P&V IDEAL BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
MEDISCHE EN PARAMEDISCHE ZORGVERLENING

PRODUCTFICHE

Het beroep van zorgverlener is mooi maar erg veeleisend. Zorgverleners waken over onze kostbare gezondheid,
zowel lichamelijk als geestelijk. Maar hun beroep is niet altijd zonder risico.
Een hoge werkdruk, voortdurende vernieuwingen in technieken en producten, een evoluerende wetgeving en vooral
de steeds hogere verwachtingen van patiënten, maken het beroep er niet eenvoudiger op.
Ondanks zijn bekwaamheid, kan een zorgverstrekker te maken krijgen met een (al dan niet gegronde) eis tot
schadevergoeding over de door hem verstrekte zorgen.
Daarom ontwikkelde P&V de verzekering Beroepsaansprakelijkheid Medische en Paramedische Zorgverlening.

P&V beschermt de zorgverstrekker
Lang niet elke schade is het gevolg van een foute handeling van de zorgverstrekker.
P&V kijkt in eerste instantie of de aantijgingen van de patiënt gegrond zijn en of de verzekerde een fout heeft begaan
of nalatig was. We zullen de verzekerde zorgverstrekker bijstaan en verdedigen.
Staan de feiten vast en is de verzekerde aansprakelijk, dan vergoeden we de schade zoals bepaald in de
polisvoorwaarden.

Waarom kiezen voor P&V Ideal Beroepsaansprakelijkheid
Medische en Paramedische Zorgverlening?
Doelgroep
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P&V biedt een ruime dekking aan een zeer brede categorie van zorgverstrekkers:
-

huisartsen

-

tandartsen

-

kinesisten

-

psychologen

-

apothekers

-

verpleegkundigen

-

dierenartsen

-

…

Ruime waarborgen
Wat is verzekerd:
-

de geleden schade van derden tijdens de zorgverlening, als er sprake is van contractuele of extracontractuele
aansprakelijkheid van de verzekerde;

-

het gaat dan om lichamelijke letsels en/of materiële schade en eventuele (immateriële ) gevolgschade;

-

moet de verzekerde zich verantwoorden voor de strafrechter (bijvoorbeeld bij een aanklacht voor onvrijwillige slagen
en verwondingen) dan kan hij zich via de waarborg Rechtsbijstand laten bijstaan door de rechtsbijstandsverzekeraar
ARCES.

Naast de bovenvermelde waarborgen komt P&V altijd tussen in de volgende situaties:
-

schade die geen rechtstreeks gevolg is van de zorgverlening (denk aan schade veroorzaakt tijdens een seminarie
of een opleiding, schade veroorzaakt door een gebrek in het gebouw waar de zorgen worden verleend, een patiënt
die zich kwetst zich aan een gebrekkig meubel in de wachtzaal … );

-

schade aan derden door producten met gebreken (bijvoorbeeld geneesmiddelen), ook als de verzekerde wordt
aangesproken op basis van de wetgeving rond productaansprakelijkheid;

-

schade aan derden die zich voordoet na het overlijden van de verzekerde, maar die het gevolg is van de zorgen die
hij tijdens de geldigheidsduur van de polis heeft verleend;

-

accidentele schade aan instrumenten en toestellen die nodig zijn voor de zorgverlening maar geen eigendom
van de verzekerde zijn, tot 25.000 euro per schadegeval en per verzekeringsjaar (behalve gehuurde of geleasde
goederen en goederen die eigendom zijn van de werkgever).

Bovendien biedt P&V oplossingen op maat:
als de verzekerde zorgverlener personeel tewerkstelt (inclusief dekking voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid als
opdrachtgever wanneer een personeelslid voor de dienst zijn eigen wagen gebruikt) of zich door andere personen
laat bijstaan;

-

als de verzekerde studenten begeleidt in het kader van hun opleiding.

P&V Verzekeringen CVBA - Lid van de P&V Groep
Koningsstraat 151 - 1210 Brussel
www.pv.be

Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058

+32 (0)2 250 91 11
BE 0402 236 531
rpr Br ussel
tel

btw

BE29 8777 9394 0464
BNAGBEBB

iban
bic

V.U.: P&V Verzekeringen

2/8 - 010/1167 - 04.2016

cvba

- Koningsstraat 151, 1210 Brussel - 010/1183 - 05.2016

-

