О Б А В Е Ш Т Е ЊЕ

Поштоване колеге доктори стоматологије,
Oбавештавамо Вас да је Стоматолошка комора Србије потписала нови уговор са
осигуравајућом кућом „ UNIQA неживотно осигурање“ а.д.о. из Београда, за осигурање
професионалне одговорности чланова коморе за штете причињене трећим лицима и на
имовини трећих лица, што према полиси обухвата:
- Крајња обавеза за штете на лицима и стварима
4.000,00 €
- Учешће у свакој штети - франшиза:
- За штете до 1.000,00 €
100,00 €
- За штете преко 1.000,00 €
10% од износа штете
Период осигурања је од 01.12.2018. у 00 :00 до 01.12.2019. у 00:00
Осигурани су чланови – доктори стоматологије, који према евиденцији СКС испуњавају
следеће услове:
1. имају важећу Лиценцу СКС
2. обављају здравствену делатност
3. редовно измирују обавезе по основу чланарине
Обавеза осигуравајуће куће „ UNIQA неживотно осигурање“ а.д.о., као осигуравача је да
обезбеди правну помоћ за члана СКС као осигураника , изузев ако осигураник то не жели.
Правна помоћ подразумева пружање саветодавних услуга односно давање смерница и
савета за поступање пред надлежним судом или у поступку медијације.
На следећем примеру даћемо ближе појашњење:
Уколико се догоди осигурани случај односно начини професионална грешка, члан
Коморе као осигураник осигуран је на износ штете до 4.000,00 евра са обавезним
учешћем у насталој штети у износу од 100,00 евра за стварну штету до 1.000,00 евра
односно 10% уколико је износ стварне штете већи од 1.000,00 евра.
Уколико стварна штета (износ који је члан Коморе обавезан да плати) износи 3.000,00
евра, финансирање се врши на следећи начи:
- 300,00 евра је обавеза члана Коморе
- 2.700,00 евра финансира се из осигурања
Уколико стварна штета (износ који је члан Коморе обавезан да плати) износи 4.500,00
евра, финансирање се врши на следећи начи:
- 900,00 евра је обавеза члана Коморе (400.00 евра франшиза, као обавезно учешће у
насталој штети и износ од 500,00 који прелази осигурану суму)
- 3.600,00 евра финансира се из осигурања

Осим предметног осигурања, а на основу истог, Осигуравач нуди члановима СКС допунске
погодности за индивидуална - лична осигурања које чланови СКС могу закључити на
шалтерима UNIQA осигурања и то:
1. Осигурање непокретне имовине члана СКС са попустом од 10% на основну
премију који се одобрава на основу чланства (осигурање стана, куће);
2. Осигурање ординације и стоматолошке опреме члана СКС са попустом од 10%
на основну премију који се одобрава на основу чланства ( приликом куповине
наведене полисе осигурања на шалтеру UNIQА осигурања потребно је показати
обавештење и доказ о чланству);
3. Осигурање осигураника (члана СКС) и лица запослених код осигураника (члана
СКС) од незгоде са попустом од 10% на основну премију који се одобрава на
основу чланства ( приликом куповине наведене полисе осигурања на шалтеру
UNIQА осигурања потребно је показати обавештење и доказ о чланству);
4. Путно-здравствено осигурање члана СКС са попустом од 15% на основну
премију који се одобрава на основу чланства;
5. Каско осигурање возила члана СКС са попустом од 15% на основну премију који
се одобрава на основу чланства.
6. Додатно индивидуално осигурање, по жељи осигураника, да увећа уговорени
износ осигурања од професионалне одговорности са попустом од 15%. Додатни
износ осигураник сам уплаћује.
Наведене попусте можете да реализујете у свим пословницама UNIQA осигурања.
Како смо сведоци све учесталијих позива и пријава у вези рада доктора стоматологије
и понашања пацијената, члановима СКС је у оквиру допунских погодности дата
могућност додатног индивидуалног осигурања од професионалне одговорности и
осигурања правне заштите, што је исказано у следећој табели:
Врста осигурања

Сума осигурања у Годишња премија у Годишња премија у
ЕУР
ЕУР без пореза - ЕУР без пореза месечно плаћање
годишње плаћање
Осигурање
15.000,00 €
125,00 €
112,50 €
професионалне
30.000,00 €
225,00 €
202,50 €
одговорноси
40.000,00 €
275,00 €
247,50 €
Осигурање правне 20.000,00 €
125,00 €
112,50 €
заштите
30.000,00 €
170,00 €
153,00 €
50.000,00 €
285,00 €
256,50 €
За премију која се плаћа годишње, трајним налогом или административном забраном,
одобравају се додатни попусти (што се види и у табели). Уколико се чланови који имају
закључено осигурање преко СКС јаве Комори за додатно осигурање од професионалне
одговорности или правне заштите добијају додатних 15% попуста на цене из табеле за
закључење индивидуалног осигурања.

На пример, уколико члан Коморе жели да увећа осигурану суму на износ од 40.000,00
евра и купи полису осигурања правне заштите на износ од 50.000,00 евра, премија без
обрачунатог пореза од 5% износи:
Осигурање од професионалне одговорности:
За једнократно плаћање годишње премије: 210,38 € (247,50 € - 15%)
За месечно плаћање годишње премије (у месечним ратама): 233,00 € (275,00 € - 15%)
Осигурање правне заштите:
За једнократно плаћање годишње премије: 218,03 € (256,50 € - 15%)
За месечно плаћање годишње премије (у месечним ратама): 242,25 € (285,00 € - 15%)
Посебно истичемо да осигурање правне заштите приликом кривичног и прекршајног
поступка подразумева да осигуравајућа кућа „UNIQA неживотно осигурање“ а.д.о.,
након покретања поступка преузима заступање пред судом и у поступку медијације,
односно вођење поступка и покривање трошкова одбране, ангажовање адвоката,
правног саветовања, судског процеса и вештачења. Уколико се кривица утврди
правоснажном пресудом покрива се и одштетни захтев до укупне суме осигурања.
Уколико желите да закључите полисе осигурања које су исказане у табели, молимо Вас да
се обратити Стоматолошкој комори Србије, на бројеве телефона: 011/440-98-90 и 069/14213-02.
Обавеза накнаде штете за догађаје настале у периоду осигурања износи три године по
истеку уговора, а примењиваће се почев од датума сазнања за штету. Апослутна застара 5 (пет) година од истека календарске године у којој је полиса истекла.
Осигураник је дужан да у случају настанка осигураног случаја обавести Комору , након
чега Комора обавештава Осигуравача. Поступак се покреће након покретања тужбе.
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