
Tento informačný dokument vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia, pričom 

kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o poistnom produkte sú uvedené v poistnej 

zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre  poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania. 

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania 

 

Informačný dokument o poistnom produkte 

 

Spoločnosť:  ČSOB Poisťovňa, a. s.    Produkt: Poistenie zodpovednosti za škodu  

                        Slovenská republika                                           spôsobenú pri výkone povolania                                                                   

O aký typ poistenia ide? 

Poistenie kryje škody, ktoré spôsobí poistený zamestnávateľovi a za ktoré zodpovedá v súvislosti s výkonom povolania. 
 

  Čo je predmetom poistenia?  

✓ V poistnej zmluve je dojednané poistenie právnym predpisom 
stanovenej zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte 
zamestnávateľovi zavineným porušením pracovných úloh alebo 
v priamej súvislosti s ním, za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení 
Zákonníka práce (ďalej len ,,ZP“) a/alebo iného osobitného 
právneho predpisu upravujúceho pracovný vzťah medzi vami 
a zamestnávateľom. 
 

✓ Automatickou súčasťou pri tzv. hromadnom poistení sú asistenčné 
služby: technická asistencia (organizácia a úhrada nákladov na 
odstránenie havarijného stavu), asistencia pri obnove prevádzky po 
vzniku havarijnej situácie (upratanie, ochranu vášho majetku, 
vyhľadanie nových priestorov, presťahovanie, zriadenie núdzovej 
telefonickej ústredne), IT asistencia, zdravotná asistencia (tzv. lekár 
na telefóne). 
 

Poistenie sa vzťahuje na náhradu škody, ktorú spôsobíte: 

• poškodením, zničením, stratou veci vo vlastníctve 
zamestnávateľa, 

• poškodením, zničením, stratou veci vo vlastníctve inej osoby, 

• na zdraví alebo živote osoby,  

• v dôsledku chybne vykonanej práce alebo chybne vykonanej 
služby, 

• poškodením, zničením zverených predmetov najmä 
mobilných telefónov, počítačov, notebookov, tabletov, 
elektronických navigačných systémov a ich príslušenstva, 

• poškodením, zničením, stratou veci  pri vykonávaní nakládky 
alebo vykládky, pri inej manipulácií s vecou,  

• poškodením, zničením, stratou prepravovaných vecí  
v motorovom vozidle, ak súčasne dôjde aj k poškodeniu 
motorového vozidla, ktorým boli veci prepravované. 
 

Poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu bude stanovená 
v poistnej zmluve. 

 

Pokiaľ je to v zmluve dojednané, poistenie sa môže vzťahovať aj na: 

• škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa, 

• škodu na prepravovaných veciach, ak súčasne nedošlo 
k poškodeniu motorového vozidla, 

• stratu zverených predmetov 

• pokuty, penále a sankcie 

• čisté finančné škody 

• škodu na samohybnom pracovnom stroji. 
 

 

 Čo nie je predmetom poistenia? 

 Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje na škodu, 
ktorú spôsobíte sebe alebo spolupoistenej osobe, blízkej 
osobe alebo právnickej osobe, v ktorej máte majetkovú účasť.  
Poistenie sa nevzťahuje ani na škodu spôsobenú úmyselným 
konaním alebo v dôsledku vedomej nedbanlivosti,  trestným 
činom vás ako poisteného, príp.  poistníka,  a/alebo osôb vám 
blízkych. 
Poistenie sa nevzťahuje ani na škody, ktoré sú predmetom 
akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne zmluvného 
poistenia podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 
Poistenie sa ďalej nevzťahuje škodu spôsobenú banskou 
činnosťou, podzemnou ťažbou, geologickým prieskumom, 
konfiškáciou, škody spôsobené zlyhaním, prevádzkovaním, 
inštalovaním, opravou informačných počítačových systémov, 
softvéru, telekomunikačných zariadení alebo sietí, 
komunikačných prostriedkov, internetu. 
 

 Poistenie sa nevzťahuje ani na: umeleckú a historickú hodnotu 
veci, škodu na námorných, riečnych dopravných 
prostriedkoch, na leteckých dopravných prostriedkoch ?a 
vznášadlách, ďalej na škodu spôsobenú hospodárskymi 
zvieratami alebo divou zverou, škodu spôsobenú 
nedodržaním predpísanej údržby alebo obsluhy, krádež 
zverených predmetov, vyrobením nepodarku, schodkom na 
zverených finančných hodnotách. 
 
 

 

  Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

! Celková výška poistného plnenia je obmedzená výškou 

poistnej sumy alebo limitov, ak sú stanovené poisťovateľom. 

! Nie sú kryté škody na ušlom zisku. 

! Nie sú kryté škody spôsobené zamestnávateľovi, s ktorým 

v čase vznesenia nároku už  nie ste v pracovnom pomere. 

! Nie sú kryté škody vyplývajúce zo záväzkového vzťahu podľa 

ustanovenia § 373 Obchodného zákonníka. 

! Nie sú kryté škody spôsobené nenastúpením do práce. 

! Nie sú kryté škody spôsobené nesplnením oznamovacej 

alebo zakročovacej povinnosti smerujúcej na odvrátenie 

škody. 

 

 

 



  Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

✓ Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území celého sveta.  
 

  Aké mám povinnosti? 

- Bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa zmien oznámiť poisťovateľovi písomne všetky zmeny v skutočnostiach, 

na ktoré sa ho pýtal pri dojednávaní poistenia, prípadne ku ktorým došlo počas trvania poistenia a mohli by mať vplyv na poistné 

krytie, predovšetkým oznámiť poisťovateľovi akékoľvek kvalitatívne či kvantitatívne zmeny poistného rizika (nebezpečenstva), 

výraznú zmenu dosiahnutého obratu v porovnaní s obratom uvádzaným pri dojednávaní poistenia, zmena trhov pôsobenia na úrovni 

jednotlivých štátov. 

- Pri vzniku škodovej udalosti vykonať všetky nevyhnutné a účelné opatrenia na zmiernenie následkov vzniknutej škody alebo na to, 

aby sa vzniknutá škoda nezväčšila a bezodkladne zabezpečiť zistenie rozsahu a príčin škody poisťovateľom alebo havarijným 

komisárom podľa pokynu poisťovateľa. 

  Kedy a ako uhradím platbu? 

Poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak je v zmluve dohodnuté platenie 
poistného v splátkach , je ich výška a splatnosť uvedená v zmluve. 
 
Poistné môže byť uhradené poštovým peňažným poukazom, prevodom na účet, vkladom hotovosti na účet, a to podľa pokynov 
poisťovateľa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy. 

  Kedy začína a končí krytie? 

Začiatok krytia 
Poistenie vzniká nasledujúci deň po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. Ak nie je v zmluve uvedené inak, 
poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok (poistný rok). 

 
Koniec krytia 
Krytie končí: 

• uplynutím dohodnutej poistnej doby, ak bolo v zmluve dohodnuté poistenie na dobu určitú, 

• nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa 
jeho splatnosti, 

• nezaplatením tzv. následného poistného, ak poistné  za ďalšie poistné obdobie nezaplatíte do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy 
na jeho zaplatenie. Ak vám výzva nebola doručená do jedného mesiaca odo dňa splatnosti následného poistného, poistenie 
zanikne, ak následné poistné neuhradíte do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti, 

• dňom vstupu Vašej spoločnosti do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na Váš majetok, 

• ukončením Vašej podnikateľskej činnosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov, predajom 
poistených vecí, 

•  dohodou zmluvných strán. 
 

  Ako môžem zmluvu vypovedať?  

Zmluvu môžete písomne vypovedať: 

• do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, 

• do 1 mesiaca odo dňa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, 

• ku koncu poistného obdobia, ak vaša písomná výpoveď nám bude doručená v lehote minimálne 
6 týždňov pred výročím poistnej zmluvy. Uvedená lehota 6 týždňov sa neuplatní v prípade, ak vám nebola zmena poistného oznámená 
aspoň 10 týždňov pred koncom poistného obdobia. 

 
 


