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Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności leczniczej Cena netto Cena brutto
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej za szkody, będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń
zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:
75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową
ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U.2011.112.654), wykonującego działalność leczniczą, o której mowa w art. 8 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy j.w
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A. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów. Cena netto Cena brutto
Ogień, wybuch, pożar, uderzenie pioruna (pośrednie i bezpośrednie), upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, dym, grad,
śnieg, szkody wodociągowe i kanalizacyjne, szkody powstałe w wyniku aktu terroryzmu, uderzenie pojazdu w ubezpieczony obiekt, akcja
ratownicza prowadzona w związku z ww. zdarzeniami
Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego oraz osób, za
które ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się wyłącznie (Dyrektora RCKiK Radom)
Zakład Ubezpieczeń obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe lub środki, których wartość wzrosła
wskutek modernizacji, inwestycji itp. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia
ograniczona jest do kwoty 500.000 PLN stanowiącej łączny roczny limit. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń rozpoczyna się z dniem
ukończenia modernizacji lub inwestycji, bądź też z dniem przyjęcia środka do ewidencji środków trwałych. Rozliczenie klauzuli odbywa
się w ciągu 30 dni od zakończenia rocznego okresu ubezpieczenia. Składka należna z tytułu wzrostu wartości mienia obliczana jest na
podstawie różnicy sum ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej za pełne miesiące kalendarzowe pozostałe do
zakończenia okresu ubezpieczenia
Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody: elektryczne spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w
czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach
elektrycznych odbiorników
Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach
energetycznych
Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko utraty środków obrotowych w wyniku przerw w dopływie prądu do urządzeń
chłodniczych w brzmieniu zgodnie z klauzulą zawartą w specyfikacji
Wyłączenie redukcji odszkodowania ze względu na niedoubezpieczenie, zużycie techniczne lub amortyzację, gdy sumy ubezpieczenia są
określone na podstawie wartości księgowych początkowych
Pokrycie kosztów ewakuacji sprzętu poniesionych w wyniku rzekomego ryzyka wybuchu, limit do wyczerpania 100.000,00 PLN
Udział własny w szkodzie 500,00 PLN
B. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji Cena netto Cena brutto
Akceptacja istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Wyłączenie redukcji odszkodowania ze względu na niedoubezpieczenie,zużycie techniczne lub amortyzację
Udział własny w szkodzie kradzieżowej 200,00 PLN
Udział własny w zdewastowanym mieniu (z wyłączeniem zabezpieczeń i szyb) 200,00 PLN
C. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń Cena netto Cena brutto
Sprzęt komputerowy (laptop 14 szt.+projektor)
Zakres pełny
Użytkowanie mobilne sprzętu wartość – 72560,29 PLN
Udział własny w szkodzie max  – 200,00 PLN
Przy wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania redukcja odszkodowania ze względu na zużycie techniczne
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