při praktickém vyučování
• náhrady nákladů zdravotní pojišťovny a dávek
nemocenského pojištění
• škody na převzatých dokladech, listinách a datových nosičích
(nad rámec pojištění odpovědnosti)
• nemajetkové újmy uplatněné v souvislosti s právem
na ochranu osobnosti
• možnost sjednání pojištění přerušení provozu z důvodu
pracovní neschopnosti a úředního zásahu (pouze pro fyzické
osoby)

Hlavní výhody pojištění
profesní odpovědnosti Allianz:
•
•
•
•
•
•
•

retroaktivní pojistné krytí až 4 roky před počátkem pojištění
územní působnost Česká republika a Slovenská republika
vysoké limity pojistného plnění
volitelná spoluúčast a s ní spojená sleva
náhrada nákladů řízení o náhradě škody
ochrana před neoprávněně uplatňovanými nároky
náhrada škody na životě, na zdraví, na věci i čisté finanční
škody*
• náhrada následné finanční škody vyplývající ze škod
na životě, na zdraví a na věci*
• náhrada pokut a penále uložených orgány státní správy třetí
osobě*
* Vztahuje se na vybrané profese

Pojištění
profesní
odpovědnosti

Informace obsažené v tomto materiálu mají popisný charakter a nepředstavují individuální radu
nebo nabídku. Informace jsou aktuální k datu vytvoření tohoto materiálu. Allianz pojišťovna, a. s.,
nepřebírá žádný závazek na aktualizaci zde obsažených informací. Pro více informací o produktu
kontaktujte Allianz pojišťovnu, a. s., prostřednictvím svého pojišťovacího poradce nebo na telefonní
lince +420 224 405 111.

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8, Česká republika
tel.: +420 224 405 111
NONSTOP bezplatná linka: 800 170 000
www.allianz.cz · klient@allianz.cz

Kompletní
ochrana rizik
při podnikání
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S vámi od A do Z

