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Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming:

O.W.M. MediRisk B.A., schadeverzekeraar, vergunning: 12000611 (NLD)

Product:

Medische aansprakelijkheidsverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid
waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
De verzekering betreft een gecombineerde beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering beschermt uw zorginstelling
tegen schadeclaims als uw zorginstelling aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden lijden en die is ontstaan door een
beroepsfout van uw zorginstelling of uw medewerkers.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De aansprakelijkheid voor schade die aan derden is
veroorzaakt. Onder schade valt personenschade,
zaakschade en (alleen voor patiënten)
vermogensschade.

Kijk voor de volledige lijst in onze polisvoorwaarden.

Extra informatie
Personenschade: letsel of aantasting van de
gezondheid, met al dan niet de dood tot gevolg, en
ook de daaruit voortvloeiende schade. Zaakschade:
beschadiging, vernietiging, vermissing of het verloren
gaan van zaken van derden en de daaruit
voortvloeiende schade. Vermogensschade:
aantasting van het vermogen van de patiënt,
bewoner, keurling of (orgaan)donor, anders dan
personenschade of zaakschade.

Wie zijn verzekerd?
De zorginstelling en uw medewerkers (ook
uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers) die ten
behoeve van de zorginstelling de werkzaamheden
verrichten. Ook het MSB, de vrijgevestigde medisch
specialisten en hun waarnemers vallen onder de
dekking. Voor alle verzekerden verwijzen wij u graag
naar onze polisvoorwaarden.
Werkgeversaansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de
zorginstelling als werkgever/opdrachtgever o.g.v.
artikel 7:658 BW tegenover hun ondergeschikten
voor schade aan personen en schade aan zaken, als
deze verband houdt met het verrichten van
werkzaamheden voor de zorginstelling.
Juridische hulp
Verzekerd zijn de kosten van verweer tegen gedekte
aanspraken. Niet verzekerd zijn de kosten voor
rechtsbijstand in een strafproces of tuchtprocedure.

Opnieuw leveren van product of dienst
Schade en kosten die moeten worden gemaakt,
omdat de door u verrichte werkzaamheden of
diensten opnieuw moeten worden verricht.
Productaansprakelijkheid
Er is geen dekking voor aanspraken tot
vergoeding van schade aan, vervanging, herstel,
verbetering van zaken die door of onder
verantwoordelijkheid van de zorginstellingen zijn
(op)geleverd.
Opzet
Schade die met opzet is veroorzaakt of die het
gevolg is van fraude, seksuele gedragingen of
vermogensdelicten, zoals diefstal, bedrog of valsheid
in geschrifte.
(Lucht)vaartuig of motorvoertuig
Er is geen dekking voor schade die voortvloeit uit het
houden, (laten) gebruiken of besturen van
motorrijtuigen waarvoor een verzekeringsplicht geldt
in de zin van de de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM),
of van (lucht)vaartuigen.
Extra informatie
Zie voor uitzonderingen onze polisvoorwaarden.

Asbest
Er is geen dekking voor schade die verband houdt
met, voortvloeit uit of wordt veroorzaakt door het
delven, verplaatsen, verwerken, vervaardigen,
verhandelen, verspreiden, opslaan of gebruiken van
asbest of asbesthoudende zaken.

Extra informatie
Laatst genoemde kosten worden wel vergoed als de
schade verzekerd is en wij toestemming hebben
gegeven om de kosten te maken.

Wettelijke voorschriften
Schade die het gevolg is van bewuste overtreding
van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Keuze: milieuschade
Deze rubriek is mee te verzekeren. Er is dekking
voor personenschade of schade aan zaken van
derden door een milieuaantasting die plotseling en
onzeker is.
Keuze: inloop
Deze rubriek kan meeverzekerd worden. Mocht er
een aanspraak of omstandigheid zijn die voortvloeit
uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden
vóór de ingangsdatum van de verzekering, maar die
bij MediRisk wordt aangemeld tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering, dan valt dit
onder deze dekking.
Keuze: uitloop
Deze rubriek kan meeverzekerd worden. Mocht er na
de beëindigingsdatum van de verzekering een
aanspraak worden gemeld die voorvloeit uit een
handelen of nalaten dat tijdens de
verzekeringsperiode en vóór beëindiging van de
verzekering heeft plaatsgevonden, dan is er dekking
onder de uitloopdekking.
Keuze: Overige arbeidsgerelateerde ongevallen
en WEGAM
Deze rubrieken zijn mee te verzekeren. U bent
hiermee verzekerd voor arbeidsongevallen van
medewerkers en bij schade met een motorrijtuig
tijdens werktijd.
E-health
Er is dekking voor schade die is ontstaan uit digitale
toepassingen in de zorg, op voorwaarde dat is
gehandeld in overeenstemming met voor de
beroepsgroep geldende richtlijnen.

Opzicht
Opzicht is uitgesloten. Dit betekent dat er geen
dekking is voor schade aan zaken die een
zorginstelling of iemand namens de instelling onder
zich heeft (gehad). Schade aan zaken aan patiënten
tijdens opname is wel gedekt tot een maximum van
€ 7.500,- per patiënt met een franchise van € 1.250,-.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Eigen risico
U heeft een eigen risico per jaar (eigen behoud). De
hoogte van het eigen behoud staat vermeld op het
polisblad voor het betreffende verzekeringsjaar.
Verzekerde bedragen
Op de polis zijn maximaal verzekerde bedragen van
toepassing. Deze bedragen staan vermeld op het
polisblad van het betreffende verzekeringsjaar.
Extra informatie
Aansprakelijkheid: € 5.000.000,- per aanspraak voor
zaak-, vermogens- en/of personenschade.
€ 10.000.000,- per serieschade. € 10.000.000,- per
aanspraak voor brandregresschade. € 10.000.000,in totaal voor elk afzonderlijk verzekeringsjaar.

Zaak of vermogenschade
Bij zaak- en/of vermogensschade geldt een franchise
van € 1.250,- per aanspraak. Dit betekent dat de
verzekeringsnemer schades tot dit bedrag moet
afhandelen en zo nodig moet vergoeden. Schade die
boven het bedrag van € 1.250,- uitkomt, wordt door
MediRisk in behandeling genomen/vergoed.

Keuze: Medisch-wetenschappelijk onderzoek met
mensen (WMO)
De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor
schade die voortvloeit uit medisch-experimenteel
onderzoek met mensen. Per onderzoek moet
hiervoor apart dekking aangevraagd worden.

Waar ben ik gedekt?
Deze verzekering is geldig in de hele wereld, met uitzondering van aanspraken die gebaseerd zijn op het recht van de Verenigde
Staten of Canada.
Extra informatie
De dekking geldt voor aanspraken waarvan het handelen of nalaten heeft plaatsgevonden in, of op het terrein van de instelling van
verzekeringnemer. Ook aanspraken die worden gebaseerd op handelen of nalaten van verzekerden buiten de instelling zijn
meeverzekerd bijv. tijdens het reizen in uitoefening van het beroep, het verlenen van hulp bij spoedgevallen. Zie onze
polisvoorwaarden voor de complete lijst.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u ons eerlijk van de gevraagde informatie voorzien. Mochten er zich veranderingen tijdens de
verzekeringsperiode voordoen in het verzekerd risico of mocht zich een schade voordoen, dan bent u verplicht deze direct aan ons
te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?
De verzekeringnemer is verplicht elk door hem aan MediRisk verschuldigd bedag (premie, kosten, assurantiebelasting) binnen 4
weken na verzending van de factuur te voldoen. De premie moet vooraf voor een geheel jaar worden betaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Bij eventuele wanbetaling, fraude of het niet nakomen van de
mededelingsplicht, hebben wij de mogelijkheid om de verzekering te beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging door verzekeringnemer tegen de eerstvolgende contractvervaldag. Hierbij moet
een termijn van tenminste twee maanden in acht worden genomen.
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