УКАЗАНИЯ
към рамкова застрахователна полица №1300000007/16.04.2018 на БФС
за застраховка „Професионална отговорност“ на фармацевта
УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА

ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ

▪
▪
▪
▪
▪

Включването на магистър-фармацевт в застрахователната програма е на доброволен принцип

Клауза „А” – Професионална отговорност“

Магистър-фармацевтът следва да бъде член на БФС

▪

Телесно увреждане - смърт, заболяване, физическо или умствено увреждане, причинени на трето
лице поради небрежност, грешка, пропуск при извършване на професионалната дейност на
фармацевта

▪

Нарушаване на поверителност - неумишлено нарушаване на поверителността, включващо
неумишлено нарушаване на пациентската тайна от фармацевта при извършване на неговата
професионална дейност

КАК МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА

▪

▪
▪
▪

РЕНОМИА ООД е администратор на застрахователната програма

Загуба на документи - загуба на документи, включваща неумишлено унищожаване, повреда или
загуба на всякакви документи, принадлежащи или поверени под грижата и контрола на фармацевта
при извършване на неговата професионална дейност

▪

Клевета и дискредитиране – искове на трети лица към фармацевта във връзка с негови
съзнателни писмени или устни изявления, увреждащи тяхната репутация и доброто име

▪
▪
▪

За всички въпроси при попълване на Предложението следва да се обърнете към РЕНОМИА

▪

Застрахователната премия се заплаща от магистър-фармацевтът вкл. за застрахованите от него
помощник-фармацевти

Правни разноски на фармацевта по Клауза „А“ и Клауза „Б“

▪

При включване в застрахователната програма след 01.05.2018 г. се начислява премия по
краткосрочна тарифа, посочена в настоящите Указания за периода от началото на
застрахователното покритие до 30.04.2019 г.

▪

Правни разноски на фармацевта вкл. за процесуално представителство, направени със съгласието на
застрахователя, за досъдебно и съдебно производство или за постигане на извънсъдебно
споразумение с увреденото трето лице.

Застрахователната премия е в лева и се заплаща еднократно от магистър-фармацевта, преди
влизане в сила на застрахователното покритие, по посочена в сметката за дължима
застрахователна премия банкова сметка на РЕНОМИА (специална клиентска сметка)

▪

Магистър-фармацевтът връща на адреса на РЕНОМИА в оригинал екземпляр на подписан
индивидуален застрахователен сертификат и Предложението за сключване на застраховката

▪

За подновяването на Вашия индивидуален застрахователен сертификат
застрахователен период ще бъдете уведомени писмено от РЕНОМИА

Магистър-фармацевтът може да включи в застрахователното покритие помощник-фармацевт(и)
Индивидуален застрахователен сертификат се издава на магистър-фармацевта
Застрахователната програмата започва от 01.05.2018 г.

Индивидуалните застрахователни сертификати се издават от РЕНОМИА
Магистър-фармацевт, желаещ да се включи в застрахователната програма, попълва Предложение
по образец, което може да изтеглите от интранет сайта на БФС
Предложението се изпраща подписано и сканирано на електронен адрес на РЕНОМИА
РЕНОМИА изпраща към Вас оригинали на индивидуален застрахователен сертификат и сметка за
дължима застрахователна премия, определена в зависимост от избраната опция на лимит на
отговорност, брой помощник-фармацевти и периода на застрахователно покритие

за

следващ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСК СРЕЩУ ФАРМАЦЕВТА

▪
▪

При предявяване на иск срещу Вас от трето увредено лице, или узнаване за обстоятелства, които
биха могли да доведат до предявяване на иск, следва да уведомите РЕНОМИА и/или
застрахователя в срок от 7 календарни дни, считано от дата на узнаването
РЕНОМИА ще Ви предостави комплексно съдействие за предявяване на застрахователна
претенция към застрахователя и нейното окончателно уреждане

Клауза „Б” – Обща гражданска отговорност

▪

Вреди на здравето или имуществото на трети лица, причинени от фармацевта при извършване
на неговата професионална дейност

▪

Инцидентно замърсяване на околната среда от изтичане, просмукване, пренасяне, отделяне или
изпускане на твърди, течни, газообразни, възпламеним и други замърсители/отпадъци, настъпило
при извършване на професионалната дейност на фармацевта

ЗА ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТОРА
РЕНОМИА ООД
бул. Шипченски проход 65, 1574 София
office@renomia.bg
Галина Павлова

02/451 43 79

0884 550 216

Ивайло Динков

02/870 46 83

0884 224 504

УКАЗАНИЯ
към рамкова застрахователна полица №1300000007/16.04.2018 на БФС
за застраховка „Професионална отговорност“ на фармацевта

ОПЦИИ НА ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ
Лимит на отговорност:

Опция 1

Клауза А
„Професионална отговорност“

Клауза Б
„Обща Гражданска Отговорност“

Опция 2

EUR 125 000

EUR 250 000

За всеки Иск и в годишен агрегат за всички Искове за
периода на застраховката, включително за правни
разноски

За всеки Иск и в годишен агрегат за всички Искове за
периода на застраховката, включително за правни
разноски

EUR 125 000

EUR 250 000

За всеки Иск и в годишен агрегат за всички Искове за
периода на застраховката, вкл. за отговорността,
произтичаща от Замърсяване, включително за правни
разноски

За всеки Иск и в годишен агрегат за всички Искове за
периода на застраховката, вкл. за отговорността,
произтичаща от Замърсяване, включително за правни
разноски

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
При лимити съгласно
Опция 1

При лимити съгласно
Опция 2

За магистър-фармацевт

132.60 лева

153.00 лева

За магистър-фармацевт и от 1 до 3 помощник-фармацевти

173.40 лева

193.80 лева

За магистър-фармацевт и от 4 до 8 помощник-фармацевти

204.00 лева

234.60 лева

За магистър-фармацевт и от 9 до 15 помощник-фармацевти

244.80 лева

275.40 лева

Годишна застрахователна премия за един магистър-фармацевт с данък по ЗДЗП:

Застрахователната премия при срок на застрахователно покритие по-кратък от 12 месеца се изчислява по краткосрочна тарифа, както следва:

▪
▪
▪
▪

над 9 месеца
от 6 до 9 месеца вкл.

100% от годишната застрахователна премия
75% от годишната застрахователна премия

от 3 до 6 месеца вкл.

50% от годишната застрахователна премия

под 3 месеца

25% от годишната застрахователна премия.

