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Poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú pri výkone 
povolania
Informačný dokument o poistnom produkte

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

O aký typ poistenia ide ?

Poistenie zodpovednosti za škodu 

Spoločnosť:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.  
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,  
Slovenská republika, IČO: 31383408,  
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,  
vl. č. 757/B

Produkt: 

Poistenie zodpovednosti za škodu  
spôsobenú pri výkone povolania

Čo je predmetom poistenia?
 Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávate-

ľovi zavineným porušením pracovných úloh alebo 
v priamej súvislosti s ním

 pasúcimi sa hospodárskymi zvieratami na lúkach, stro-
moch, záhradných, poľných alebo lesných kultúrach, 
alebo spôsobenú ich úhynom,

 prenosom vírusu HIV, iných infekčných alebo vírusových 
chorôb ľudí alebo zvierat,

 ktorá sa prejavuje genetickými zmenami organizmov, 
alebo škodu spôsobenú geneticky modifikovanými or-
ganizmami,

 priamo alebo nepriamo vyplývajúcu alebo vznikajúcu, 
zväčšenú alebo zhoršenú v  dôsledku pôsobenia siliky 
(oxidu kremičitého) v ľubovoľnej forme alebo množstve,

 škody na ušlom zisku
 škodu, za ktorú poistený zodpovedá osobám jemu blíz-

kym a osobám, ktoré s ním žijú v domácnosti, 
 spočívajúcu v schodku na zverených hodnotách, ktoré je 

poistený povinný vyúčtovať,
 chybným účtovaním a cenovým rozdielom, použitím 

nesprávnej ceny, chybou pri platobnom styku a na zod-
povednosť za škodu vzniknutú pri obchodovaní s cenný-
mi papiermi,

 vzniknutú stratou alebo odcudzením zverených pred-
metov,

 pri ktorej uplynula premlčacia lehota podľa všeobecne 
záväz ných právnych predpisov na uplatnenie nároku na 
súde, 

 ak bola náhrada škody prisúdená súdom Spojených štá-
tov amerických alebo Kanady,

 pri výkone činnosti na základe dohôd o prácach vyko-
návaných mimo pracovného pomeru alebo v  priamej 
súvislosti s výkonom týchto prác,

 nenastúpením do práce alebo neospravedlnenou neprí-
tomnosťou v práci,

 po neplatnom rozviazaní pracovného pomeru, alebo 
štátnozamestnaneckého pomeru,

 vyrobením nepodarku (chybného výrobku),
 nedodržaním predpísanej obsluhy alebo údržby veci,
  použitím softvéru, ktorý nie je riadne registrovaný, 

infikovaním alebo prienikom škodlivého softvéru (napr.

Čo nie je predmetom poistenia?
 Akékoľvek iné, riziko ako riziko uvedené v  sekcii  

„Čo je predmetom poistenia “.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie nezahŕňa tieto druhy zodpovednosti za škodu 
spôsobenú zamestnávateľovi:

 úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti,
 v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie zo zákonné-

ho alebo povinného zmluvného poistenia zodpoved-
nosti za škodu,

 po požití alkoholického nápoja, návykovej alebo omam-
nej látky alebo lieku označeného zákazom viesť motoro-
vé vozidlo,

 v  príčinnej súvislosti s  vojnovými udalosťami každého 
druhu, vzburou, povstaním, alebo inými hromadnými 
násilnými nepokojmi, štrajkom, terorizmom alebo zása-
hom štátnej alebo úradnej moci,

 živelnými udalosťami,
 pôsobením tepla, plynov, pár, vlhkosti, popolčeka, žiare-

ním všetkého druhu, kontamináciou vody, pôdy, ovzdu-
šia, flóry alebo fauny, tvorením húb a plesní,

 priamo alebo nepriamo zapríčinenú, vyplývajúcu alebo 
vzniknutú v spojitosti s jadrovou energiou alebo rádio-
aktivitou akéhokoľvek druhu,

 manipuláciou so zápalnými alebo výbušnými látkami, 
plynom, formaldehydom, azbestom, toxickými látkami, 
karcinogénnymi látkami a pod. alebo ich výrobou,

 sadaním, zosúvaním pôdy, poddolovaním, eróziou, 
priemyselným odstrelom, chemickým postrekom alebo 
podkopaním,
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  počítačový vírus) alebo iného softvérového programu 
alebo kódu do systémovej pamäte alebo na počítačový 
disk a jeho rozšírením z jedného systému do iného

 ktorú poistený spôsobil ako vodič úžitkového vozidla 
s hmotnosťou nad 3,5 t,

 ak je tento zamestnanec zároveň majiteľom, spoloční-
kom, konateľom alebo členom predstavenstva zamest-
návateľa,

 ako prokurista zamestnávateľa pri výkone činnosti 
prokuristu zamestnávateľa,

 výlučne na pneumatikách alebo iných gumových obru-
čiach dopravného prostriedku alebo pracovného stroja 
pokiaľ nepríde aj k inému poškodeniu dopravného 
prostriedku alebo pracovného stroja,

 vodič taxislužby.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vzniknú na území Európy, pri ktorých príčina škody a škoda nastali na 

území Európy.

Aké mám povinnosti?
• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.
• Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
• Bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní po škodovej udalosti, písomne alebo iným vhodným spôsobom oznámiť poisťov-

ni, že došlo ku škode 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.

• Odpovedať pravdivo na otázky poisťovne, týkajúce sa vzniku a priebehu škodovej udalosti.
• Umožniť obhliadku poškodenej veci.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátka poistného sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného; deň splatnosti poistného alebo jeho splátky je určený 
v poistnej zmluve.
Ak sa poistná zmluva uzaviera na diaľku, prvé poistné alebo prvá splátka poistného je splatná v deň uvedený v návrhu na uzavre-
tie poistnej zmluvy predloženom na diaľku. 
Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.
Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy. 

Kedy začína a končí poistenie? 
Poistná zmluva je uzavretá zaplatením poistného vo výške a v lehote uvedenej v návrhu poistenia. 
Poistenie začína nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako deň začiatku poistenia. Ak deň 
začiatku poistenia uvedený v návrhu poistnej zmluvy predchádza dňu uzatvorenia poistnej zmluvy, poistenie sa vzťahuje aj na 
dobu pred jej uzatvorením. Poistné krytie v tomto prípade vzniká najskôr dňom, hodinou a minútou predloženia návrhu, ak je 
tento údaj uvedený v návrhu, inak nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni predloženia návrhu poistníkovi, pokiaľ bolo poistné 
zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v návrhu. 
Ak je v návrhu ako deň začiatku poistenia uvedený deň neskorší ako deň predloženia návrhu, pričom v takomto prípade sa poiste-
nie vzťahuje aj na dobu pred uzatvorením poistnej zmluvy zaplatením poistného a to od nultej hodiny dňa uvedeného v návrhu 
ako deň začiatku poistenia, pokiaľ bolo poistné zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v návrhu.
Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie 

zanikne.
• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí podať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynu-

tím. Poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia v ktorom bola daná výpoveď.
• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.
• Písomnou výpoveďou do troch mesiacov od výplaty poistného plnenia poisťovňou alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je 

jeden mesiac od doručenia výpovede, jej uply nutím poistenie zanikne.
• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva uzavre-

tá na diaľku.
• Oznámením nástupu na materskú resp. rodičovskú dovolenku,
• Skončením pracovnoprávneho vzťahu s následnou nezamestnanosťou, čiže stavom, keď poistený nie je v žiadnom pracovno-

právnom alebo štátnozamestnaneckom vzťahu, pričom poistený k oznámeniu priloží kópiu dokladov preukazujúcich tento stav,
• Písomnou výpoveďou do troch mesiacov od výplaty poistného plnenia poisťovňou alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota 

je jeden mesiac od doručenia výpovede, jej uply nutím poistenie zanikne.


