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ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
на територията на РК на БЛС БУРГАС за застраховане на
професионалната отговорност на медицинския персонал на лечебните заведения

Обстоятелството, че лекарите членове на РК БУРГАС са застраховани чрез Колегията със
застраховка професионална отговорност гарантира тяхната сигурност при различни ситуации.
Покрит е целия давностен срок при предявяване на иск от пациенти и се отнася и за всички
техни работни места.
Във връзка обаче с изискването на чл. 189 от Закона за Здравето ни бяха поставени въпроси и то
най-вече от лечебните заведения за извънболнична помощ дали техните индивидуални
застраховки сключени от Колегията не дублират изискването на този член.
В тази връзка ние инициирахме разговори с експертите от БЛС, които доведоха до поставяне на
въпроса към контролния орган, именно ИАМО, които имат пълномощия да тълкуват текста на
закона. Тяхното тълкуване е конкретно и обръща внимание, че в лечебните заведения освен
лекарите има и друг персонал и именно по тази причина не може да бъде отменено
изискването на чл.189 от ЗЗ при наличие на застраховка само на лекарите. От друга страна няма
дефинирани изисквания в какъв обхват, до какви лимити и въобще при какви условия следва
това да бъде направено. Това прави още по-категорично ясно, че нашият подход лекарите да
имат истинска и надеждна защита чрез Колегиите е абсолютно правилен, тъй като няма
никакви гаранции относно тяхната защита по смисъла на чл.189.
В същото време, за да бъде отговорено на законовите изисквания, конкретно на чл.189 от ЗЗ, и
то по възможно най-смисления и рационален начин, ние разработихме специален
застрахователен брокерски продукт, който е на разположение на лечебните заведения, както за
извънболнична помощ, така и за болнична помощ.
Какво представлява този продукт? Това е застраховка при минимална застрахователна премия,
която покрива и останалия персонал на лечебните заведения и изпълнява в пълна степен
изискванията по Закона на Здравето съгласно чл. 189.
За лечебни заведения за извънболнична помощ са разработени два варианта.
Първият вариант е за лимит на отговорност на покритието за лекари от 20 000 лв., а за
медицинския персонал – 5000 лв.
Годишната застрахователна премия за индивидуалните практики с включени
професионалисти по здравни грижи е – 20 лв., а за груповите практики до 5 лекари с
включени професионалисти по здравни грижи – 30 лв. на година. Ако лекарите са повече от 5
– то има минимално доплащане.
За медицинските центрове също така годишната премия за един лекар е 4 лв., а за сестрите – 1
лв. при минимална годишна премия от 30 лв.

КЗЦ Булстар - застрахователен брокер, Лиценз № 30 /13.04.2000

Вторият вариант, който сме разработили е с лимит на отговорност на покритието от 50 000 лв.
за лекарите и 10 000 лв. за останалия медицинския персонал и премия за индивидуалните
практики – 30 лв., а за груповите – 45 лв.
Застрахователният договор за лечебните заведения за извънболнична помощ се издава веднага
при посочените по-горе цени, като следва да потвърдят кой вариант избират – с лимит на
отговорност 20 000 лв или 50 000 лв.
По отношение на лечебните заведения за болнична помощ конкретна оферта за тях ще бъде
предложена, при изпращане на КЗЦ Булстар на попълнен Въпросник /приложен формуляр/.
Предлаганите лимити на отговорност за всеки лекар са в няколко варианта, съответно 20 000
лв., 50 000 лв. и 100 000 лв.
Тази застраховка е специална разработка на КЗЦ Булстар със ЗАД Алианц, и е допълнение към
застраховането на професионалната отговорност на лекарите по Програмата на КЗЦ Булстар и
БЛС и поради тази причина тя може да бъде сключвана само при налична застраховка към РК
на БЛС гр. Бургас.
При сключването на застраховка ” Професионална отговорност на лекаря ” към РК на БЛС гр.
Бургас всеки лекар получава индивидуален сертификат от застраховката. Възможно е чрез
издаване на допълнителна застрахователна полица, за професионалистите по здравни грижи в
лечебните заведения (с годишна премия до 2 лв. на застрахован), да бъдат подготвени
сертификати и за тях. Разликата с предишния вариант е, че в този няма полица на името на
лечебното заведение, но всички участници в лечебния процес имат застраховка.
Условията за застраховане за лечебните заведения при горепосочените условия дава
възможност да бъдат спестени доста средства на съответните лечебни заведения в сравнение с
това, което се предлага на застрахователния пазар.
На разположение сме за допълнителни въпроси и при необходимост за провеждане на срещи.
С уважение,
Анета Петрова
Руси Русев
КЗЦ Булстар

Необходимите Въпросници са приложени по-долу и могат да бъдат разпечатани.
1. Въпросник за лечебни заведения за извънболнична помощ за застраховката по чл.189
2. Въпросник за лечебни заведения за болнична помощ за застраховката по чл.189
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