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Produkt: Poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú
pri výkone povolania
– hromadné poistenie

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania. Kompletné
informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a vo
Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania zo dňa 16.09.2013
a Osobitných poistných podmienkach pre hromadné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania zo dňa
16.09.2013.

O aký typ poistenia ide?
Z poistenia uhradíme škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh a za ktorú zodpovedá
podľa Zákonníka práce alebo obdobného právneho predpisu SR upravujúceho pracovný vzťah. Poistenie sa uzatvára formou:
▪ prihláškového poistenia, kde je poisteným každý zamestnanec menovite uvedený v zozname poistených zamestnancov
▪ paušálneho poistenia, kde sú poistení všetci zamestnanci poistníka alebo skupina zamestnancov určená v hromadnej zmluve
alebo v jej dodatku do maximálneho počtu zamestnancov uvedeného v hromadnej zmluve alebo v jej dodatku.

Poistenie kryje škody, za ktoré poistený zodpovedá
v zmysle Zákonníka práce alebo obdobného
právneho predpisu upravujúceho pracovný vzťah,
a to:
✓ náhradu škody na veci
✓ náhradu škody na zdraví
✓ náhradu inej škody
V poistnej zmluve môžu byť dohodnuté pripoistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú:
▪ na motorovom vozidle zamestnávateľa, ktoré je
vo vlastníctve alebo držbe zamestnávateľa, ako
aj škodu na vozidle, ktoré zamestnávateľ prevzal
▪ chybne vykonanou prácou alebo chybne
vykonanou službou
▪ na dopravovaných veciach
Prihláškové poistenie:
Náhrada škody je poskytovaná max. do výšky
poistnej sumy, ktorá je dojednaná pre konkrétneho
zamestnanca v poistnej zmluve. Rozsah poistného
krytia jednotlivých zamestnancov je uvedený v zozname poistených zamestnancov.
Paušálne poistenie:
Náhrada škody je poskytovaná max. do výšky
štvornásobku priemerného mesačného zárobku
poisteného zamestnanca. Rozsah poistného krytia
je uvedený v hromadnej zmluve alebo v jej dodatku.

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda spôsobená schodkom na zverených
hodnotách, ktoré je poistený povinný vyúčtovať
(napr. manko v pokladni)
škoda spôsobená stratou zverených predmetov
škoda spôsobená pri údržbe alebo obsluhe
zariadenia
škoda spôsobená uložením pokuty, penále
alebo inej majetkovej sankcie
škoda spôsobená po požití alkoholu, omamných
látok
škoda spôsobená cenovým rozdielom, použitím
nesprávnej ceny, chybou pri platobnom styku
škoda spôsobená úmyselne
škoda spôsobená prevádzkou motorového
vozidla, ak sa na škodu vzťahuje povinné
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za každú poistnú udalosť sa
znižuje o spoluúčasť vo výške 10%, min. 30
EUR, ak v hromadnej zmluve nie je uvedené
inak.
Poistné plnenie za všetky poistné udalosti za
jeden poistný rok poskytujeme max. do výšky
poistnej sumy dohodnutej pre poisteného
zamestnanca.
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Čo je predmetom poistenia?

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré vzniknú na území Európy. Ak je v hromadnej zmluve dohodnutá rozšírená
územná platnosť alebo územná platnosť Svet, poistenie sa vzťahuje na územie všetkých štátov sveta.

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na otázky týkajúce sa poistenia
bezodkladne oznámiť každú zmenu údajov v poistnej zmluve
oznámiť vznik škodovej udalosti najneskôr do 15 dní po jej vzniku
v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky týkajúce sa jej vzniku, príčiny, priebehu, rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné môžete platiť bankovým prevodom.
Prihláškové poistenie
Poistník je povinný platiť ročné poistné podľa dohodnutého zúčtovacieho obdobia naraz za jeden rok, alebo splátkami
polročne alebo splátkami štvrťročne. Poistník uhradí poistné alebo splátku poistného po doručení predpisu poistného
poisťovateľom.
Paušálne poistenie
Jednorazové poistné je splatné naraz alebo možno dohodnúť platenie poistného splátkami polročne alebo splátkami
štvrťročne.

Kedy začína a končí krytie?
Prihláškové poistenie
Poistenie zamestnanca začína dňom uvedeným v zozname poistených zamestnancov, najskôr však v deň nasledujúci
po dni uzavretia hromadnej zmluvy alebo po dni doručenia písomnej žiadosti poistníka o prihlásenie zamestnanca
poisťovateľovi. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, ak v hromadnej zmluve nie je uvedené inak.
Paušálne poistenie
Poistenie zamestnanca začína ku dňu začiatku pracovného vzťahu s poistníkom, nie však skôr ako je deň začiatku
poistenia uvedený v hromadnej zmluve. Poistenie zamestnanca končí uplynutím doby trvania hromadnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistník môže písomne vypovedať hromadnú zmluvu:
▪ do dvoch mesiacov od uzavretia hromadnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne
▪ pre prihláškové poistenie aspoň šesť týždňov pred skončením poistného obdobia
Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené poistníkom do troch
mesiacov odo dňa jeho splatnosti.Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do
jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred
doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté
platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Poisťovateľ je povinný doručiť výzvu do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva podľa predchádzajúcej vety doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené
do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.
Hromadná zmluva zanikne aj zánikom poistenia posledného poisteného zamestnanca.
Poistenie zamestnanca zanikne:
▪ v deň, ku ktorému poistník písomne požiadal poisťovateľa o zánik poistenia, nie však skôr ako v deň nasledujúci po
doručení písomnej žiadosti poistníka o odhlásenie zamestnanca
▪ skončením pracovného pomeru s poistníkom
▪ zánikom hromadnej zmluvy
Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Prípadné nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

