Poistenie zodpovednosti za škodu
zamestnanca
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Generali Poisťovňa, a. s.,
Slovenská republika

Produkt: Poistenie zodpovednosti za škodu
zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi

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 Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia zodpovednosti za
škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi VPP ZZ 14. Aby ste boli plne informovaní, prečítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi.

Čo je predmetom poistenia?
všeobecná zodpovednosť za škodu, ktorú ako
zamestnanec spôsobíte svojmu zamestnávateľovi,
ktorý má sídlo alebo miesto podnikania
v Slovenskej republike zavineným porušením
povinností pri plnení pracovných úloh alebo
v súvislosti s ním
všeobecná zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla
počas trvania poistenia a za ktorú zodpovedáte ako
zamestnanec podľa ustanovení Zákonníka práce
alebo iného právneho predpisu upravujúceho
pracovnoprávny vzťah
V poistnej zmluve si môžete zvoliť ďalšie pripoistenia,
ktorými pokryjete Vašu zodpovednosti za škodu
spôsobenú zamestnávateľovi aj pre prípad:
- straty zverených predmetov (pracovných pomôcok,
nástrojov, náradia a pod).
- škody spôsobenej držbou alebo používaním
motorových vozidiel zamestnávateľa (s výnimkou
škody spôsobenej vodičom z povolania).
- škody vzniknutej na prepravovaných veciach (s
výnimkou škôd vzniknutých pri dopravnej nehode).
- inej škody ako škody na zdraví, živote, alebo na veci.
- škody spôsobenej vadným výrobkom, chybne
vykonanou prácou alebo chybne vykonanou službou.
Tieto pripoistenia sa uzatvárajú na dohodnutú výšku
(limit) plnenia a so spoluúčasťou vo výške 165 EUR.

Čo nie je predmetom poistenia?
škody spôsobené úmyselne, hrubou
nedbanlivosťou
zodpovednosť prevzatá nad rámec stanovený
právnymi predpismi,
škody vzniknuté činnosťou, pri ktorej je povinnosť
uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu,
pokuty, penále, sankcie či iné platby, ktoré majú
represívny alebo sankčný charakter,
platby, náhrady alebo náklady požadované v
súvislosti s ochranou osobnosti alebo inej
nemajetkovej ujmy.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistením nie sú kryté najmä škody:
spôsobené nezákonným rozhodnutím a nesprávnym
úradným postupom,
spôsobené schodkom na zverených finančných
hodnotách (hmotná zodpovednosť),
spôsobené nedodržaním predpísanej obsluhy alebo
údržby veci,
ktoré ste spôsobili v súvislosti s trestným činom
ktoré ste spôsobili akýmkoľvek nepoctivým alebo
podvodným konaním,
spôsobené nenastúpením do práce,
pri výkone práce na základe dohody o vykonaní prác,
dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody
o pracovnej činnosti,.
spôsobené po požití alkoholu, iných psychotropných
alebo omamných látok, alebo liekov s varovným
symbolom,
spôsobené neoprávneným prisvojením (krádežou)
vecí, ktoré Vám zamestnávateľ zveril,
v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie z
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla.
Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v článku III.
VPP ZZ 14.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie platí pre udalosti, ktoré nastanú na geografickom území Európy.

Aké mám povinnosti?
 odpovedať pravdivo na všetky otázky poisťovne a oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, ktoré uviedol pri uzatváraní poistnej
zmluvy,
 platiť poistné včas a v správnej výške,
 dodržiavať povinnosti uložené právnymi predpismi ako aj prevzaté na seba poistnou zmluvou a ani netrpieť porušovanie týchto
povinností zo strany tretích osôb
 dbať, aby nenastala poistná udalosť,
 ak nastala poistná udalosť, bezodkladne ju nahlásiť poisťovni a urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá
škoda už nezväčšovala. Zároveň dať pravdivé vysvetlenie o vzniku poistnej udalosti a rozsahu jej následkov a predložiť doklady
potrebné na zistenie okolností na posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky ako aj umožniť poisťovni šetrenie
poistnej udalosti.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Prvé poistné je splatné prvým dňom poistenia. Ak sa poistenie uzaviera na určitú dobu, platí sa poistné jednorazovo v plnej výške. Ak sa
uzaviera na dobu neurčitú, poistné sa platí pravidelne, každý rok. V poistnej zmluve je možné dohodnúť platenie poistného v polročných
alebo štvrťročných splátkach.
Poistné je možné uhradiť bankovým prevodom, ePOUKAZOM alebo inkasom z účtu klienta po podpísaní mandátu na inkaso (nie je
možné uhradiť prvý predpis poistného). Variabilný symbol je vždy číslo poistnej zmluvy.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa uzaviera na dobu neurčitú.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Uzavretú poistnú zmluvu môžete vypovedať do dvoch mesiacov od jej uzavretia.
V priebehu trvania poistenia môžete poistnú zmluvu vypovedať ku koncu ročného poistného obdobia (ktorým sa myslí 12 mesiacov
trvania poistenia), pričom výpoveď musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím.
Zároveň môžete poistnú zmluvu vypovedať aj do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti.

