
 
Udržovací pojištění 

 

1. Jestliže osoba, která měla sjednáno pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb  
na základě této dohody, Dohody o podmínkách pojištění odpovědnosti poskytovatele 
zdravotních služeb – praktické lékaře pro členy České lékařské komory č. 4901200002 ze dne  
3. 9. 2012 nebo Dohody o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele nestátního 
zdravotnického zařízení za škodu pro členy České lékařské komory č. 06-490-01 ze dne  
25. 3. 2006, ukončí činnost poskytovatele zdravotních služeb, uzavře s ní Kooperativa na její 
žádost za podmínek uvedených v dalších odstavcích tohoto článku pojistnou smlouvu, která 
bude upravovat pojištění odpovědnosti této osoby za újmu vzniklou v souvislosti 
s poskytováním zdravotních služeb z doby před ukončením činnosti poskytovatele zdravotních 
služeb (dále jen „udržovací pojištění“ a „pojistná smlouva pro udržovací pojištění“).  

 

2. Udržovací pojištění musí bezprostředně navazovat na pojištění odpovědnosti poskytovatele 
zdravotních služeb uzavřené dle dohod uvedených v odst. 1. Jako datum počátku pojištění bude 
sjednán den bezprostředně následující po dni zániku pojištění odpovědnosti poskytovatele 
zdravotních služeb ukončeného z důvodu zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 
Žádost o uzavření pojistné smlouvy pro udržovací pojištění (přihláška k udržovacímu pojištění) 
musí být Kooperativě doručena nejpozději do 2 měsíců po zániku pojištění poskytovatele 
zdravotních služeb ukončeného z důvodu zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 
Pokud byla přihláška k udržovacímu pojištění podána až po ukončení pojištění poskytovatele 
zdravotních služeb, není Kooperativa povinna poskytnout pojistné plnění ve vztahu ke 
škodným událostem, o jejichž vzniku pojistník v době podání přihlášky k udržovacímu pojištění 
prokazatelně věděl nebo měl a mohl vědět. 

 

3. Udržovací pojištění může být sjednáno pouze ve vztahu k poskytování zdravotních služeb, na 
nějž se vztahovalo pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb uzavřené dle 
dohod uvedených v odst. 1, a účinné ke dni zániku pojištění odpovědnosti poskytovatele 
zdravotních služeb z důvodu ukončení jeho činnosti. 

 
4. Limit pojistného plnění sjednaný pro udržovací pojištění nesmí přesáhnout limit pojistného 
plnění, který byl sjednán ve smlouvě pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních 
služeb účinné ke dni zániku pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb. 

 
5. Pro udržovací pojištění lze sjednat pouze taková připojištění, která byla sjednána v rámci 
pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb účinného ke dni zániku pojištění 
odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb. 

 
6. Sublimit sjednaný pro připojištění v pojistné smlouvě pro udržovací pojištění nesmí 
přesáhnout sublimit, který byl sjednán pro připojištění ve smlouvě pro pojištění odpovědnosti 
poskytovatele zdravotních služeb účinné ke dni zániku pojištění odpovědnosti poskytovatele 
zdravotních služeb. 

 
7. Povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění z udržovacího pojištění je vázána  
na současné splnění následujících podmínek: 

a) příčina vzniku újmy nastala v době trvání pojištění odpovědnosti poskytovatele 
zdravotních služeb uzavřeného dle dohod uvedených v odst. 1,  

b) nárok na náhradu újmy byl vůči pojištěnému uplatněn v době trvání udržovacího 
pojištění uzavřeného dle této dohody a 

 



 
 
 
 
c) uplatnění nároku na náhradu újmy bude pojistiteli oznámeno do 60 dnů po zániku 
udržovacího pojištění uzavřeného dle této dohody. 

 
8. Roční pojistné za první a druhý rok udržovacího pojištění se stanoví ve výši 80% ročního 
pojistného, které by bylo vypočteno pro rozsah pojištění sjednávaný pro udržovací pojištění  
za pojištění odpovědnosti příslušného poskytovatele zdravotních služeb ke dni zániku 
pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb. 
 
9. Roční pojistné za třetí a každý další rok udržovacího pojištění se stanoví ve výši 50% 
ročního pojistného, které by bylo vypočteno pro rozsah pojištění sjednávaný pro udržovací 
pojištění  
za pojištění odpovědnosti příslušného poskytovatele zdravotních služeb ke dni zániku 
pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb. 

 


