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Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Groupama poisťovňa a. s., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Slovenská republika 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia, nie sú kompletné, na 
viacerých miestach boli zjednodušené a nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podmienok. Kompletné informácie pred uzavretím 
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi (VPPZZ).

O aký typ poistenia ide?
Predmetné poistenie sa uzatvára pre prípad vzniku škody, ktorú spôsobí zamestnanec svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením 
povinností pri plnení svojich pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi.

Čo je predmetom poistenia?

škody, ktoré spôsobí zamestnanec svojmu 
zamestnávateľovi, pokiaľ za škodu zodpovedá, 
v súvislosti s plnením svojich pracovných 
povinností alebo v priamej súvislosti s nimi

Pokiaľ je v poistnej zmluve dohodnuté, poistenie sa 
vzťahuje aj na škodu:

spôsobenú poisteným na zverenom motorovom 
vozidle zamestnávateľa počas prevádzky vozidla 
(spoluúčasť)
spôsobenú poisteným pri plnení svojich 
pracovných povinností ako profesionálneho vodiča 
motorového vozidla z povolania do 3,5 tony
na dopravovaných veciach pri dopravnej nehode, 
pri ktorej súčasne došlo k poškodeniu motorového 
vozidla alebo prípojného vozidla, pokiaľ sú 
tieto dopravované veci vo výlučnom vlastníctve 
zamestnávateľa.

Poistnú sumu (najvyššia hranica poistného plnenia 
poisťovateľa pri jednej poistnej udalosti) stanovuje 
poistník/ poistený. 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, za ktorú 

zamestnanec zodpovedá a ktorú spôsobil:
ako zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo 
teleprácu, pri výkone práce na základe dohody o vykonaní 
prác, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o 
pracovnej činnosti a pri výkone práce v štátnej službe 
profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej 
republiky
pri výkone verejnej moci, nezákonným rozhodnutím alebo 
nesprávnym úradným postupom sudcu 
na veciach prevzatých na hmotnú zodpovednosť 

 

pri výkone niektorých profesií alebo činností (napr. 
automechanik, kaskadér, požiarnik, sudca, taxikár,...)
chybným alebo duplicitným zaúčtovaním, chybou pri 
platobnom styku, spreneverením veci alebo finančnej 
hotovosti, stratou peňazí, cenných papierov a hodnotných 
vecí
tým, že zamestnávateľovi bolo uložené zaplatenie 
majetkovej sankcie (vrátane pokút, penále alebo iných 
platieb) v dôsledku konania alebo opomenutia poisteného.









Čo nie je predmetom poistenia?

Škody vzniknuté: 
 8 v súvislosti s vojnovou udalosťou, vzburou,  

    občianskou vojnou, násilnými nepokojmi,  
    povstaním a inými hromadnými násilnými nepokojmi, 

 8 v súvislosti so znečistením alebo zamorením  
    životného prostredia, živelnými udalosťami,  
    jadrovou energiou, formaldehydom a  azbestom,   
    vplyvom rádioaktívneho žiarenia   

 8 protiprávnym konaním, úmyselným konaním alebo  
    hrubou nedbanlivosťou poisteného

 8 po požití alkoholu, návykovej, omamnej alebo  
    psychotropnej látky alebo lieku označeného  
    varovným symbolom

 8 činnosťou, pre ktorú právny predpis ukladá  
    povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu

 8 na veciach dodaných poistníkom alebo na ktorých  
    poistený vykonal objednanú činnosť, pokiaľ ku  
    škode došlo preto, že dodané veci boli vadnej  
    akosti alebo objednaná činnosť bola chybne vykonaná

 8 na veciach, pokiaľ ide o zodpovednosť vyplývajúcu  
    z prepravných zmlúv

 8 podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený,  
    jeho manžel, manželka, súrodenec, príbuzný v  
    priamom rade, druh, družka alebo osoba, ktorá žije  
    s poisteným v spoločnej domácnosti majetkovú účasť.



Kedy a ako uhrádzam platbu ?

poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia, ak nie 
je v zmluve dohodnuté inak;
za zaplatenie poistného sa považuje deň, kedy je príslušná 
suma poistného resp. splátka poistného uvedená v poistnej 
zmluve pripísaná na bankový účet poisťovateľa;

 
 
poistné je možné zaplatiť ročne, polročne alebo v 
štvrťročných splátkach poštovou poukážkou, inkasom 
alebo bankovým prevodom.

Kedy začína a končí krytie ? 

poistenie vznikne a krytie začína nultou hodinou prvého 
dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ 
nie je v poistnej zmluve dojednaný iný, neskorší dátum 
vzniku poistenia 
poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v 
poistnej zmluve dohodnuté inak; 

 

krytie končí platným zánikom poistenia (výpoveď; 
dohoda; nezaplatenie poistného; skončením pracovného 
vzťahu poisteného u poistníka, ktorý je totožný so 
zamestnávateľom).

Ako môžem zmluvu vypovedať ?

riadnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia 
doručenou poisťovateľovi najneskôr 6 týždňov pred 
koncom poistného obdobia;
výpoveďou do dvoch mesiacov po uzatvorení zmluvy; 

 

výpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca 
odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho 
zamietnutia, resp. odmietnutia. 
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Aké mám povinnosti?

Pred uzavretím poistenia:
pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa, 
týkajúce sa dojednávaného poistenia;

Počas trvania poistenia:
dbať na to, aby škodová udalosť nenastala, hlavne nesmie 
porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo 
zmenšeniu nebezpečenstva 
oznámiť každú zmenu v podkladoch, ktoré boli 
rozhodujúce pre výpočet poistného, ako aj každé zvýšenie 
poistného nebezpečenstva 

V prípade škodovej udalosti:
čo najskôr písomne oznámiť vznik škodovej udalosti 
poisťovateľovi, poskytnúť všetky doklady potrebné na 
vyšetrenie škody a oznámiť dôležité skutočnosti (napr. 
začatie súdneho konania)
bez zbytočného odkladu oznámiť polícii, ak je v súvislosti 
s poistnou udalosťou dôvodné podozrenie, že došlo k 
trestnému činu alebo k jeho pokusu.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

  Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré boli 
     spôsobené a pri ktorých aj škoda nastane na území  
 

 
 
Slovenskej republiky alebo Českej republiky, pokiaľ sa v 
poistnej zmluve nedohodlo inak.
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–


