NABÍDKA NOVÝCH SLUŽEB
PRO ČLENY UNIFY ČR

Radíme klientům s pojištěním již 24 let.
Spolehlivě a v jejich zájmu.
RENOMIA GROUP připravila pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou členy
UNIFY ČR, exkluzivní novinky v oblasti pojištění i finančního poradenství.
Prostřednictvím pojišťovny Kooperativa byla sjednána Rámcová dohoda o poskytování
zvýhodněných podmínek pojištění pro členy UNIFY ČR v oblasti pojištění profesní
odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb
Víte, o jaké novinky jde? Znáte i další zajímavá pojištění pro soukromé praxe? Co
nabízí RENOMIA GROUP všem členům UNIFY ČR? Pokud budete mít zájem, se všemi
výhody pojištění Vás seznámí garant pro vzájemnou spolupráci Renata Pacnerová.

Jaké jsou novinky v pojištění profesní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb?
Základní rozsah pojistného krytí obsahuje náhradu:


újmy vzniklé jinému v souvislosti s poskytováním zdravotní péče v důsledku jakéhokoliv neúmyslného pochybení fyzioterapeuta,
byť by šlo o závažnou odbornou chybu
 nemajetkové újmy způsobné ublížením na zdraví nebo usmrcením poškozenému nebo osobám jemu blízkým do výše
základního limitu
 újmy způsobené vadou použité věci ( přístroje, léku) při poskytování zdravotní péče kryty zásadně všechny případy nedbalostního
způsobení škody včetně tzv. „hrubé nedbalosti“,
– vyloučen pouze úmysl nebo vliv návykových látek

Dále základní rozsah pojistného krytí obsahuje:


retroaktivní krytí pro příčiny nastalé až 3 roky zpětně
náhradu nemajetkové újmy v jiných případech, až do výše 5mil.Kč
 jeden odborný zdravotnický pracovník v ceně základního pojištění
 každý další odborný pracovník za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek 160Kč,
za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek + obecná odpovědnost 180Kč
 každý pomocný pracovník za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek 40Kč , za variantu profesní
odpovědnost + odpovědnost za výrobek + obecná odpovědnost 60Kč
Obchodní sleva
Pro pojištění bude uplatněna sleva z celkového ročního pojistného v konečné výši 30 %
V případě pololetního placení pojistného (půlročního pojistného období) v konečné výši 32 %
V případě ročního placení pojistného (ročního pojistného období) v konečné výši 35 %.


Nadstandardní krytí – lze připojistit:







přenos viru HIV
zavlečení nebo rozšíření nakažlivé choroby lidí
péče na základě smlouvy s jiným zdravotnickým zařízením (pouze ambulantní)
náklady zdravotních pojišťoven / regresy nemocenských dávek u zaměstnanců pojištěného
odpovědnost pojištěného za posouzení zdravotního stavu pacienta nebo při posouzení vlivu výkonu práce, služeb, povolání
či jiných činností na zdravotní stav pacienta v rámci posudkové péče
věci převzaté a užívané, např. ordinace užívaná na základě nájemní nebo leasingové smlouvy, převzetí cenností pacienta
do úschovy
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NABÍDKA NOVÝCH SLUŽEB
PRO ČLENY UNIFY ČR
Příklad výpočtu pojistného:
jeden odborný zdravotní pracovník v ceně základního pojištění
Roční pojistné při limitu pojistného plnění a spoluúčasti 2 500Kč
Odpovědnost
1 mil. Kč

3 mil. Kč

Profesní + obecná + výrobek

1 723 Kč

1 946 Kč

Profesní + obecná

1 495 Kč

1 689 Kč

Jaké další možnosti lze využít pro svou soukromou praxi?
Fyzioterapeutům pro svoji soukromou praxi nabízí RENOMIA GROUP komplexní pojistnou ochranu v podobě pojistného produktu
ORDINACE, kde si můžete pojistit nemovitost, vybavení své ordinace, nebo třeba přerušení provozu (např. z důvodu nemoci, úrazu,
karantény nebo požáru, úderu blesku, povodně, odcizení).

Navíc další perfektní podmínky:
Spotřebitelské úvěry
 Výborné ceny, flexibilita
 Úvěr k hypotéce i na vybavení domácnosti i „úvěry na cokoliv“
 Úvěry bez dalších poplatků za nejlepší sazbu (RPSN) na trhu
 Snížení výše splátek u stávajících úvěrů včetně sloučení („konsolidace“) půjček
 U „konsolidací“ snížení úrokové sazby o 2 % p.a.
Investice
 Férové poplatky a omezené předplácení poplatků u podílových fondů
 Výběr nejvhodnějších produktů a poradenství
 Využití státní podpory (stavební spoření, doplňkové penzijní spoření)
Hypotéky
 Úspora peněz na splátce i na dalších poplatcích – v horizontu několika let rozdíly až v řádu desítek tisíc korun
 Úroková sazba nižší až o 0,2 % p.a.
 Slevy na poplatcích či jejich úplné odstraněny
A to vše pohodlně, s úsporou času
Bez nutnosti srovnávat různé nabídky, studovat rozdíly
 Bez nutnosti chodit do různých institucí – poradce přijde za Vámi
 Bez trápení se s administrativou


S prověřeným partnerem ve financích, kterému můžete věřit
Uznávané hodnoty - etický přístup a služba pro klienta jako jedna ze základních hodnot



Rádi Vám poradíme, kontaktujte nás.
kontakt:
Renata Pacnerová
manažer pro skupinové pojištění
RENOMIA, a. s., Na Florenci 15
Budova Florentinum, vstup C, 110 00 Praha
Mobil: +420 602 146 850, Tel.: +420 222 390 863
E-mail: renata.pacnerova@renomiabenefit.cz
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