
Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť

Zodpovednosť za škodu pri výkone poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti vrátane výkonu ambulantnej pohotovostnej 

služby

100 000,00 €              

Pokuty 500,00 €                     

Retroaktívne krytie                 10 000,00 € 

Nemajetková ujma                   5 000,00 € 

Právna asistencia                   5 000,00 € bez spoluúčasti 

Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť

Regresné nároky Sociálnej poisťove a zdravotných poisťovní 2 000,00 €

Užívané cudzie veci hnuteľné 2 000,00 €

V rozsahu zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave 

environmentálnych škôd § 13  
1 000,00 €

Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť

Porušenie ochrany dát

Obnova dát/vrátane straty pri zálohovaní dát

Zodpovednosť za porušenie ochrany dát

Zodpovednosť za bezpečnosť sietí

Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť

Hnuteľný majetok / technické vybavenie ambulancie, 

elektronika  
15 000,00 €

Hnuteľný majetok / zariadenia ambulancie 5 000,00 €

Odcudzenie / vandalizmus - limit plnenia 5 000,00 €

Poistenie skla  a sklenených výplní - limit plnenia 3 000,00 €

Atmosférické zrážky 2 000,00 €

Škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi 1 000,00 €

Únik vody, kvapaliny alebo pary z vodovodného zariadenia - 

ročný limit plnenia
1 000,00 €

Súbor - technického vybavenia ambulancie, elektroniky a 

strojov  
15 000,00 €                   

1 000,00 €                     

 najviac však

1 000 € / jednu 

ambulanciu 

Predmet poistenia Poistná suma Spoluúčasť

Súbor prenosnej zdravotníckej techniky, elektroniky a strojov  1 000,00 €                     300,00 €                 

Hnuteľný majetok (lekára, sestričky) - kufríky so 

zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckym materiálom 

využívanými na návštevnú službu, osobné veci 

500,00 € 50,00 €                   

Poistené riziko

Dopravná nehoda

Odcudzenie (krádež, lúpež)

Živelné riziká

 POISTNÝ PROGRAM pre Všeobecných lekárov Slovenska  

Poistené riziko

Poistenie profesijnej 

zodpovednosti za škodu pri 

výkone povolania podľa § 79 

ods. 1 písm. s) Zákon č. 

578/2004 Z. z. o 

poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti

10% min. 100,00 €

Poistené riziko

Poistené riziko

100,00  €

Poistené riziko

Poistenie všeobecnej 

zodpovednosti za škodu na 

zdraví a majetku tretej osoby

Poistenie zodpovednosti za škodu na prenajatých 

nehnuteľnostiach
20 000,00 €

Environmentálne škody 

Kybernetické riziko 10 000,00 € 500,00  €

Náklady na demoláciu a odvoz sutiny

Asistenčné služby (zámočník, inštalatér, sklenár a iné) 

Poistenie vecí počas poskytnutia ZS mimo ambulancie 

100,00 €

Poistenie majetku ALLRISKS

Poistenie strojov a elektronických zariadení - LOM stroja
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