
V prípade ďalších súvisiacich otázok majú klienti možnosť písomne kontaktovať poisťovňu Generali na 
e-mailovej adrese: generali.sk@generali.com.

Poradenstvo sa týka výlučne oblasti prevencie a  predchádzania vzniku škody spôsobenej 
zamestnávateľovi, t. j. do momentu vzniku škody, resp. uplatnenia nároku zo strany zamestnávateľa, 
a teda neslúži na zisťovanie okolností vzniku škody a ani  na posúdenie nároku na poistné plnenie. 

Možné otázky klientov v oblasti prevencie:

Ako predchádzať vzniku škody: Čo sú pracovné podmienky? Aké pracovné podmienky je zamestnávateľ 
povinný zabezpečiť? Kedy vzniká povinnosť upozorniť na vznik škody? Čo sa stane, ak túto povinnosť nesplním?

Predpoklady vzniku zodpovednosti zamestnanca za škodu: Čo je protiprávny úkon? Je to trestný čin? Aké 
sú moje povinnosti s ohľadom na vykonávanú prácu? Čo je škoda? Ako sa určí výška škody? Kedy vzniká zod-
povednosť zamestnanca za škodu? Čo musí mať zamestnávateľ preukázané, aby uplatňoval náhradu škody? 
Čo je zavinenie? Aký je rozdiel medzi úmyslom a nedbanlivosťou?

Za akú škodu zodpovedá zamestnanec: Čo je plnenie pracovných úloh a priama súvislosť? Čo je schodok, 
čo je strata? 

Výška náhrady škody, ktorú môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca: Za akých okolností môže 
zamestnávateľ žiadať náhradu celej škody? Ako sa určí výška priemerného mesačného zárobku? Z čoho sa 
vypočítava priemerný mesačný zárobok?

Poradenstvo je určené výlučne klientom, ktorí majú uzatvorenú platnú poistnú zmluvu poiste-
nia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. 

Dovoľujeme si upozorniť, že toto poradenstvo nezahŕňa právne zastúpenie klienta a Generali 
Poisťovňa, a. s., si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť jeho rozsah alebo ukončiť jeho posky-
tovanie.

Veríme, že táto produktová novinka Vám pomôže v uspokojovaní potrieb Vašich klientov.

Odbor poistenia personálneho majetku

V práci sa môže 
prihodiť čokoľvek
Ochráňte sa pred 
nečakanými situáciami

Ku dňu 11. 10. 2019 Generali Poisťovňa, a. s.,  spustí   benefit pre klientov, ktorý je súčasťou produktu Zodpo-
vednosť zamestnanca, a to bezplatné právne poradenstvo. 

Predmetom tohto poradenstva je ozrejmiť klientom a  poskytnúť im prehľad problematiky zodpovednosti za 
škodu, ktorú môžu spôsobiť svojmu zamestnávateľovi. 

Klientom sme pripravili vzdelávací materiál, v rámci ktorého sú vysvetlené rôzne situácie, ako napr. predchádza-
nie vzniku škody; kedy vzniká zodpovednosť za škodu; za akú škodu zodpovedá zamestnanec svojmu za-
mestnávateľovi; v akých prípadoch zamestnanec za vzniknutú škodu nezodpovedá; výška náhrady škody, ktorú 
môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca. 

Predmetný dokument je dostupný v SMP v záložke:

Dokumenty_Tlačivá a dokumenty_Neživotné poistenie_01.Personalny majetok_Poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú zamestnávateľovi
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