Ως γιατρός στέκεστε πάντα στο πλευρό των ασθενών σας όταν σας
χρειάζονται. Όµως παρά τις καλύτερες προθέσεις, µερικές φορές η
έκβαση µιας ιατρικής επέµβασης, παρακολούθησης ή διάγνωσης, µπορεί
να είναι δυσάρεστη για τον ασθενή και να επιφέρει συνέπειες και για
εσάς.
Η ασφάλιση «Αστική Ευθύνη Ιατρών» της INTERAMERICAN, είναι
ένα ειδικά µελετηµένο και σύγχρονο πρόγραµµα που απευθύνεται σε
ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και σας παρέχει προστασία αστικής
ευθύνης για αποζηµιώσεις που µπορούν να διεκδικήσουν οι ασθενείς
σας.
Παρακάτω σας παραθέτουµε όλες τις πληροφορίες σχετικά µε την
αστική ευθύνη γιατρού, µε δικό του ιατρείο, της Interamerican.
Για περισσότερα πατήστε εδώ... (link)

Η Αστική Ευθύνη Ιατρών απευθύνεται σε κάθε ιατρό και παρέχει
ολοκληρωµένη κάλυψη, σε περίπτωση λανθασµένης ιατρικής
διάγνωσης:
•
Απώλειας Ζωής, Σωµατικών Βλαβών από πράξεις
ή παραλείψεις
που οφείλονται σε αµέλεια και σχετίζονται
αποκλειστικά και µόνο µε την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος
•
Ατυχηµάτων που πιθανόν να συµβούν στο χώρο του
ιδιωτικού ιατρείου για τα οποία φέρουν ευθύνη οι ιατροί
Επιπλέον καλύπτονται:
•
Οι δικηγορικές αµοιβές και τα δικαστικά έξοδα, για την
υπεράσπιση του ασφαλισµένου σε Αστικά ∆ικαστήρια
•
Οι δικηγορικές αµοιβές και τα δικαστικά έξοδα, για την
υπεράσπιση του ασφαλισµένου σε Ποινικά ∆ικαστήρια µέχρι του
ποσού των €10.000
•
Η ευθύνη του ιατρού η οποία απορρέει από την παροχή πρώτων
βοηθειών σε καταστάσεις ανάγκης πέρα της ειδικότητας του
Η πληρωµή της αποζηµίωσης γίνεται χωρίς απαραίτητα η
υπόθεση να φθάσει στο δικαστήριο.
Με κάθε συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης Ιατρού προσφέρουµε
επίσης, τα εξής:
• 10% έκπτωση σε Συµβόλαιο Ασφάλισης Αυτοκινήτου (όλα τα
συµβόλαια της Interamerican περιέχουν πλήρη Οδική Βοήθεια)
• 10% έκπτωση σε Συµβόλαιο Πυρός (Κατοικίας ή Ιατρείου)
• 10% έκπτωση σε Συµβόλαιο Επαγγελµατικής Ικανότητας
• Για κάθε δύο (2) συµβόλαια ασφάλισης σε διαφορετικούς
κλάδους
παρέχεται
∆ΩΡΕΑΝ
ασφάλεια
ζωής
(ασφαλιζόµενης αξίας 10.000€) για 1 έτος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος:
Ιατρικός Σύλλογος Ηµαθίας: 23310 24740
Υπεύθυνοι πρότασης: Μαρία Χατζηαυγουστίδου – 6948 205663
Μυρτώ Βράιλα – 6974 655853

