Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú
zamestnávateľovi

Informačný dokument o poistnom produkte

Produkt: Zodpovednosť za škodu
Spoločnosť: Generali Poisťovňa, a. s., Slovenská republika spôsobenú zamestnávateľovi ZAM2019
Tento dokument Vám má poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Návrhu poistnej zmluvy a vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia zodpovednosti
za škodu spôsobenú zamestnávateľovi (VPPZAM2019). Aby ste boli plne informovaní, prečítajte si všetky dokumenty.
Po

O aký typ poistenia ide?

Poistenie sa uzaviera pre prípad pracovnoprávnymi predpismi stanovenej všeobecnej zodpovednosti poisteného za škodu, ktorú spôsobil svojmu
zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním počas trvania pracovnoprávneho vzťahu
a počas doby trvania poistenia.

Čo je predmetom poistenia?
 Produkt je určený pre klientov,

zamestnancov, ktorí
potrebujú mať kryté škody, ktoré môžu svojou pracovnou
činnosťou spôsobiť svojmu zamestnávateľovi a tento si
ich môže od nich uplatňovať k náhrade.







Poistenie pre prípad pracovnoprávnymi predpismi stanovenej
všeobecnej zodpovednosti poisteného za škodu, ktorú
spôsobil svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením
povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej
súvislosti s ním počas trvania pracovnoprávneho vzťahu a
počas doby trvania poistenia.
Podľa pracovného zaradenia (činnosti) poisteného uvedeného
v poistnej zmluve, je poisťovateľom podľa miery rizika
stanovená kategória činnosti, ktorá má vplyv na výšku
poistného, a to nasledovne:
 Kategória činností I.: ide o pracovné zaradenia, na ktoré
je potrebné vynakladanie najmä duševného úsilia na
výkon práce;
 Kategória činností II.: ide o pracovné zaradenia, na
ktoré je potrebné vynakladanie najmä telesného úsilia
na výkon práce;
 Kategória činností III.: vodiči dopravných prostriedkov,
a to osobných motorových vozidiel, nákladných
a špeciálnych vozidiel s najväčšou prípustnou
hmotnosťou do 3,5t, motocyklov a zamestnanci
obsluhujúci vysokozdvižný vozík. Do tejto skupiny
nepatrí obsluha pracovných strojov, ani tých, ktoré sú
zároveň dopravnými prostriedkami;
 Kategória činností IV.: profesionálni vodiči dopravných
prostriedkov,
a to
nákladných
a špeciálnych
motorových
vozidiel
s najväčšou
prípustnou
hmotnosťou nad 3,5t; hromadných dopravných
prostriedkov, ktoré sú určené na prepravu osôb;
zamestnanci, ktorí riadia alebo obsluhujú pracovné
stroje alebo iné pohybujúce sa strojové zariadenia.
Len, ak sa to v poistnej zmluve dohodlo, poistenie sa
v rozsahu všeobecnej zodpovednosti vzťahuje aj na
zodpovednosť za škodu spôsobenú na zverenom dopravnom
prostriedku a/alebo pracovnom stroji.

Čo nie je predmetom poistenia?

 Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú
spôsobia profesionálni vojaci pri výkone svojej práce
v štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR.

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za
škodu:
 spôsobenú úmyselne, vedomou nedbanlivosťou alebo
zodpovednosťou prevzatou nad rámec stanovený právnymi
predpismi;
 spôsobenú po požití alkoholu alebo po požití či aplikácii
iných psychotropných alebo omamných látok alebo lieku s
varovným symbolom alebo ak sa poistený vlastnou vinou
uvedie do takého stavu, že nie je schopný ovládnuť svoje
konanie alebo posúdiť jeho následky;
 spôsobenú nenastúpením do práce;
 vzniknutú činnosťou, pri ktorej slovenské právne predpisy
ukladajú povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu o poistení
zodpovednosti za škodu;
 spôsobenú nesplnením oznamovacej alebo zakročovacej
povinnosti smerujúcej na odvrátenie škody v zmysle
príslušných pracovnoprávnych predpisov;
 spôsobenú schodkom na zverených hodnotách, ktoré je
poistený povinný vyúčtovať;
 spôsobenú chybným účtovaním a cenovým rozdielom,
použitím nesprávnej ceny chybou pri platobnom styku a na
zodpovednosť za škodu vzniknutú pri obchodovaní s
cennými papiermi;
 spôsobenú prekročením rozpočtu;
 spôsobenú pri výkone strážnej služby odcudzením alebo
stratou vecí.
Úplný zoznam výluk nájdete v bodoch 5 až 9 VPPZAM2019.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škody:
za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi, súrodencovi,
príbuzným v priamom alebo nepriamom rade, osobám, ktoré
s ním žijú v spoločnej domácnosti;
! ktorá vznikla zamestnávateľovi alebo podnikateľskému
subjektu, v ktorom má poistený, jeho manžel, súrodenec,
príbuzný v priamom alebo nepriamom rade alebo osoba,
ktorá žije s poisteným v spoločnej domácnosti, majetkovú
účasť.
Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v bodoch 5 až 9
VPPZAM2019.

!

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na území celého sveta.

Aké mám povinnosti?
Pred uzavretím poistnej zmluvy:
 odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo zmeny poistenia.
Počas trvania poistenia:
 oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu, že uzatvoril ďalšie poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi u
iného poisťovateľa, zároveň je povinný oznámiť poisťovateľovi obchodné meno poisťovateľa a výšku poistných súm a limitov poistného
plnenia,
 bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu údajov, vrátane osobných údajov, ktoré boli podkladom pri uzavretí
poistnej zmluvy ako aj bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každé zvýšenie poistného rizika, o ktorom poistený vie a ktoré
nastalo po uzavretí poistnej zmluvy, a to najmä:
o oznámenie o zmene pracovného zaradenia (činnosti) poisteného tak, aby bolo toto oznámenie
poisťovateľovi doručené najneskôr v deň nového pracovného zaradenia,
o oznámenie o nástupe poisteného na materskú resp. rodičovskú dovolenku;
 bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi skončenie pracovnoprávneho vzťahu s následnou nezamestnanosťou, čiže stavom,
keď poistený nie je v žiadnom pracovnoprávnom vzťahu, pričom poistený k oznámeniu priloží kópiu dokladov preukazujúcich tento
stav;
 riadne a včas platiť poistné po celú dobu trvania poistenia;
 dbať na to, aby škodová udalosť nenastala;
 oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní po zániku poistenia, že nastala škodová udalosť;
 odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa vzniku, príčiny, priebehu a rozsahu škodovej udalosti a umožniť
poisťovateľovi vykonanie vyšetrenia o vzniku, príčinách a rozsahu vzniknutej škody.
Úplný zoznam povinností nájdete v bode 16 VPPZAM2019.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Bežné poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia a jednorazové poistné dňom začiatku poistenia, ak nie je dohodnuté v poistnej
zmluve inak. Ak sa poistenie uzaviera na určitú dobu, platí sa jednorazové poistné naraz na celú dobu poistenia. Ak sa poistenie
uzaviera na dobu neurčitú, bežné poistné sa platí pravidelne v ročných poistných obdobiach. V poistnej zmluve je možné dohodnúť
platenie poistného v polročných alebo štvrťročných splátkach. Poistné je možné uhradiť:

bankovým prevodom,

ePOUKAZOM,

inkasom z účtu po podpísaní mandátu na inkaso (nie je možné uhradiť prvý predpis poistného).
Variabilný symbol je vždy číslo poistnej zmluvy.

Kedy začína a končí krytie?

Začiatok poistenia je od 00.00 hod. dňa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté, že poistenie
začína neskôr.
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Pri poistení dojednanom na dobu určitú, poistenie
končí dátumom uvedeným v poistnej zmluve ako „Koniec poistenia“.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Písomnou výpoveďou:
- do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy s 8 - dennou výpovednou lehotou,
- najmenej šesť týždňov pred koncom ročného (12-mesačného) poistného obdobia, ak došlo k zmene výšky poistného a poisťovňa vám
(poistníkovi) výšku poistného neoznámila najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia, výpoveď poistnej zmluvy môžete
podať až do konca príslušného poistného obdobia,
- po každej škodovej udalosti najneskôr do 3 mesiacov od oznámenia tejto škodovej udalosti poisťovateľovi, výpovedná lehota je 1
mesiac.
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na diaľku (napr. cez internet alebo telefón), môžete od poistnej zmluvy odstúpiť bez zaplatenia zmluvnej
pokuty a bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia.

