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Víte, že pojišťovna Kooperativa 
nabízí Komoře zubních 

techniků ČR nejen ochranu zdravotnického zařízení, 
a to před všemi možnými riziky a úskalími?

Profesní odpovědnost �
▶ újma způsobená v souvislosti 
s poskytováním zdravotních služeb, 
retroaktivní krytí, které předchází 
3 roky zpětně od data počátku 
pojištění

Obecná odpovědnost �
▶ včetně odpovědnosti za škodu 
vyplývající z vlastnictví, držby 
nebo jiného oprávnění k užívání 
nemovitosti sloužící k provozu 
zdravotnického zařízení

Nemajetková újma � 
▶ na základě neoprávněného 
zásahu pojištěného do přirozených 
práv člověka, k němuž došlo 
v souvislosti s činností nebo 
vztahem pojištěného 

Pojištění profesní odpovědnosti (zákonná povinnost):

Chráníme Vaši zubní laboratoř:

Další benefi ty pro zubní techniky, jejich zaměstnance 
a zaměstnance KZT ČR

Pojištění obsahuje �
•  vybavení – nábytek, zdravotnické výrobky – zubní náhrady apod., lékařský

materiál, věci vypůjčené nebo pronajaté, např. leasing, dokumentaci, 
so� ware (limity od 250 000 Kč do 5 mil. Kč)

•  přístroje a elektroniku – zkrat, přepětí, pád zařízení, nesprávná obsluha
•  nahodilé rozbití skel – okna, výlohy, světelné reklamy
•  cennosti – peníze, stravenky a drahé kovy
•  přeprava vlastních peněz a cenin – pro případ loupežného přepadení
•  nemovité objekty – budovy a jiné stavby

Cenová zvýhodnění se týkají �
•  Pojištění majetku a odpovědnosti občanů – sleva až 30 %
•  Pojištění podnikatelských rizik – ORDINACE, TREND – sleva až 30 %
•  Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli – sleva 15 %

Pojištění dále zahrnuje �
•  Přerušení provozu – z důvodu buď Vaší pracovní neschopnosti, nebo živelní škody Vám bude vyplacena sjednaná denní 

dávka, kterou lze zvolit od 500 Kč do 5 000 Kč.
•  Odpovědnost za újmu v souvislosti s provozem Vaší zubní laboratoře, tzv. obecná odpovědnost – klient uklouzne na 

podlaze, nebo újma, kterou můžete způsobit svému zaměstnanci, regres zdravotní pojišťovny.

Pojištění kryje 
následující rizika �
•  živelní událost – např. požár, 

výbuch, úder blesku, vichřice, 
sesuv půdy, vodovodní škoda

•  vandalismus včetně graffi  ti
•  odcizení – krádež vloupáním, 

loupež


