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PŘÍKAZ

DĚKANA č. 7/2011

o pojištění studentů a postupu v případě nastalé pojistné události
Na základě smluvních vztahů se zdravotnickými zařízeními, ve kterých je
vykonávaná praxe studentů, byla založena povinnost všem takto
praktikujícím studentům uzavřít samostatnou pojistnou smlouvu
odpovědnosti v občanském životě (pojištění odpovědnosti za škodu občanů)
a samostatnou pojistnou smlouvu řešící úrazové pojištění.
Vzhledem ke skutečnosti, že 3. LF UK v Praze z důvodů opatrnosti
a generální prevence uzavřela pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu
(pokrývající i úraz) vztahující se na všechny řádné studenty fakulty, není
nadále výslovně povinné, aby výše uvedené pojistné smlouvy byly před
započetím praxe na území České republiky uzavřeny. Tento příkaz však
nebrání, aby si studenti i nadále pojištění samostatně sjednávali.
Studenti vykonávající praxi mimo území České republiky, avšak na území
Evropy, jsou pojištěni do výše 20.000.000,- Kč. Je však nutné, aby byla mezi
příslušným zdravotnickým zařízením a 3. LF UK v Praze uzavřena před
nástupem praxe řádná smlouva.
Pokud student chce vykonávat praxi mimo území České republiky i mimo
území Evropy, je z důvodu předcházení škodám nutné, aby uzavřel
samostatnou individuální pojistnou smlouvu zahrnující odpovědnost za
škodu i úraz.
V případě, že se studentovi při výkonu praxe nebo v souvislosti s ní stane
úraz či student způsobí škodu, je povinností studenta o tom sepsat
s příslušným pověřeným lékařem či sestrou zápis a neprodleně informovat
studijní oddělení 3. LF UK v Praze.
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