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Postup uzavírání zvýhodněných pojistných smluv na pojištění profesní odpovědnosti pro členy ČLK

Pojistnou smlouvu (PS) podle zvýhodněných podmínek popsaných v Dohodě o podmínkách pojištění
odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb pro členy České lékařské komory č. 4901200003 a
Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb – praktického lékaře
pro členy České lékařské komory č. 4901200004 může uzavřít člen ČLK, poskytovatel zdravotních
služeb – fyzická osoba („poskytovatel“) a poskytovatel zdravotních služeb – právnická osoba, jejímž
společníkem (členem) je člen ČLK a která má ustanoveného odborného zástupce, který je členem ČLK.

Pro zájemce o pojištění je připraven následující postup:
Poskytoval zdravotních služeb – zájemce o pojištění vyplní přihlášku (tuto přihlášku obdrží na webových
stránkách ČLK nebo na požádání na níže uvedených adresách) a pak ji zašle buď poštou na adresu
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Odbor klientského servisu
Koliště 1856/1
602 00 Brno
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nebo tamtéž mailem (kancelar-vip@koop.cz), případně přihlášku doručí osobně na výše zmíněnou
adresu. Spolu s přihláškou musí být Kooperativě doručena i kopie Rozhodnutí o udělení oprávnění k
poskytování zdravotních služeb (dříve Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení).
Počátek pojištění bude datován ke dni, kdy Kooperativa přihlášku obdrží, nebude-li zájemcem
požadován pozdější počátek vzniku pojištění.
Kooperativa vypracuje nejpozději do týdne pojistnou smlouvu a ve 2 vyhotoveních ji zašle doporučeně
poštou poskytovateli k podpisu společně s průvodním dopisem. Poskytovatel po podpisu smlouvy vrátí
podle instrukcí v průvodním dopise 1 originál zpět do kanceláře VIP.
Veškeré následné změny a úpravy pojistné smlouvy domluví poskytovatel přímo s Odborem klientského
servisu výše zmíněným způsobem nebo telefonicky (545 434 095).

Přepracování stávajících PS sjednaných prostřednictvím obchodní služby u Kooperativy:
Poskytovatel, který má doposud sjednáno pojištění u Kooperativy za standardních podmínek, vyplní
přihlášku k pojištění na základě dohody o podmínkách pojištění pro členy ČLK a zašle ji do kanceláře
VIP. Přihláška bude zaregistrována a jeho pojistná smlouva bude přepracována náhradou na novou PS.
Původní smlouva bude následně ukončena k datu počátku nové pojistné smlouvy.

