HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe
Ügyféltájékoztató
Szerződő:
A termék: Klinikai vizsgálati felelősségbiztosítás
Figyelem: Jelen tájékoztató csak a legfontosabb információkat tartalmazza az Ön biztosításáról. A biztosítási szerződéskötéssel, ill.
a létrejött szerződéssel kapcsolatos teljeskörű információt az alábbi dokumentumokban találja meg:
• biztosítási ajánlat,
• biztosítási kötvény és
• biztosítási feltételek.

Milyen típusú biztosításról van szó?
Klinikai vizsgálati felelősségbiztosítás

Mire terjed ki a biztosítás?
A Biztosító fedezetet nyújt a Biztosított által végzett vagy
szponzorált, a biztosítási kötvényben feltüntetett klinikai
vizsgálat során a vizsgálati alanynak okozott azon károk
vonatkozásában fellépő törvényes felelősségére, melyekért a
Biztosított a Polgári Törvénykönyv alapján kártérítési
kötelezettséggel tartozik.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
Nem fedezettek az alábbiakból eredő károk:




Szándékosan okozott egészségkárosodás;



Ha az egészségkárosodás bekövetkezése a vizsgálat
jellege miatt valószínű, és az orvostudomány szerinti
elfogadható mértéket nem haladja meg;




A vizsgálati szerre való rászokás;









Radioaktív sugárzás;



Törvényes felelősséget meghaladóan támasztott igények.

Ha a vizsgálati szer nem felel meg az elvárásoknak vagy
nem jár a kívánt eredménnyel;

Gyógyszervizsgálat esetén, ha a páciens nem kapott
vizsgálati szert, placebót kapott;
Hepatitisz, HTLV III, HIV (LAV), AIDS;
Azbeszt, dohány, ólom hatása;
Terhes nők részvétele;
Genetikai változásaok;
Bírságok, büntetések;
Háborúval, zavargással, terrorcselekményekkel vagy
hasonló eseményekkel összefüggésben felmerülő károk;

Milyen fedezetkorlátozások vannak?
!
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Nem vagy csak korlátozottan áll fenn a biztosítási védelem,
ill. a biztosító visszkeresetre jogosult, ha Ön szerződéses
kötelezettségeit megszegi.
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Hol érvényes a biztosításom?


Magyarország területén.

Milyen kötelezettségeim vannak?





A Biztosító teljes és valóságnak megfelelő tájékoztatása a szerződéskötés előtt és a szerződés futamideje alatt a kockázatokról és
más, a díjra kiható tényezőkről mint pl. a páciensek számának változása, a protokoll változása.
Káresemény bekövetkeztekor annak lehetőség szerinti enyhítése, valamint a Biztosító haladéktalan tájékoztatása.
A kár nagyságának és következményeinek megállapítása során, kérjük, őszintén válaszolja meg a Biztosító kérdéseit.
Kötelessége a vizsgálatban résztvevőket tájékoztatni a biztosítási szerződés fennállásáról.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítási díj alapvetően évente egy összegben, átutalással, előre fizetendő. Féléves vagy negyedéves részletekben történő
díjfizetés szerződéses megállapodás alapján lehetséges.

Mettől meddig tart a kockázatviselés?
A kockázatviselés a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik, aminek feltétele az első díj időben és teljes egészében
történő megfizetése, valamint a klinikai vizsgálat engedélyezése.
Határozott idejű, a szerződésben meghatározott tartam esetén a szerződés a megállapodás szerinti időpontban szűnik meg külön
felmondás nélkül.
A klinikai vizsgálat esetleges meghosszabbítása esetén a biztosítási fedezet meghosszabbítása is szükséges. A törvény szerint
kötelező biztosítási fedezet fenntartásának biztosítása érdekében idejekorán meg kell egyezni a Biztosítóval a biztosítási fedezet
meghosszabbításáról.
Egy éves vagy hosszabb tartamú keretszerződés automatikusan mindig újabb egy évre meghosszabbodik, hacsak azt Ön vagy a
Biztosító fel nem mondja.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?
szerződést?
A klinikai vizsgálat tartamára kötött sAzerződés A klinikai vizsgálati keretszerződést 30 napos határidővel fordulónapra lehet
felmondani. Az egyes viszgálatokra szóló határozott tartamú szerződések külön felmondás nélkül megszűnnek.
Fordulónap előtt a szerződésben meghatározott okok fennállása esetén mondható fel a biztosítás.
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