
 

 

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA ZODPOVEDNOSTI 
ZAMESTNANCA ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ZAMESTNÁVATEĽOVI 

VPPZZZ/0911 
platné od 01.09.2011 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

Pre poistenie zodpovednosti zamestnanca za 
škodu spôsobenú zamestnávateľovi, ktoré 
uzaviera Union poisťovňa, a.s., (ďalej len 
„poisťovateľ“), platia ustanovenia Občianskeho 
zákonníka, ustanovenia Zákonníka práce, 
ustanovenia zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov, ustanovenia zákona č. 400/2009 Z. z. 
o štátnej službe v znení neskorších predpisov, 
tieto Všeobecné poistné podmienky poistenia 
zodpovednosti zamestnanca za škodu 
spôsobenú zamestnávateľovi VPPZZZ/0911 
(ďalej len „VPPZZZ“) a poistná zmluva. 
 

Článok 2 
Výklad pojmov 

Dáta – akékoľvek informácie spracovávané vo 
výpočtových programoch, 
Finančná ujma – zníženie hodnoty aktív 
zamestnávateľa, 
Chybne vykonaná práca – činnosť dôsledkom 
ktorej vznikne vec nespĺňajúca technické 
parametre ustanovené právnymi predpismi 
alebo osobitnými technickými normami. Za 
chybne vykonanú prácu sa považuje aj taká 
činnosť, ktorej výsledkom je vec nezaručujúca 
bezpečnosť, ktorú je užívateľ oprávnený 
očakávať, a to i v prípade, že je vec súčasťou 
inej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, 
Nakládka, vykládka – naloženie, vyloženie vecí 
z/na dopravný prostriedok, 
Nedodržanie návodu na obsluhu alebo 
údržbu veci – nedodržanie technických 
podmienok alebo postupov stanovených 
výrobcom v návode na obsluhu a údržbu veci 
alebo v servisnej knižke, 
Plnenie pracovný úloh – výkon pracovných 
činností vyplývajúcich z pracovnoprávneho 
vzťahu, iná činnosť vykonávaná na príkaz 
zamestnávateľa, 
Poistený – zamestnanec, ktorého 
zodpovednosť za škodu sa poisťuje, 
Poistník – právnická alebo fyzická osoba, ktorá 
uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a je 
povinná platiť poistné. Poistený a poistník môžu 
byť totožnou osobou, 
Poistné obdobie – časové obdobie dohodnuté 
v poistnej zmluve, za ktoré sa platí poistné, 

Poškodenie veci – zmena stavu veci, ktorú 
objektívne je možné odstrániť opravou alebo 
rekonštrukciou, alebo taká zmena stavu veci, 
ktorú objektívne opravou alebo rekonštrukciou 
nie je možné odstrániť, avšak vec je možné ďalej 
používať na pôvodný účel, 
Pracovnoprávny vzťah – pracovný vzťah 
medzi zamestnancom a zamestnávateľom 
založený na základe zákona č. 311/2001 Z. z. 
(Zákonník práce), zákona č. 552/2003 Z. z. o 
výkone práce vo verejnom záujme a 
štátnozamestnanecký vzťah na základe zákona 
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, 
Prekládka - preloženie vecí z jedného 
dopravného prostriedku na iný, 
Preprava - premiestňovanie vecí pohybom 
dopravných prostriedkov po dopravných cestách 
od miesta odoslania do miesta určenia, 
Prevzatie zodpovednosti nad rámec 
stanovený právnymi predpismi – prípad, kedy 
poistený prevezme zodpovednosť za škodu vo 
väčšom rozsahu, ako mu určuje právny predpis, 
ak poistený prevezme zodpovednosť za škodu 
hoci právny predpis ju nestanovuje alebo prípad, 
kedy zodpovednosť za škodu prevzal poistený, 
hoci dispozitívne právne ustanovenie mu 
umožnilo zodpovednosť neprevziať, 
Činnosť v priamej súvislosti s plnením 
pracovných úloh – úkony potrebné na výkon 
práce a úkony počas práce zvyčajné alebo 
potrebné pred začiatkom práce, alebo po jej 
skončení a vyšetrenie v zdravotníckom 
zariadení vykonávané na príkaz zamestnávateľa 
a cesta naň a späť ako aj ošetrenie pri prvej 
pomoci a cesta naň a späť. Za činnosť v priamej 
súvislosti s plnením pracovných úloh sa 
nepovažuje cesta do zamestnania a späť, 
stravovanie, ošetrenie alebo vyšetrenie v 
zdravotníckom zariadení, cesta na ne a späť, 
Strata veci – stav, keď zamestnávateľ nezávisle 
od svojej vôle stratil možnosť vecou hmotne 
disponovať, 
Škoda - poškodenie, zničenie, strata veci alebo 
finančná ujma zamestnávateľa, 
Škoda spôsobená úmyselne – škoda 
spôsobená úmyselným konaním alebo 
úmyselným opomenutím poisteného, 
Vedomá nedbanlivosť – ide o také konanie 
alebo opomenutie konania, kedy poistený vedel, 



 
 
 

že môže škodu spôsobiť, ale bez primeraných 
dôvodov sa spoliehal, že škodu nespôsobí, 
Zamestnávateľ – právnická alebo fyzická 
osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu 
s poisteným, 
Životné prostredie – je všetko, čo vytvára 
prirodzené podmienky existencie organizmov 
včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho 
vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, 
horniny, pôda, flóra a fauna, 
Zničenie veci – zmena stavu veci, kedy vec nie 
je možné ďalej používať na pôvodný účel a 
pôvodný účel veci nie je možné prinavrátiť. Za 
zničenú sa považuje aj vec, u ktorej by náklady 
na opravu alebo rekonštrukciu presiahli 
technickú hodnotu veci v čase bezprostredne 
pred vznikom škody. 
 

Článok 3 
Poistná zmluva 

1. Poistná zmluva musí mať písomnú formu. 
Písomnú formu musia mať aj dodatky k 
poistnej zmluve a iné prejavy vôle zmluvných 
strán, ktoré sa týkajú poistenia (napr. 
výpoveď z poistenia, oznámenie o vzniku 
poistnej udalosti). 

2. Poistnú zmluvu možno uzavrieť aj v prospech 
inej osoby. V takomto prípade sú poistník a 
poistený rozdielne osoby. Povinnosti 
poisteného podľa týchto VPPZZZ sa vzťahujú 
aj na poistníka. 

 
Článok 4 

Predmet a rozsah poistenia 
1. Predmetom poistenia je právnym predpisom 

uložená pracovnoprávna zodpovednosť 
poisteného za škodu spôsobenú 
zamestnávateľovi. 

2. Poistený má právo, aby za neho poisťovateľ 
uhradil nároky zamestnávateľa na náhradu 
škody v rozsahu podľa týchto VPPZZZ a 
poistnej zmluvy, ktorú spôsobil 
zamestnávateľovi v čase trvania poistenia 
zavineným porušením právnej povinnosti pri 
plnení pracovných úloh alebo v priamej 
súvislosti s nimi. 

3. Poisťovateľ uhradí aj náklady: 
a) zodpovedajúce najviac mimozmluvnej 

odmene advokáta za obhajobu 
poisteného v prípravnom konaní a pred 
súdom prvého stupňa v trestnom konaní 
alebo v priestupkovom konaní vedenom 
proti nemu, pokiaľ poistený splnil 
povinnosti uložené mu v čl. 10 ods. 3 
písm. b) bod vi), vii) a viii), ako aj obdobné 
náklady pred odvolacím súdom, 

b) konania o náhrade škody pred príslušným 
orgánom, ak toto konanie bolo potrebné 
na zistenie zodpovednosti poisteného 
alebo na zistenie výšky poistného plnenia, 
pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť, 
vrátane trov právneho zastúpenia 
poisteného v tomto konaní, pokiaľ 
poistený splnil povinnosti uložené mu v čl. 
10 ods. 3 písm. b), bod vi), vii) a viii), 

c) vynaložené zamestnávateľom v súvislosti 
s mimosúdnym prerokovaním nároku na 
náhradu škody, pokiaľ je poistený povinný 
ich uhradiť a pokiaľ splnil povinnosti 
uložené mu v čl. 10 ods. 3 písm. b) bod vi), 
vii) a viii). 

 
Článok 5 

Poistná udalosť 
1. Poistnou udalosťou je vznik škody, s ktorou je 

spojený vznik povinnosti poisťovateľa 
nahradiť škodu, ak škoda vznikla počas 
trvania poistenia. 

2. Viaceré časovo spolu súvisiace škody 
vzniknuté priamo z tej istej príčiny, zdroja, 
okolnosti, udalosti alebo iného 
nebezpečenstva, sa považujú za jednu 
škodu, bez ohľadu na počet poškodených 
(sériová škoda). Za okamih vzniku každej 
škody zo sériovej škody sa bez ohľadu na 
skutočný okamih jej vzniku považuje okamih, 
keď vznikla prvá z nich. 

 
Článok 6 

Vylúčenia z poistenia 
1. Poistenie podľa týchto VPPZZZ sa 

nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za 
škodu: 
a) spôsobenú porušením právnej povinnosti 

poisteným pred začiatkom poistenia, 
b) spôsobenú úmyselným konaním alebo 

prevzatú nad rámec stanovený právnymi 
predpismi, 

c) spôsobenú v čase, keď bol poistený pod 
vplyvom alkoholu, omamných alebo 
psychotropných látok, 

d) spôsobenú nesplnením povinnosti 
odvrátiť hroziacu škodu, 

e) ktorú je právnická alebo fyzická osoba, 
voči ktorej si štát uplatnil regresnú 
náhradu podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o 
zodpovednosti za škodu pri výkone 
verejnej moci a o zmene niektorých 
zákonov (škoda spôsobená nezákonným 
rozhodnutím alebo nesprávnym úradným 
postupom) povinná vymáhať od 
zodpovedného zamestnanca, alebo ktorú 



 
 
 

je územná samospráva oprávnená 
požadovať od osôb, ktoré sa podieľali na 
vydaní nezákonného rozhodnutia alebo 
na nesprávnom úradnom postupe, 

f) spôsobenú nezákonným rozhodnutím 
alebo nesprávnym úradným postupom 
sudcu, 

g) spôsobenú požiarom alebo výbuchom, 
ktorý vznikol v dôsledku vedomej 
nedbanlivosti poisteného, 

h) spôsobenú nedodržaním návodu na 
obsluhu alebo údržbu veci, 

i) spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla zamestnávateľa, ak sa na 
spôsobenú škodu vzťahuje povinné 
zmluvné poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla. Poisťovateľ však 
nahradí škodu do výšky spoluúčasti, ktorú 
má zamestnávateľ dohodnutú v rámci 
poistnej zmluvy povinného zmluvného 
poistenia zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla pri motorovom vozidle, ktorým 
poistený spôsobil škodu, 

j) spôsobenú stratou zverených predmetov 
alebo schodkom na zverených hodnotách, 
ktoré je poistený povinný vyúčtovať, 

k) spôsobenú ušlým ziskom 
zamestnávateľa, 

l) pri vykonávaní štátnej služby príslušníkov 
Policajného zboru, príslušníkov 
Slovenskej informačnej služby, 
príslušníkov Národného bezpečnostného 
úradu a príslušníkov Zboru väzenskej a 
justičnej stráže Slovenskej republiky, 
príslušníkov Železničnej polície, 
príslušníkov Hasičského a záchranného 
zboru, príslušníkov Horskej záchrannej 
služby alebo pri vykonávaní štátnej služby 
colníkov alebo profesionálnych vojakov 
Slovenskej republiky, 

m) spôsobenú činnosťou alebo v súvislosti 
s činnosťou pri ktorej ukladá právny 
predpis povinnosť uzavrieť poistenie 
zodpovednosti za škodu, 

n) spôsobenú chybne vykonanou prácou 
vrátane následných škôd vyplývajúcich z 
chybne vykonanej práce, 

o) spôsobenú na dátach alebo softvéri, 
p) spôsobenú na finančnej hotovosti, 

ceninách, platobných kartách, stravných 
lístkoch, telefónnych kartách, diaľničných 
nálepkách, zúčtovateľných tlačivách, 
cenných papieroch, vkladných a šekových 
knižkách, listinách a spisoch, 

q) spôsobenú na životnom prostredí, 
r) spôsobenú zamestnávateľovi tým, že 

zamestnávateľovi bolo uložené zaplatenie 
majetkovej sankcie (vrátane pokút, 
penále) v dôsledku zavineného porušenia 
právnej povinnosti poisteným, 

s) spôsobenú zamestnávateľovi porušením 
právnej povinnosti v súvislosti s ochranou 
osobných údajov alebo s nemajetkovými 
právami. 

2. Ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak, 
poistenie sa ďalej nevzťahuje na 
zodpovednosť poisteného za škodu: 
a) na motorovom vozidle zamestnávateľa, 
b) na veciach počas prepravy, nakládky, 

prekládky alebo vykládky. 
3. Poistenie sa ďalej nevzťahuje ani na 

zodpovednosť poisteného za škodu: 
a) ak poistený bez súhlasu poisťovateľa 

nevznesie námietku premlčania, zaviaže 
sa uhradiť premlčanú pohľadávku alebo 
uzavrie súdny zmier alebo ak nepodá včas 
opravný prostriedok proti rozhodnutiu 
príslušných orgánov o náhrade škody, 
pokiaľ v odvolacej lehote nedostal od 
poisťovateľa iný pokyn, 

b) ak bola škoda spôsobená výkonom inej 
činnosti ako činnosti, ktorú mal poistený 
vykonávať podľa jeho zaradenia do 
skupiny povolania uvedenej pre 
poisteného v poistnej zmluve, 

c) spôsobenú jadrovými rizikami, účinkami 
elektromagnetického poľa alebo 
akýmkoľvek ionizujúcim žiarením, 

d) spôsobenú materiálmi obsahujúcimi 
azbest a formaldehyd, 

e) spôsobenú prenosom vírusu HIV alebo 
prenosom infekčných ochorení ľudí, 
zvierat a rastlín, 

f) spôsobenú akýmkoľvek materiálom 
pochádzajúcim z ľudského tela a 
akýmkoľvek derivátom alebo 
biosyntetickým produktom z ľudského 
tela. 

4. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na 
zodpovednosť poisteného za škodu 
spôsobenú zamestnávateľovi, ktorým je 
manžel/ka poisteného alebo osoba, ktorá 
s ním žije v spoločnej domácnosti, alebo 
zamestnávateľovi v ktorom má poistený, jeho 
manžel/ka alebo osoba ktorá s ním žije v 
spoločnej domácnosti, väčšinový obchodný 
podiel. 

5. Ak sa v poistnej zmluve dohodlo, že poistenie 
sa vzťahuje aj na niektorú zodpovednosť za 
škodu vylúčenú podľa ods. 1, 2, 3 alebo 4 



 
 
 

tohto článku, platia pre toto poistenie ostatné 
vylúčenia uvedené v tomto článku. 

6. V poistnej zmluve možno dohodnúť, že 
poistenie sa nevzťahuje ani na zodpovednosť 
za škodu vzniknutú inými rizikami ako sú 
uvedené v ods. 1, 2, 3 alebo 4 tohto článku. 

 
Článok 7 

Poistná doba, začiatok a zánik poistenia 
1. Poistná doba je doba trvania poistenia, ktorá 

sa dohodne v poistnej zmluve. Poistenie sa 
môže uzavrieť na poistnú dobu určitú alebo 
neurčitú. 

2. Poistenie začína nultou hodinou dňa, ktorý je 
v poistnej zmluve uvedený ako začiatok 
poistenia. 

3. Okrem dôvodov uvedených v Občianskom 
zákonníku, poistenie zaniká aj: 
a) písomnou výpoveďou poistnej zmluvy 

jednou zo zmluvných strán do dvoch 
mesiacov po jej uzavretí. Výpovedná 
lehota je osemdenná; jej uplynutím 
poistenie zanikne, 

b) písomnou výpoveďou poistnej zmluvy 
jednej zo zmluvných strán po každej 
poistnej udalosti, najneskôr do troch 
mesiacov od oznámenia tejto udalosti 
poisťovateľovi. Poistenie zanikne 
uplynutím jedného mesiaca odo dňa 
doručenia výpovede. 

 
Článok 8 

Územná platnosť poistenia 
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku 
ktorým došlo na území Európy vrátane 
Slovenskej republiky, ak sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak. 
 

Článok 9 
Poistné 

1. Poistné je cena za poistenie. Poistné sa 
stanovuje podľa rozsahu a obsahu poistenia 
a ohodnotenia rizika a jeho výška je uvedená 
v poistnej zmluve. 

2. Poistné platí ten, kto uzavrel s poisťovateľom 
poistnú zmluvu. 

3. Ak bolo poistenie uzavreté na dobu neurčitú, 
poistné sa platí za dohodnuté poistné 
obdobia (bežné poistné). 

4. Ak bolo poistenie uzavreté na dobu určitú, 
poistné sa platí naraz za celú dobu trvania 
poistenia (jednorazové poistné). 

5. Bežné poistné je splatné prvým dňom 
poistného obdobia a jednorazové poistné 
dňom začiatku poistenia. 

6. V poistnej zmluve je možné dohodnúť 
platenie poistného v splátkach. Ak nebude 
niektorá zo splátok zaplatená včas, má 
poisťovateľ právo žiadať zaplatenie celého 
poistného. 

7. Poisťovateľ má právo na poistné od začiatku 
doby poistenia až do jeho zániku. Ak zanikne 
poistenie pred uplynutím doby, za ktorú bolo 
zaplatené poistné, je poisťovateľ povinný 
nespotrebovanú časť poistného vrátiť. 

8. Poisťovateľ má právo jednostranne upraviť 
výšku poistného po oznámení skutočnosti 
uvedenej čl. 10 ods. 2 písm. a) bod ii) a ods. 
3 písm. a) bod iii), a to odo dňa, kedy sa o 
tejto skutočnosti dozvedel. 

 
Článok 10 

Povinnosti poistníka a poisteného 
1. Okrem povinností stanovených právnymi 

predpismi je poistník a poistený pred 
uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy 
povinný: 
a) odpovedať úplne a pravdivo na všetky 

písomné otázky poisťovateľa, ktoré sa 
týkajú dojednaného poistenia a sú 
rozhodujúce pre uzavretie poistnej 
zmluvy, 

b) umožniť poisťovateľovi na požiadanie 
kontrolu podkladov na uzavretie poistenia 
alebo výpočet poistného. 

2. Okrem povinností stanovených právnymi 
predpismi je poistník povinný: 
a) počas trvania poistnej zmluvy: 

i. oznámiť bez zbytočného odkladu 
poisťovateľovi, že dojednal poistenie 
zodpovednosti za škodu v zmysle 
týchto VPPZZZ u iného poisťovateľa, 
uviesť názov iného poisťovateľa a sídlo 
a výšku dohodnutej poistnej sumy, 

ii. písomne oznámiť poisťovateľovi bez 
zbytočného odkladu každú skutočnosť, 
ktorá má vplyv na zvýšenie poisteného 
rizika, ku ktorému došlo po uzavretí 
poistnej zmluvy, ako aj všetky zmeny v 
údajoch, ktoré boli podkladom pre jej 
uzavretie, a to najmä: 

 zmenu druhu práce, ktorú poistený 
vykonával v čase uzavretia poistnej 
zmluvy, 

 ukončenie pracovnoprávneho 
vzťahu so zamestnávateľom, 

iii. umožniť poisťovateľovi alebo ním 
povereným osobám nahliadnuť do 
účtovnej a zamestnaneckej evidencie 
za účelom kontroly údajov uvedených v 
poistnej zmluve, 



 
 
 

3. Okrem povinností stanovených právnymi 
predpismi je poistený povinný: 
a) počas trvania poistnej zmluvy: 

i. vynakladať všetko úsilie a využívať 
všetky prostriedky a možnosti na 
predchádzanie škodám, najmä nesmie 
porušovať povinnosti ustanovené 
zákonom alebo poistnou zmluvou 
v záujme predchádzania alebo 
zmenšenia nebezpečenstva vzniku 
škody, ani nesmie trpieť porušovanie 
týchto povinností zo strany tretích 
osôb; ak sa dozvie o akomkoľvek 
nebezpečenstve, ktoré by mohlo mať 
vplyv na vznik škody, je povinný ho 
odstrániť alebo urobiť také preventívne 
opatrenia, aké je možné od neho 
požadovať, 

ii. oznámiť bez zbytočného odkladu 
poisťovateľovi, že dojednal poistenie 
zodpovednosti za škodu v zmysle 
týchto VPPZZZ u iného poisťovateľa, 
uviesť názov iného poisťovateľa a sídlo 
a výšku dohodnutej poistnej sumy, 

iii. písomne oznámiť poisťovateľovi bez 
zbytočného odkladu každú skutočnosť, 
ktorá má vplyv na zvýšenie poisteného 
rizika, ku ktorému došlo po uzavretí 
poistnej zmluvy, ako aj všetky zmeny v 
údajoch, ktoré boli podkladom pre jej 
uzavretie, a to najmä: 

 zmenu druhu práce, ktorú poistený 
vykonával v čase uzavretia poistnej 
zmluvy, 

 ukončenie pracovnoprávneho 
vzťahu so zamestnávateľom a vznik 
pracovnoprávneho vzťahu u iného 
zamestnávateľa, 

iv. umožniť poisťovateľovi alebo ním 
povereným osobám nahliadnuť do 
účtovnej a zamestnaneckej evidencie 
za účelom kontroly údajov uvedených v 
poistnej zmluve, 

b) ak nastane poistná udalosť: 
i. urobiť všetky potrebné opatrenia, aby 

vzniknutá škoda bola čo najmenšia, 
ii. písomne oznámiť poisťovateľovi bez 

zbytočného odkladu, najneskôr do 7 
kalendárnych dní po zistení škody, 
vznik udalosti, ktorá by mohla byť 
dôvodom vzniku práva na poistné 
plnenie, spolupracovať s 
poisťovateľom pri zisťovaní príčin a 
rozsahu poistnej udalosti 
a splnomocniť poisťovateľa na jej 
prerokovanie, 

iii. dať poisťovateľovi všetky vysvetlenia a 
dovoliť mu vykonať vyšetrovania 
potrebné na zistenie okolností 
rozhodujúcich pre jeho povinnosť 
poskytnúť poistné plnenie, 

iv. predložiť poisťovateľovi všetky 
písomnosti požadované poisťovateľom 
nevyhnutné pre likvidáciu poistnej 
udalosti, a to najmä: 

 pracovná zmluvu alebo iný 
dokument preukazujúci 
pracovnoprávny vzťah medzi 
poisteným a zamestnávateľom, 

 zápis škodovej komisie ku škode, ak 
je škodová komisia u 
zamestnávateľa zriadená, 

 faktúru o oprave poškodenej, 
zničenej veci, 

v. oznámiť bez zbytočného odkladu 
príslušným orgánom polície škodu, 
ktorá vznikla za okolností 
vzbudzujúcich podozrenie z trestného 
činu alebo pokusu oň, 

vi. oznámiť poisťovateľovi písomne bez 
zbytočného odkladu, že zamestnávateľ 
proti poistenému uplatnil právo na 
náhradu škody, ktorú má nahradiť 
poisťovateľ a vyjadriť sa k požadovanej 
náhrade a jej výške; ak zamestnávateľ 
uplatnil právo na náhradu škody na 
súde alebo na inom príslušnom 
orgáne, oznámiť poisťovateľovi začatie 
takéhoto konania, 

vii. oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného 
odkladu, že v súvislosti so vzniknutou 
škodou sa začalo trestné konanie proti 
poistenému, oznámiť meno a sídlo 
obhajcu, ktorého si zvolil a zabezpečiť, 
aby bol poisťovateľ informovaný o 
priebehu a výsledku tohto konania, 

viii. v konaní o náhrade škody, ktorú má 
poisťovateľ nahradiť, postupovať v 
súlade s pokynmi poisťovateľa, 
neuznať ani neusporiadať akýkoľvek 
nárok na náhradu škody bez 
predchádzajúceho súhlasu 
poisťovateľa. 

4. V poistnej zmluve možno dohodnúť plnenie 
ďalších povinností. 

5. Ak poistník alebo poistený porušil povinnosti 
uvedené v tomto článku alebo v poistnej 
zmluve: 
a) a toto porušenie malo podstatný vplyv na 

vznik poistnej udalosti a na výšku 
poistného plnenia, alebo 



 
 
 

b) týmto porušením sa sťažilo zistenie 
právneho dôvodu plnenia, rozsahu alebo 
výšky škody, alebo 

c) náhrada škody nemohla byť poskytnutá 
včas, alebo 

d) týmto sa zvýšili náklady poisťovateľa na 
zisťovanie rozsahu následkov poistnej 
udalosti, má poisťovateľ voči tomu, kto 
toto porušenie povinnosti spôsobil, právo 
na primeranú náhradu vyplatených súm až 
do výšky vyplateného poistného plnenia, s 
prihliadnutím k tomu, aký vplyv malo toto 
porušenie na rozsah povinnosti 
poisťovateľa plniť. 

6. Ak poistený porušil povinnosť uvedenú v ods. 
3 písm. a) bod iii) druhá odrážka tohto článku 
má poisťovateľ voči poistenému právo na 
primeranú náhradu vyjadrenú sumou, ktorá 
sa rovná násobku vyplateného poistného 
plnenia zamestnávateľovi a podielu 
poistného uvedeného v poistnej zmluve 
k poistnému prislúchajúcemu poisťovateľovi 
v prípade splnenia povinnosti podľa bodu 3 
písm. iii) druhá odrážka. 

 
Článok 11 

Povinnosti poisťovateľa 
Okrem povinností stanovených právnymi 
predpismi je poisťovateľ povinný: 

a) umožniť poistenému nahliadnuť do 
dokladov, ktoré v priebehu vyšetrovania 
jeho poistnej udalosti získal. Poistený má 
právo vyhotoviť si na vlastné náklady 
kópie alebo odpisy z týchto dokladov, 

b) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, 
ktoré sa týkajú poistenia a ktoré sa dozvie 
pri uzavieraní poistenia, pri jeho správe a 
pri likvidácii poistných udalostí; to neplatí 
vtedy, ak je zákonom uložené alebo 
povolené poskytnutie informácie a v 
prípadoch, keď poistený dá súhlas na 
poskytnutie informácie. 

 
Článok 12 

Poistná suma 
1. V poistnej zmluve sa dohodne suma, ktorá 

bude hornou hranicou poistného plnenia za 
jednu poistnú udalosť (poistná suma). 

 
Článok 13 

Spoluúčasť 
1. V poistnej zmluve je možné dohodnúť sumu, 

ktorou sa poistený bude podieľať na poistnom 
plnení pri každej poistnej udalosti 
(spoluúčasť). V prípade, ak výška škody 
neprevýši výšku spoluúčasti, nie je 

poisťovateľ povinný poskytnúť poistné 
plnenie. 

2. Poisťovateľ odpočíta sumu dohodnutej 
spoluúčasti zo sumy poistného plnenia, ktorú 
má vyplatiť zamestnávateľovi. 

 
Článok 14 

Poistné plnenie 
1. Poisťovateľ poskytne plnenie 

zamestnávateľovi v mene platnej na území 
Slovenskej republiky. 

2. Ak poistený nahradí škodu alebo jej časť so 
súhlasom poisťovateľa zamestnávateľovi 
sám, má právo, aby mu poisťovateľ vydal 
majetkový prospech, ktorý takto získal, avšak 
len v rozsahu, v akom by bol poisťovateľ 
povinný poskytnúť poistné plnenie podľa 
týchto VPPZZZ alebo poistnej zmluvy. 

3. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v 
rozsahu a výške určenej v súlade s 
ustanoveniami Zákonníka práce o rozsahu a 
náhrade škody zamestnanca 
zamestnávateľovi alebo v súlade s inými 
ustanoveniami právnych predpisov týkajúcich 
sa zodpovednosti zamestnanca pri 
pracovnoprávnom vzťahu so 
zamestnávateľom a v súlade s týmito 
VPPZZZ a poistnou zmluvou. Zároveň 
poistné plnenie podľa predošlej vety 
neprekročí poistnú sumu dohodnutú v 
poistnej zmluve v súlade s ustanovením čl. 12 
ods. 1 VPPZZZ. To platí aj pre súčet všetkých 
poistných plnení pri sériovej škody. 

4. Náklady podľa čl. 4 ods. 3 VPPPZZZ nahradí 
poisťovateľ aj nad výšku poistnej sumy, 
maximálne však do výšky 50 % poistnej 
sumy. 

5. Pri stanovení výšky škody na veci sa 
vychádza z ceny veci v čase vzniku škody. 

 
Článok 15 

Výplata poistného plnenia 
1. Ak vzniklo právo na poistné plnenie, je 

poisťovateľ povinný poskytnúť ho do 15 dní 
po skončení vyšetrenia poistnej udalosti 
potrebného na zistenie rozsahu povinnosti 
poisťovateľa plniť. Vyšetrenie sa musí 
vykonať bez zbytočného odkladu a považuje 
sa za skončené vtedy, keď poisťovateľ 
oznámil poistenému výšku poistného plnenia 
alebo jeho zamietnutie. Ak o náhrade škody 
rozhoduje súd alebo iný oprávnený orgán, je 
poisťovateľ povinný poskytnúť poistné 
plnenie podľa jeho rozhodnutia až dňom, keď 
toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
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2. Ak nie je možné vyšetrenie ukončiť do 1 
mesiaca od oznámenia poistnej udalosti, je 
poisťovateľ povinný na písomné požiadanie 
poisteného vyplatiť zamestnávateľovi 
primeraný preddavok. 

 
Článok 16 

Záverečné ustanovenia 
1. Od ustanovení čl. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 a 14 

VPPZZZ sa možno v poistnej zmluve 
odchýliť. 

2. Pre doručovanie písomných dokumentov 
platí, že povinnosť doručiť písomnosť je 
splnená dňom, keď ju adresát prevezme, 
odmietne prevziať alebo dňom, keď ju pošta 
vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú. 
Písomnosti sa doručujú na poslednú písomne 
oznámenú adresu. 

3. Tieto VPPZZZ boli schválené 
predstavenstvom Union poisťovňa, a.s. 
Bratislava dňa 12.07.2011 (zápisnica č. 
2011/11, bod 3), nadobúdajú účinnosť dňa 
01.09.2011 a sú súčasťou poistnej zmluvy. 


