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Úvodné ustanovenie

Pre pripoistenie Home office, ktoré dojednáva Wüstenrot poisťovňa, a.s., 
IČO: 31 383 408 (ďalej len „poisťovňa“), platí uzavretá poistná zmluva základného 
poistenia, ustanovenia týchto Osobitných poistných podmienok pre pripoistenie 
home office (ďalej len „OPP“), ustanovenia všeobecných poistných podmienok 
pre základné poistenie a  príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Článok 1 
Definícia pojmov

Na účely týchto poistných podmienok sú nasledujúce pojmy vymedzené takto:
1. Škoda je spôsobená hrubou nedbanlivosťou vtedy, keď poistený vedel, 

že môže svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že 
také porušenia alebo ohrozenie nespôsobí, pričom poistený už pred tým, ako 
konal, vedel, že pri takomto spôsobe konania je riziko vzniku škody vyššie, 
ako keby konal iným realizovateľným spôsobom.

2. Nedodržanie predpísanej obsluhy alebo údržby je nedodržanie 
technických podmienok stanovených pre obsluhu alebo údržbu veci (napr. 
v návode na používanie strojného zariadenia, v návode na obsluhu, v servisnej 
knižke, knižke strojného zariadenia a pod.).

3. Plnenie pracovných úloh a  priama súvislosť s  nimi je výkon povinností 
vyplývajúcich z  pracovného pomeru, iná činnosť vykonávaná na príkaz. 
V priamej súvislosti s plnením pracovných úloh sú úkony potrebné na výkon 
práce a  úkony počas práce zvyčajné alebo potrebné pred začatím práce 
alebo po jej skončení. Takými úkonmi nie je cesta do zamestnania a  späť, 
stravovanie, ošetrenie alebo vyšetrenie v zdravotníckom zariadení, ani cesta 
na ne a späť.

4. Poistený je fyzická osoba, na ktorej zodpovednosť za škodu sa poistenie 
vzťahuje.

5. Poistník je ten, kto uzavrel poistnú zmluvu s  poisťovňou a  je povinný platiť 
poistné.

6. Poškodenie veci je taká zmena stavu veci alebo jej časti, ktorá vylučuje 
alebo obmedzuje jej funkčnosť, pokiaľ sa vec dá opravou uviesť do pôvodného 
prevádzkyschopného stavu. Poškodením veci je tiež taká zmena stavu veci, 
ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, napriek tomu však možno 
vec ďalej používať na pôvodný účel

7. Sériová škodová udalosť je viac časovo spolu súvisiacich škodových 
udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z toho istého zdroja, príčiny, 
udalosti či iného nebezpečenstva.

8. Škodová udalosť je udalosť písomne oznámená poisteným, ktorá by mohla 
byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie.

9. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá peňažná suma alebo spôsob jej určenia, 
ktorou sa poistený podieľa na plnení poisťovne a  o  ktorú sa zníži poistné 
plnenie.

10. Ušlý zisk je ujma vyjadriteľná v peniazoch, spočívajúca v tom, že poškodený 
v dôsledku škodovej udalosti nedosiahne rozmnoženie majetkových hodnôt, 
ktoré sa dalo očakávať pri pravidelnom chode veci (t.j. keby nebolo došlo ku 
vzniku škody).

11. Zničenie veci je taká zmena stavu veci, ktorá vylučuje alebo obmedzuje 
jej funkčnosť a  ktorú objektívne nemožno odstrániť opravou, a  preto vec 
už nemožno použiť na pôvodný účel. Pri škodách na hnuteľných veciach sa 
za zničenie veci považuje aj prípad, kedy predpokladané náklady na opravu 
poškodenej veci alebo jej časti presiahnu časovú cenu veci.

12. Zverené veci je elektronika zverená zamestnávateľom poistenému na výkon 
práce v mieste poistenia. Zverenými vecami pre účely týchto OPP sú notebook, 
osobný počítač, monitor, mobilný telefón a multifunkčné zariadenie slúžiace 
na kopírovanie a/alebo skenovanie.

13. Zamestnávateľ je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky 
alebo podnikajúca fyzická osoba s miestom podnikania na území Slovenskej 
republiky alebo organizačná zložka podniku, ktorá má sídlo na území 
Slovenskej republiky, s ktorou je poistený v čase vzniku škody v pracovnom, 
členskom alebo štátnozamestnaneckom pomere

Článok 2 
Predmet a rozsah poistenia

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu na zverených 
veciach, ktorú poistený spôsobil ako zamestnanec svojmu zamestnávateľovi pri 
plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, zavineným porušením 
povinnosti pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, pokiaľ táto 
zodpovednosť vznikla podľa § 179 Zákonníka práce alebo § 166 Zákona o štátnej 
službe, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 
republiky upravujúcich zodpovednosť za škodu v  pracovnoprávnych alebo 
štátnozamestnaneckých vzťahoch. 

Článok 3 
Poistná udalosť, poistné plnenie

1. Poistná udalosť je oprávnený a  preukázaný nárok zamestnávateľa voči 
poistenému zamestnancovi na náhradu škody na zverených veciach, za ktorú 
poistený zodpovedá a:
a) ktorý nie je uvedený vo výlukách z poistenia, a 
b) ktorý bol prvýkrát písomne uplatnený voči poistenému počas trvania 

poistenia, a 
c) príčina škody a škoda nastali počas trvania poistenia.

2. Plnenie poisťovne je obmedzené dohodnutou poistnou sumou, ktorá je 
zároveň maximálnou hranicou plnenia pre všetky poistné udalosti v priebehu 
poistného obdobia. To platí aj pre poistné plnenie zo sériovej škodovej 
udalosti. 

3. Ak poistený nahradil poškodenému škodu sám, je poisťovňa oprávnená 
preskúmať a  zhodnotiť všetky skutočnosti týkajúce sa vzniku práva na 
plnenie z poistenia tak, akoby k náhrade škody poisteným nedošlo a poskytne 
poistenému refundáciu do výšky sumy, v akej by bola povinná uhradiť škodu 
poškodenému za poisteného. 

4. Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z  ceny veci v  čase poškodenia 
(zohľadňuje sa opotrebenie veci). 

5. Poisťovňa je oprávnená poistné plnenie odmietnuť, ak poistený: 
a) bez písomného súhlasu poisťovne nevznesie námietku premlčania, alebo 
b) sa zaviaže bez písomného súhlasu poisťovne uhradiť premlčanú 

pohľadávku, alebo
c) uzná náhradu škody, ktorá je v rozpore s platnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi,
d) poruší povinnosť umožniť obhliadku poškodenej veci, v dôsledku čoho 

nie je možné nárok na poistné plnenie považovať za preukázaný. 

Článok 4 
Vznik a doba trvania pripoistenia

1. Ak sa v poistnej zmluve základného poistenia nedohodlo inak, pripoistenie 
sa dojednáva na dobu neurčitú s  poistným obdobím jeden technický rok.
Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom základného poistenia. Dňom 
začiatku pripoistenia vzniká povinnosť poisťovne plniť a jej právo na poistné.

2. Poistná doba a poistné obdobie platné pre pripoistenie sú zhodné s poistnou 
dobou a poistným obdobím základného poistenia.

3. Koniec pripoistenia je zhodný s  koncom základného poistenia, ak nedôjde 
k  zániku pripoistenia podľa článku 5  poistných podmienok pred zánikom 
základného poistenia.

Článok 5 
Zánik pripoistenia

1. Pripoistenie zanikne písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ak 
ide o pripoistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné. Výpoveď sa musí 
dať najmenej šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia.

2. Pripoistenie tiež zanikne dňom zániku základného poistenia, ku ktorému 
bolo pripoistenie dojednané,

3. O skutočnostiach spôsobujúcich zánik pripoistenia, o ktorých má vedomosť 
len poistený zo základného poistenia, je poistený zo základného poistenia 
povinný poistiteľa bezodkladne informovať.
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Článok 6 
Platenie a výška poistného

1. Poistník platí poistné za pripoistenie vo výške uvedenej v  poistnej zmluve 
základného poistenia.

2. Poistné za pripoistenie sa platí v  poistnom alebo splátke poistného za 
základné poistenie. Poistné za pripoistenie, ako aj spôsob jeho platenia 
a  následky jeho neplatenia sa spravujú rovnakým režimom ako poistné za 
základné poistenie, ktorého je súčasťou, ak nie je vo všeobecných poistných 
podmienkach pre základné poistenie uvedené inak.

3. Poistiteľ má nárok na poistné za pripoistenie do zániku pripoistenia.

Článok 7 
Spoluúčasť

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 10 % z  plnenia 
poisťovne pri každej poistnej udalosti, minimálne 33 eur na plnení zo sériových 
škodových udalostí sa poistený podieľa spoluúčasťou, bez ohľadu na počet 
škodových udalostí v sérii, len raz. 

Článok 8 
Miestna platnosť pripoistenia

Miestom poistenia je domácnosť uvedená v poistnej zmluve základného poistenia, 
ktorá je zároveň určená zamestnávateľom ako miesto pre výkon home office.

Článok 9 
Povinnosti poistníka

1. Okrem povinností stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch 
a vo všeobecných poistných podmienkach základného poistenia je poistník 
a poistený povinný:
a) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni, že zamestnávateľ 

uplatňuje právo na náhradu škody na súde alebo inom príslušnom 
orgáne a poisťovňu včas písomne informovať o výsledku tohto konania, 

b) v  konaní o  náhrade škody zo škodovej udalosti postupovať v  súlade 
s  pokynmi poisťovne, najmä sa nesmie bez písomného súhlasu 
poisťovne zaviazať k náhrade premlčanej pohľadávky a nesmie uzavrieť 
bez písomného súhlasu poisťovne súdny zmier, 

c) včas podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu príslušných orgánov 
o náhrade škody, ak k tomu dostal pokyn poisťovne, 

d) zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou 
udalosťou, ako aj právo na postih a vyrovnanie. 

e) po vzniku škodovej udalosti urobiť nevyhnutné opatrenia pre to, aby 
škoda bola čo najmenšia,

f) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní po škodovej udalosti, 
písomne alebo iným vhodným spôsobom oznámiť poisťovni, že došlo 
k  udalosti, ktorá by mohla byť dôvodom na náhradu škody a  dať 
pravdivé vysvetlenie o  jej vzniku a  rozsahu; ak oznámenie nebolo 
urobené písomne, je povinný urobiť tak dodatočne, najneskôr do 30 dní 
po škodovej udalosti,

g) odpovedať pravdivo na otázky poisťovne, týkajúce sa vzniku a priebehu 
škodovej udalosti,

h) poskytnúť poisťovni súčinnosť potrebnú na zistenie príčiny a  výšky 
škody a dokumenty požadované poisťovňou.

2. Poistník a poistený je ďalej povinný postupovať v súlade s pokynmi poisťovne a bez 
súhlasu poisťovne neuzatvárať so zamestnávateľom dohodu o náhrade škody. 

Článok 10 
Výluky z poistenia

1. Okrem všeobecných výluk uvedených vo všeobecných poistných podmienkach 
základného poistenia poisťovňa nenahradí za poisteného: 
a) škodu na ušlom zisku, 
b) škodu spôsobenú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti,
c) škodu prevzatú nad rámec ustanovený právnymi predpismi,
d) škodu vzniknutú nesplnením povinnosti odvrátiť škodu alebo zamedziť 

zväčšovaniu už vzniknutej škody,

e) škodu vzniknutú činnosťou a  v  rozsahu, pri ktorej slovenské právne 
predpisy ukladajú povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu o  poistení 
zodpovednosti za škodu,

f) pokuty, penále, uhradené sankcie akéhokoľvek druhu, 
g) nároky, pri ktorých uplynula premlčacia lehota podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, 
h) škodu, za ktorú poistený zodpovedá osobám jemu blízkym a  osobám, 

ktoré s ním žijú v domácnosti,
i) škody na zverených veciach spôsobené počas prepravy, alebo ak boli 

ponechané mimo miesta poistenia.
2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú poistený 

spôsobil: 
a) pri výkone činnosti na základe dohôd o  prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru alebo v priamej súvislosti s výkonom týchto prác, 
b) stratou alebo odcudzením zverených vecí, 
c) nedodržaním predpísanej obsluhy alebo údržby veci, 
d) použitím softvéru, ktorý nie je riadne registrovaný, infikovaním alebo 

prienikom škodlivého softvéru (napr. počítačový vírus) alebo iného 
softvérového programu alebo kódu do systémovej pamäte alebo na 
počítačový disk a jeho rozšírením z jedného systému do iného,

e) škodu, ktorú poistený spôsobil ako zamestnanec, ak je zároveň 
majiteľom, spoločníkom, konateľom alebo členom predstavenstva 
zamestnávateľa.

Záverečné ustanovenia

1. Práva a  povinnosti z  pripoistenia sa riadia právnym poriadkom Slovenskej 
republiky.

2. V  sporoch o  právach a  povinnostiach vyplývajúcich z  pripoistenia bude 
rozhodovať vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

3. Vo veciach neupravených týmito OPP platia ustanovenia všeobecných 
poistných podmienok základného poistenia a  ustanovenia Občianskeho 
zákonníka.

4. Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňom 30.9.2022.


