Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE POVOLANIA
âlánok 1
V‰eobecné ustanovenia
Pre poistenie zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú pri v˘kone povolania platia príslu‰né ustanovenia Zákonníka práce (zákon ã. 311/2001 Z. z. v znení neskor‰ích
predpisov, ìalej len „ZP“), Obãianskeho zákonníka (zákon ã. 40/1964 Zb. v znení
neskor‰ích predpisov, ìalej len „OZ“), iné v‰eobecne záväzné právne predpisy
Slovenskej republiky (ìalej len „SR“) upravujúce pracovn˘ vzÈah medzi poisten˘m
a zamestnávateºom a tieto V‰eobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú pri v˘kone povolania (ìalej len „VPP-Z“), ktoré sú
neoddeliteºnou súãasÈou poistnej zmluvy.
âlánok 2
Predmet a rozsah poistenia
1. Poistenie sa vzÈahuje na v‰eobecnú zodpovednosÈ za ‰kodu, ktorú poisten˘
spôsobil svojmu zamestnávateºovi zavinen˘m poru‰ením povinností pri plnení
pracovn˘ch úloh alebo v priamej súvislosti s ním poãas trvania pracovného
vzÈahu a poãas trvania poistenia, ak táto jeho zodpovednosÈ vznikla podºa
ustanovení ZP alebo iného v‰eobecne záväzného právneho predpisu SR,
upravujúceho pracovn˘ vzÈah medzi poisten˘m a zamestnávateºom.
2. Poistenie sa vzÈahuje na v‰eobecnú zodpovednosÈ poisteného za ‰kodu uvedenú v odseku 1 tohto ãlánku, ktorú poisten˘ spôsobí na území SR, ak v poistnej
zmluve nie je dohodnuté inak.
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âlánok 3
V˘luky z poistenia
1. Poistenie sa nevzÈahuje na ‰kodu, ktorú spôsobia pri v˘kone svojej práce
v ‰tátnej sluÏbe profesionálnych vojakov ozbrojen˘ch síl SR profesionálni vojaci.
2. Poistenie sa nevzÈahuje na zodpovednosÈ poisteného za ‰kodu:
a) spôsobenú úmyselne alebo prevzatú nad rámec ustanoven˘ právnymi
predpismi,
b) spôsobenú po poÏití alkoholického nápoja alebo po poÏití ãi aplikácii in˘ch
psychotropn˘ch alebo omamn˘ch látok,
c) spôsobenú nesplnením povinnosti odvrátiÈ hroziacu ‰kodu podºa ZP alebo
iného v‰eobecne záväzného právneho predpisu SR upravujúceho pracovn˘ vzÈah,
d) spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku zamestnávateºa, ak sa na
vzniknutú ‰kodu spôsobenú tretej osobe vzÈahuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú prevádzkou motorov˘ch vozidiel
(ìalej len „PZP“),
e) spôsobenú v príãinnej súvislosti s vojnov˘mi udalosÈami, vzburou, povstaním, ‰trajkom, in˘mi hromadn˘mi násiln˘mi nepokojmi, teroristick˘mi ãinmi (t.j. násiln˘mi konaniami motivovan˘mi najmä politicky, sociálne, ideologicky alebo náboÏensky) alebo zásahom ‰tátnej alebo úradnej moci,
f) spôsobenú Ïiveln˘mi udalosÈami, s v˘nimkou prípadov, ak poisten˘ svojim
konaním alebo opomenutím rozsah ‰kody spôsobenej Ïivelnou udalosÈou
zväã‰il,
g) vzniknutú zneãistením vôd alebo in˘ch zloÏiek Ïivotného prostredia,
h) spôsobenú priamo alebo nepriamo organizmami zmenen˘mi genetick˘mi
technológiami (najmä génovou technikou a génov˘mi metódami), priãom
‰kody alebo nedostatky na takto zmenen˘ch organizmoch sam˘ch tieÏ nie
sú poistené,
i) spôsobenú priamo alebo nepriamo v súvislosti s úãinkami elektromagnetick˘ch polí,
j) spôsobenú jadrov˘mi rizikami, formaldehydom, azbestom, alebo in˘mi
zdraviu ‰kodliv˘mi látkami,
k) vzniknutú pôsobením unikajúcich látok alebo pôsobením teploty, vlhkosti,
hluku a Ïiarením kaÏdého druhu, odpadom kaÏdého druhu, tvorením plesne, sadaním alebo klesaním pôdy, otrasmi v dôsledku demolaãn˘ch prác,
záplavami,
l) spôsobenú prenosom vírusu HIV,
m) spôsobenú roz‰írením nákazlivej choroby ºudí, zvierat alebo rastlín.
3. ëalej sa poistenie nevzÈahuje na zodpovednosÈ poisteného za ‰kodu:
a) ktorú je právnická alebo fyzická osoba, voãi ktorej si ‰tát uplatnil regresnú
náhradu podºa zákona ã. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú pri v˘kone verejnej moci a o zmene niektor˘ch zákonov (‰koda spôsobená nezákonn˘m rozhodnutím, nesprávnym úradn˘m postupom), povinná vymáhaÈ od zodpovedného zamestnanca, alebo ktorú je územná
samospráva oprávnená poÏadovaÈ od osôb, ktoré sa podieºali na vydaní
nezákonného rozhodnutia alebo na nesprávnom úradnom postupe,
b) spôsobenú nezákonn˘m rozhodnutím alebo nesprávnym úradn˘m postupom sudcu,
c) spôsobenú v súvislosti s ãinnosÈou, pri ktorej právne predpisy platné v SR
ukladajú povinnosÈ uzatvoriÈ poistenie zodpovednosti za ‰kodu,
d) spôsobenú nenastúpením do práce,
e) spôsobenú schodkom na zveren˘ch hodnotách, ktoré je poisten˘ povinn˘
vyúãtovaÈ, najmä na ‰kodu spôsobenú chybn˘m zaúãtovaním, cenov˘m
rozdielom, pouÏitím nesprávnej ceny, chybou pri platobnom styku, ako aj
na ‰kody spôsobené prekroãením rozpoãtu,
f) spôsobenú stratou zveren˘ch predmetov (nástrojov, ochrann˘ch pracovn˘ch prostriedkov a in˘ch podobn˘ch predmetov) alebo ostatn˘ch hnuteºn˘ch vecí, ktoré zveril zamestnávateº poistenému, alebo spôsobenú neoprávnen˘m prisvojením (napr. krádeÏ) tak˘chto zveren˘ch predmetov

alebo hnuteºn˘ch vecí treÈou osobou,
g) spôsobenú zamestnávateºovi t˘m, Ïe zamestnávateºovi bolo uloÏené zaplatenie majetkovej sankcie (vrátane pokút, penále alebo in˘ch platieb)
v dôsledku konania alebo opomenutia poisteného,
h) spôsobenú zamestnávateºovi zaplatením akejkoºvek platby, náhrady alebo
nákladov poÏadovan˘ch v súvislosti s uplatnením práva na ochranu osobn˘ch údajov podºa Zákona ã. 428/2002 Z. z. o ochrane osobn˘ch údajov
v znení neskor‰ích predpisov, ãi inej obdobnej nemajetkovej ‰kody,
i) spôsobenú na kolesách motorov˘ch alebo prípojn˘ch vozidiel zamestnávateºa, s v˘nimkou ‰kôd vzniknut˘ch pri dopravn˘ch nehodách, pri ktor˘ch
okrem kolesa alebo gumovej obruãe vozidla dôjde aj k inému po‰kodeniu
motorového alebo prípojného vozidla,
j) spôsobenú hospodárskymi zvieratami na lúkach, záhradn˘ch, poºn˘ch
a lesn˘ch kultúrach alebo stromoch,
k) spôsobenú úhynom hospodárskych zvierat, s v˘nimkou úhynu, ktor˘ nesúvisí s chovom a starostlivosÈou o hospodárske zvieratá,
l) o ktorej právoplatne rozhodol súd Spojen˘ch ‰tátov americk˘ch alebo Kanady,
m) za ktorú poisten˘ zodpovedá svojmu manÏelovi, súrodencovi, príbuzn˘m
v priamom rade, druhovi/-Ïke a osobám, ktoré s ním Ïijú v spoloãnej domácnosti,
n) vzniknutú podnikateºovi, v ktorom má poisten˘, jeho manÏel, súrodenec,
príbuzn˘ v priamom rade, druh/-Ïka alebo osoba, ktorá Ïije s poisten˘m
v spoloãnej domácnosti, majetkovú úãasÈ,
o) spôsobenú nedodrÏaním predpísanej obsluhy a údrÏby veci.
4. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, poistenie sa taktieÏ nevzÈahuje na:
a) ‰kodu spôsobenú chybne vykonanou prácou alebo chybne vykonanou
sluÏbou,
b) ‰kodu spôsobenú na dopravovan˘ch veciach, s v˘nimkou ‰kôd vzniknut˘ch pri dopravnej nehode, pri ktorej súãasne do‰lo k po‰kodeniu motorového vozidla alebo prípojného vozidla pripojeného k motorovému vozidlu,
ktoré po‰kodené veci dopravovalo.
âlánok 4
Povinnosti poistníka a poisteného
1. Poistník je povinn˘:
a) odpovedaÈ pravdivo a úplne na v‰etky otázky poisÈovateºa t˘kajúce sa dojednávaného poistenia alebo zmeny poistenia. Túto povinnosÈ má aj poisten˘ pokiaº poisÈovateº o jej splnenie poisteného poÏiada.
b) oznámiÈ poisÈovateºovi, Ïe dojednal poistenie zodpovednosti za ‰kodu
spôsobenú pri v˘kone povolania aj u iného poisÈovateºa,
c) bezodkladne písomne oznámiÈ poisÈovateºovi akúkoºvek zmenu údajov,
vrátane osobn˘ch údajov, ktoré boli podkladom pri uzavretí poistnej zmluvy,
d) ak nie je totoÏn˘ so zamestnávateºom uveden˘m v poistnej zmluve písomne oznámiÈ poisÈovateºovi zmenu zamestnávateºa uvedeného v poistnej
zmluve, s uvedením mena, sídla a identifikaãného ãísla nového zamestnávateºa, tak aby toto oznámenie bolo poisÈovateºovi doruãené najneskôr
v deÀ nástupu do pracovného vzÈahu u nového zamestnávateºa,
e) platiÈ poistné vãas podºa podmienok dohodnut˘ch v poistnej zmluve,
f) písomne oznámiÈ poisÈovateºovi do jedného mesiaca odo dÀa doruãenia
oznámenia zmeny v˘‰ky poistného nesúhlas so zmenou poistného, ktorú
poisÈovateº vykonal v súlade s ãl. 5 ods. 2 písm. d).
2. Poisten˘ je povinn˘:
a) písomne oznámiÈ poisÈovateºovi vznik ‰kodovej udalosti, najneskôr do 15
dní po jej vzniku,
b) odpovedaÈ pravdivo a úplne na otázky poisÈovateºa t˘kajúce sa vzniku, príãiny, priebehu a rozsahu ‰kodovej udalosti,
c) poskytnúÈ poisÈovateºovi súãinnosÈ potrebnú na zistenie príãiny a v˘‰ky
‰kody, najmä je povinn˘ bez zbytoãného odkladu poisÈovateºovi písomne
oznámiÈ, Ïe:
1) zamestnávateº uplatnil proti nemu právo na náhradu ‰kody zo ‰kodovej udalosti a vyjadriÈ sa k poÏadovanej náhrade a jej v˘‰ke,
2) v súvislosti so vzniknutou ‰kodou sa zaãalo trestné konanie proti poistenému a poisÈovateºa informovaÈ o v˘sledku tohto konania a v prípade, Ïe sa poisÈovateº zaviazal uhradiÈ trovy obhajoby, oznámiÈ
meno, priezvisko a adresu svojho právneho zástupcu a zabezpeãiÈ,
aby poisÈovateº bol priebeÏne o stave a v˘sledku tohto konania informovan˘,
3) zamestnávateº uplatÀuje právo na náhradu ‰kody na súde alebo na inom príslu‰nom orgáne a poisÈovateºa vãas informovaÈ o v˘sledku tohto konania,
d) predloÏiÈ poisÈovateºovi písomn˘ doklad, ktor˘m si zamestnávateº uplatnil
u poisteného nárok na náhradu ‰kody,
e) predloÏiÈ iné doklady, ktoré si poisÈovateº vyÏiada a umoÏniÈ mu vyhotovenie kópií t˘chto dokladov a vykonanie vy‰etrenia o príãinách a rozsahu
vzniknutej ‰kody,
f) odvolaÈ sa proti rozhodnutiu súdu alebo iného príslu‰ného orgánu, ktor˘
rozhodol o náhrade ‰kody, ak dostal na to pokyn od poisÈovateºa,
g) umoÏniÈ obhliadku po‰kodenej veci, s ktorou súvisí toto poistenie, ak si
poisÈovateº takúto obhliadku vyÏiada.
3. Poisten˘ je povinn˘ postupovaÈ v konaní o náhrade ‰kody v súlade s pokynmi poisÈovateºa a bez súhlasu poisÈovateºa nemôÏe:
a) zaväzovaÈ sa k náhrade premlãanej pohºadávky,
b) uzavieraÈ súdny zmier,
c) uznaÈ svoju povinnosÈ nahradiÈ ‰kodu a jej v˘‰ku.

âlánok 5
Povinnosti a práva poisÈovateºa
1. PoisÈovateº je povinn˘:
a) dodrÏiavaÈ povinnosti vypl˘vajúce mu z OZ, ostatn˘ch v‰eobecne záväzn˘ch právnych predpisov a VPP-Z,
b) zachovaÈ mlãanlivosÈ o skutoãnostiach t˘kajúcich sa poistenia a o skutoãnostiach, ktoré sa dozvedel pri dojednávaní poistenia, jeho správe alebo
pri likvidácii ‰kodovej udalosti,
c) poskytnúÈ poistné plnenie do 15 dní od skonãenia vy‰etrenia nevyhnutného na zistenie rozsahu a povinnosti plniÈ alebo po obdrÏaní právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslu‰ného orgánu o v˘‰ke náhrady
‰kody.
2. PoisÈovateº má právo:
a) odmietnuÈ poistné plnenie z poistnej zmluvy, ak sa aÏ po poistnej udalosti dozvie, Ïe jej príãinou je skutoãnosÈ, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede poistníka alebo poisteného nemohol zistiÈ pri dojednávaní poistenia a ktorá bola podstatná pre uzatvorenie poistnej zmluvy;
odmietnutím poistného plnenia poistenie zanikne.
b) odstúpiÈ od poistnej zmluvy v súlade s príslu‰n˘mi ustanoveniami OZ alebo iného platného právneho predpisu,
c) odpoãítaÈ od poistného plnenia prípadné dlÏné poistné (nedoplatky poistného)
ãi iné vzájomné pohºadávky,
d) v súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcich pre stanovenie v˘‰ky
poistného jednostranne upraviÈ v˘‰ku poistného k najbliÏ‰iemu v˘roãnému dÀu.
3. Ak poistník alebo poisten˘ poru‰ia povinnosti uloÏené ãl. 4 t˘chto VPP-Z
(okrem ãl. 4 ods. 3), poisÈovateº má právo poistné plnenie primerane zníÏiÈ. Ak
poistník alebo poisten˘ poru‰ia povinnosti uloÏené v ãl. 4 ods. 3, je poisÈovateº oprávnen˘ poistné plnenie zamietnuÈ.
4. Ak poisten˘ spôsobí poisÈovateºovi zv˘‰enie nákladov t˘m, Ïe treba rozhodujúce skutoãnosti zisÈovaÈ opätovne, prípadne oneskoren˘m oznámením ‰kodovej udalosti zaviní, Ïe poisÈovateº nebude môcÈ vãas poskytnúÈ náhradu
‰kody, poisÈovateº má právo zníÏiÈ poistné plnenie o v˘‰ku takto vzniknut˘ch
nákladov.
5. PoisÈovateº má proti poistenému právo na náhradu poskytnutého poistného plnenia, ak poisten˘ uviedol poisÈovateºa úmyselne do omylu o podstatn˘ch
okolnostiach t˘kajúcich sa jeho povinnosti plniÈ. Uplatnením práva na náhradu tejto sumy nie je dotknuté právo, ktoré poisÈovateºovi v dôsledku vyplatenia poistného plnenia patrí voãi inému.
6. Ak má poisten˘ voãi zamestnávateºovi nárok na vrátenie vyplatenej sumy poistného plnenia, prechádza toto právo na poisÈovateºa, pokiaº za poisteného
túto sumu poistného plnenia zamestnávateºovi zaplatil. O skutoãnostiach nasvedãujúcich tomu, Ïe poisten˘ má voãi zamestnávateºovi nárok na vrátenie
tejto sumy, sú poistník a poisten˘ povinní poisÈovateºa bezodkladne informovaÈ.
âlánok 6
Doruãovanie písomností
1. Písomnosti poisÈovateºa urãené poistníkovi, resp. poistenému sa doruãujú
po‰tou, môÏu byÈ v‰ak doruãené aj sprostredkovateºom poistenia, a to na poslednú poisÈovateºovi známu adresu. PoisÈovateº je oprávnen˘ vyuÏiÈ alternatívne komunikaãné prostriedky (telefón, e-mail, SMS, fax) pre vzájomnú komunikáciu s poistníkom, poisten˘m alebo nimi splnomocnenou osobou v súvislosti so správou poistenia, rie‰ením ‰kodov˘ch udalostí a ponukou produktov
a sluÏieb poisÈovateºa. Tieto prostriedky v‰ak nenahrádzajú písomnú formu
úkonov v prípadoch, kedy písomnú formu vyÏadujú v‰eobecne záväzné právne predpisy alebo poistná zmluva.
2. PoisÈovateº zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo poisteného. PísomnosÈ poisÈovateºa urãená poistníkovi alebo poistenému (ìalej
len „adresát“) sa povaÏuje za doruãenú dÀom prevzatia písomnosti adresátom
alebo dÀom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, Ïe sa písomnosÈ uloÏí na po‰te kvôli nezastihnutiu adresáta s t˘m, Ïe si ju adresát
v príslu‰nej lehote nevyzdvihol na po‰te, povaÏuje sa za doruãenú v posledn˘ deÀ tejto lehoty, aj keì sa adresát o jej uloÏení nedozvedel alebo dÀom,
kedy bola písomnosÈ vrátená poisÈovateºovi ako nedoruãená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo poisten˘ poisÈovateºovi neoznámil.
âlánok 7
Plnenie poisÈovateºa
1. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie po‰kodenému zamestnávateºovi v mene
platnej na uzemí SR. Prepoãet inej meny na platnú tuzemskú menu sa vykoná
pomocou aktuálneho v˘menného kurzu vyhláseného oprávnen˘m subjektom
ku dÀu vzniku poistnej udalosti.
2. Ak poisten˘ nahradil sám zamestnávateºovi spôsobenú ‰kodu, poisÈovateº po
zhodnotení skutoãností t˘kajúcich sa vzniku práva na poistné plnenie, poskytne poistné plnenie poistenému vo v˘‰ke stanovenej poisÈovateºom podºa
VPP-Z a v mene platnej na území SR.
3. PoisÈovateº, ak mu vznikne povinnosÈ plniÈ, poskytne poistné plnenie z jednej
‰kodovej udalosti alebo sériovej ‰kodovej udalosti, vrátane nákladov uveden˘ch v ods. 7 tohoto ãlánku, a to v rozsahu v ktorom je poisten˘ povinn˘ ‰kodu nahradiÈ podºa ZP alebo iného v‰eobecne záväzného právneho predpisu
SR, ktor˘ upravuje pracovn˘ vzÈah medzi poisten˘m a zamestnávateºom, maximálne do v˘‰ky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.
4. Ak poisten˘ spôsobil pri plnení pracovn˘ch úloh alebo v priamej súvislosti
s ním ako vodiã ‰kodu motorov˘m vozidlom zamestnávateºa, ktorá bola tretej
po‰kodenej osobe uhradená z PZP tohto motorového vozidla, poisÈovateº nahradí za poisteného ‰kodu, ktorú je poisten˘ povinn˘ zamestnávateºovi uhradiÈ z toho dôvodu, Ïe zamestnávateº sa podieºa na poistnom plnení z PZP
po‰kodenému formou svojej spoluúãasti, ktorá predstavuje sumu peÀaÏn˘ch
prostriedkov, ktorú zamestnávateº po v˘plate poistného plnenia po‰kodenému

(tretej osobe) plní svojmu PZP poisÈovateºovi podºa poistnej zmluvy, ktorú
s ním má uzavretú.
5. Ak v poistnej zmluve nie je uvedené inak, poisÈovateº poskytne poistné plnenie za v‰etky ‰kodové udalosti alebo sériové ‰kodové udalosti vzniknuté v jednom poistnom roku podºa ods. 3 a 4 tohto ãlánku maximálne do v˘‰ky dvojnásobku poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.
6. PoisÈovateº pri urãení v˘‰ky ‰kody na veci vychádza z ceny veci v ãase vzniku ‰kody. Pri urãení tejto ceny vychádza z ceny nadobúdacej s prihliadnutím
na vek, amortizáciu a funkãnosÈ veci, ako aj s prihliadnutím na prípadn˘ nárast ceny veci, ktor˘ nastal následkom zhodnotenia veci.
7. Ak sa poisÈovateº vopred k tomu písomne zaviazal, nahradí v súvislosti so ‰kodovou udalosÈou, ktorá je, alebo by mohla byÈ dôvodom vzniku práva na poistné plnenie poisÈovateºa, za poisteného náklady (trovy):
a) obhajoby poisteného v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom konaní vedenom proti nemu,
b) obãianskeho súdneho konania o náhrade ‰kody pred príslu‰n˘m súdom,
ak toto konanie bolo potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo v˘‰ky poistného plnenia poisÈovateºa, ak je poisten˘ povinn˘ ich uhradiÈ,
c) právneho zastúpenia poisteného v konaní o náhrade ‰kody, ako aj náklady mimosúdneho prerokovania nárokov zamestnávateºa, ktoré vznikli zamestnávateºovi alebo jeho zástupcovi.
8. Na poisÈovateºa prechádza právo poisteného na úhradu t˘ch nákladov (trov)
konania o náhrade ‰kody, ktoré sa poistenému priznali proti inému úãastníkovi tohto konania, ak ich uÏ poisÈovateº zaplatil.
âlánok 8
SpoluúãasÈ
1. Poisten˘ sa podieºa na poistnom plnení z kaÏdej ‰kodovej udalosti spoluúãasÈou vo v˘‰ke 10 %.
2. Poisten˘ sa podieºa na poistnom plnení zo sériovej ‰kodovej udalosti, vo v˘‰ke 10 % z poistného plnenia za v‰etky ‰kodové udalosti v rámci jednej sériovej
‰kodovej udalosti.
âlánok 9
Zaãiatok, zmena a zánik poistenia
1. Poistenie zaãína prv˘m dÀom nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy
medzi poistníkom a poisÈovateºom, ak v poistnej zmluve nie je dohodnut˘ in˘
– neskor‰í zaãiatok poistenia.
2. Akákoºvek zmena poistnej zmluvy – údajov v poistnej zmluve sa môÏe urobiÈ
len na základe písomnej dohody poistníka a poisÈovateºa.
3. Ak je poistník totoÏn˘ so zamestnávateºom uveden˘m v poistnej zmluve, poistenie skonãením pracovného vzÈahu poisteného u poistníka zanikne.
4. Ak poistník nie je totoÏn˘ so zamestnávateºom uveden˘m v poistnej zmluve
a ak poistník oznámi zmenu zamestnávateºa podºa ãl. 4 ods. 1 písm. d) t˘chto VPP-Z, poistenie sa odo dÀa nástupu do pracovného vzÈahu u nového zamestnávateºa, najskôr v‰ak odo dÀa, kedy je poisÈovateºovi zmena zamestnávateºa oznámená, vzÈahuje uÏ iba na zodpovednosÈ poisteného za ‰kodu spôsobenú novému zamestnávateºovi v súlade s ustanoveniami t˘chto VPP-Z.
PoisÈovateº má právo do jedného mesiaca odo dÀa, keì sa o tom dozvedel,
navrhnúÈ zmenu poistnej zmluvy s úãinnosÈou odo dÀa, kedy zmena zamestnávateºa nastala. Poistník je povinn˘ sa k navrhnutej zmene vyjadriÈ do jedného mesiaca odo dÀa doruãenia návrhu zmeny poistnej zmluvy.
5. Ak poistník nesúhlasí so zmenou poistnej zmluvy navrhnutej podºa ods. 4 tohto ãlánku, alebo ak sa k tejto zmene nevyjadrí v lehote podºa ods. 4 tohto ãlánku, poisÈovateº má právo poistnú zmluvu vypovedaÈ, a to v lehote do dvoch
mesiacov odo dÀa, keì mu bol doruãen˘ nesúhlas poistníka so zmenou poistnej
zmluvy alebo odo dÀa, keì márne uplynula lehota na vyjadrenie poistníka podºa ods. 4 tohto ãlánku, podºa toho, ktorá z t˘chto lehôt uplynie skôr. Poistenie zanikne uplynutím ôsmich dní odo dÀa doruãenia v˘povede poistníkovi.
6. Ak poistník nie je totoÏn˘ so zamestnávateºom uveden˘m v poistnej zmluve
a ak poistník oznámi zmenu zamestnávateºa podºa ãl. 4 ods. 1 písm. d) t˘chto VPP-Z, a poistník nemá záujem na pokraãovaní v poistení, oznámi poisÈovateºovi túto skutoãnosÈ spolu s písomn˘m oznámením o zmene zamestnávateºa. Poistník aj poisÈovateº sú v takomto prípade oprávnení vypovedaÈ poistnú
zmluvu do dvoch mesiacov odo dÀa doruãenia písomného oznámenia o zmene zamestnávateºa, ktor˘m poistník oznámil, Ïe nemá záujem na pokraãovaní poistenia. Poistenie zanikne uplynutím ôsmich dní odo dÀa doruãenia v˘povede poistníkovi.
7. Poistník aj poisÈovateº môÏe poistenie vypovedaÈ do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; v˘povedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. PoisÈovateº má právo na poistné za dobu do zániku poistenia.
8. Poistenie zanikne v˘poveìou ku koncu poistného obdobia, v˘poveì musí byÈ
daná písomne najneskôr ‰esÈ t˘ÏdÀov pred jeho uplynutím.
9. Poistenie zanikne aj tak, Ïe poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dÀa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, Ïe poistné za ìal‰ie poistné obdobie nebolo zaplatené do
jedného mesiaca odo dÀa doruãenia v˘zvy poisÈovateºa na jeho zaplatenie, ak
nebolo poistné zaplatené pred doruãením tejto v˘zvy. V˘zva poisÈovateºa
obsahuje upozornenie, Ïe poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté
platí, ak bola zaplatená len ãasÈ poistného.
10. Poistník aj poisÈovateº môÏu po poistnej udalosti poistnú zmluvu vypovedaÈ.
V˘poveì musí byÈ daná písomne, najneskôr v‰ak do jedného mesiaca po poskytnutí poistného plnenia, alebo po jeho zamietnutí; v˘povedná lehota je
osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.
11. Poistenie zanikne aj v t˘chto prípadoch:
a) odmietnutím poistného plnenia podºa ãl. 5 ods. 2 písm. a),
b) v súlade s ustanovením v ãl. 4 ods. 1 písm. f), ak poistník písomne oznámi poisÈovateºovi nesúhlas s jednostrannou úpravou v˘‰ky poistného; poistenie zanikne v takom prípade k najbliÏ‰iemu v˘roãnému dÀu,
c) a v in˘ch prípadoch v zmysle ustanovení OZ.

âlánok 10
Poistné obdobie a poistné
1. Poistenie sa môÏe dojednaÈ na roãné, polroãné alebo ‰tvrÈroãné poistné
obdobie, s platením poistného roãne, polroãne alebo ‰tvrÈroãne.
2. Krátkodobé poistenie sa dojednáva najviac na dobu jedného roka.
3. Poistné je kalkulované na roãné poistné obdobie.
4. Poistné je splatné prvého dÀa poistného obdobia, ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak.
5. Poistné za krátkodobé poistenie – jednorazové poistné, sa platí naraz v plnej
v˘‰ke za celé obdobie, na ktoré bolo poistenie dojednané a je splatné v deÀ
uzavretia zmluvy uveden˘ v poistnej zmluve.
6. Podkladom pre v˘poãet poistného je poistná suma a ostatné skutoãnosti uvedené v poistnej zmluve.
7. V˘‰ku sadzby pre v˘poãet poistného urãí poisÈovateº.
8. Pri platení poistného prostredníctvom po‰ty alebo peÀaÏného ústavu je poistné
povaÏované za zaplatené v deÀ pripísania úhrady poistného na úãet poisÈovateºa.
9. PoisÈovateº predloÏí podºa ãl. 5 ods. 2 písm. d) návrh na zmenu poistného zaslaním po‰tového peÀaÏného poukazu s novostanoven˘m poistn˘m pred v˘roãn˘m dÀom, jeho zaplatením sa má za to, Ïe poistník so zmenou poistného
súhlasí.
âlánok 11
V˘klad pojmov
1. PoisÈovateº: Allianz – Slovenská poisÈovÀa, a. s., Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava, IâO: 00 151 700, zapísan˘ v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vloÏka ãíslo 196/B.
2. Poistník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisÈovateºom poistnú
zmluvu a je povinná platiÈ poistné. Poistník má právo robiÈ právne úkony v súvislosti s poistnou zmluvou.
3. Poisten˘: fyzická osoba uvedená ako poisten˘ v poistnej zmluve.
4. Zamestnávateº: právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom alebo miestom podnikania v SR uvedená v poistnej zmluve alebo oznámená poisÈovateºovi poãas trvania poistenia, s ktorou je poisten˘ v pracovnom vzÈahu.
5. V˘roãn˘ deÀ: deÀ, ktor˘ sa ãíslom dÀa v mesiaci a názvom mesiaca zhoduje s dÀom zaãiatku poistenia. Ak zaãiatkom poistenia je 29.02 tak v˘roãn˘m
dÀom v neprestupn˘ch rokoch je deÀ 28.02.
6. Poistn˘ rok: obdobie trvajúce jeden rok, ktoré zaãína plynúÈ od v˘roãného
dÀa a konãí dÀom pred nasledujúcim v˘roãn˘m dÀom.
7. Poistné obdobie: obdobie, za ktoré poistník platí beÏné poistné.
8. Poistné: zmluvná cena za poskytnutú poistnú ochranu.
9. Dátum splatnosti poistného: prv˘ deÀ príslu‰ného poistného obdobia, pokiaº nie je poistnej zmluve dohodnuté inak.
10. Poistná suma: je suma uvedená v poistnej zmluve. Poistná suma je podkladom pre v˘poãet poistného a v prípade vzniku poistnej udalosti je hornou hranicou pre poistné plnenie poisÈovateºa – maximálnou v˘‰kou poistného plnenia.
11. Pracovn˘ vzÈah: pre úãely t˘chto VPP-Z to je pracovn˘ pomer podºa ZP, pracovn˘ pomer ãlena druÏstva k druÏstvu, pracovn˘ vzÈah zaloÏen˘ pri v˘kone
práce vo verejnom záujme, ‰tátnozamestnaneck˘ pomer, sluÏobn˘ pomer,
obdobn˘ pomer, ako aj pracovn˘ vzÈah zaloÏen˘ dohodami o prácach vykonávan˘ch mimo pracovného pomeru podºa ZP (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej ãinnosti a dohoda o brigádnickej práci ‰tudentov).
12. Obdobn˘ pomer: osobitn˘ vzÈah sudcu k ‰tátu.
13. Iné v‰eobecne záväzné právne predpisy SR upravujúce pracovné vzÈahy: sú najmä Zákon o v˘kone práce vo verejnom záujme v znení neskor‰ích
predpisov (zák. ã. 552/2003 Z. z.), Zákon o ‰tátnej sluÏbe v znení neskor‰ích
predpisov (zák. ã. 312/2001 Z. z), Zákon o ‰tátnej sluÏbe príslu‰níkov Policajného zboru, Slovenskej informaãnej sluÏby, Zboru väzenskej a justiãnej stráÏe SR a Îelezniãnej polície v znení neskor‰ích predpisov (zák. ã. 73/1998 Z.
z.), Zákon o ‰tátnej sluÏbe colníkov v znení neskor‰ích predpisov (zák. ã.
200/1998 Z. z.), Zákon o Hasiãskom a záchrannom zbore v znení neskor‰ích
predpisov (zák. ã. 315/2001 Z. z.), Zákon o sudcoch a prísediacich v znení
neskor‰ích predpisov (zák. ã. 385/2000 Z. z.), Zákon o prokurátoroch a právnych ãakateºoch prokuratúry v znení neskor‰ích predpisov (zák. ã. 154/2001
Z. z.), a ostatné zákony upravujúce pracovn˘ vzÈah.

14. Plnenie pracovn˘ch úloh: v˘kon pracovn˘ch povinností vypl˘vajúcich z pracovného vzÈahu, iná ãinnosÈ vykonávaná na príkaz zamestnávateºa a ãinnosÈ,
ktorá je predmetom pracovnej cesty.
15. Priama súvislosÈ s plnením pracovn˘ch úloh: úkony potrebné na v˘kon
práce a úkony poãas práce zvyãajné alebo potrebné pred zaãiatkom práce
alebo po jej skonãení. Tak˘mito úkonmi nie je cesta do zamestnania a späÈ,
stravovanie, o‰etrenie alebo vy‰etrenie v zdravotníckom zariadení, ani cesta
na ne a späÈ, pokiaº sa nevykonáva v objekte zamestnávateºa. Vy‰etrenie
v zdravotníckom zariadení vykonávané na príkaz zamestnávateºa alebo o‰etrenie pri prvej pomoci a cesta na ne a späÈ sú úkony v priamej súvislosti s plnením pracovn˘ch úloh.
16. NedodrÏanie predpísanej obsluhy a údrÏby: nedodrÏanie technick˘ch podmienok alebo postupov stanoven˘ch v˘robcom (napr. v návode na pouÏívanie, v návode na obsluhu, v servisnej kniÏke a pod.).
17. ·kodová udalosÈ: udalosÈ, ktorá by mohla byÈ dôvodom vzniku povinnosti
poisÈovateºa plniÈ, nastala poãas trvania pracovného vzÈahu a zároveÀ poãas
trvania poistenia.
18. Sériová ‰kodová udalosÈ: viac ãasovo spolu súvisiacich ‰kodov˘ch udalostí, ktoré vypl˘vajú priamo alebo nepriamo z rovnakého zdroja, príãiny, udalosti, okolnosti, chyby alebo iného nebezpeãenstva.
19. Poistná udalosÈ: vznik povinnosti poisteného nahradiÈ po‰kodenému zamestnávateºovi ‰kodu, ktorá je t˘mto poistením krytá.
20. Dopravované veci: veci prepravované motorov˘m vozidlom, resp. prípojn˘m
vozidlom pripojen˘m k motorovému vozidlu.
21. Chybne vykonaná práca: práca, ktorej v˘sledkom je spravidla chybn˘ v˘robok, ktor˘ nespæÀa stanovené technické parametre alebo kvalitatívne poÏiadavky. V˘robok je tieÏ chybn˘ preto, Ïe nezaruãuje bezpeãnosÈ, ktorú je uÏívateº oprávnen˘ oãakávaÈ, a to i v prípade, Ïe je súãasÈou inej hnuteºnej alebo nehnuteºnej veci.
22. Chybne vykonaná sluÏba: akákoºvek sluÏba, ktorá je poskytovaná zamestnávateºom, ktorá nie je poskytnutá v kvalite ustanovenej osobitn˘mi predpismi alebo v beÏnej kvalite. BeÏnou kvalitou sa rozumie kvalita, ktorá nie je ustanovená osobitn˘mi predpismi a sluÏba nevykazuje zjavné vady, na ktoré je zamestnávateº povinn˘ toho komu je sluÏba urãená upozorniÈ.
23. Koleso: súbor ãastí pozostávajúci z disku a plá‰Èa. Koleso môÏe byÈ so
vzdu‰nicou alebo bez vzdu‰nice. SúãasÈou kolesa môÏe byÈ aj kryt – puklica.
24. SpoluúãasÈ: zmluvne dohodnutá v˘‰ka podielu, ktor˘m sa poisten˘ zúãastÀuje na poskytnutom poistnom plnení.
25. Teroristick˘ ãin: ãin, vrátane pouÏitia sily alebo násilia, akejkoºvek osoby,
skupiny alebo skupín osôb konajúcich samostatne, v mene alebo v súvislosti
s akoukoºvek organizáciou, vykonan˘ z politick˘ch, náboÏensk˘ch alebo ideologick˘ch dôvodov, vrátane úmyslu ovplyvniÈ ktorúkoºvek vládnu moc alebo
zastra‰iÈ verejnosÈ.
26. Îivelná udalosÈ: mimoriadna udalosÈ, pri ktorej dôjde k neÏiaducemu uvoºneniu kumulovan˘ch energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia
prírodn˘ch síl, pri ktorej môÏu pôsobiÈ nebezpeãné látky, alebo pôsobia niãivé
faktory, ktoré majú negatívny vplyv na Ïivot, zdravie alebo na majetok.
âlánok 12
Závereãné ustanovenia
1. Od ustanovení t˘chto VPP-Z je moÏné sa v poistnej zmluve odch˘liÈ, ak to nie
je v ich jednotliv˘ch ustanoveniach uvedené inak.
2. Poistník svojím podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje, Ïe bol pred uzavretím poistnej zmluvy, poãas obdobia povinnosti duálneho zobrazovania, poisÈovateºom oboznámen˘ s v˘‰kou v‰etk˘ch cien, platieb a in˘ch hodnôt, uveden˘ch v poistnej zmluve, ktoré podliehajú duálnemu zobrazovaniu v zmysle príslu‰n˘ch právnych predpisov, v mene Slovenskej republiky platnej ku dÀu
uzavretia poistnej zmluvy a zároveÀ v mene urãenej na informatívne úãely.
3. Poistník zároveÀ potvrdzuje, Ïe mu poisÈovateº v období troch mesiacov pred
dÀom zavedenia eura v Slovenskej republike bezodplatne poskytol informácie
o opatreniach, pravidlách a postupoch, ktoré poisÈovateº pripravil, vykonal,
vykonáva alebo sa chystá vykonaÈ na zabezpeãenie prechodu zo slovenskej
meny na euro v rozsahu podºa § 97 ods. 1 zákona ã. 8/2008 Z.z. o poisÈovníctve
a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov.
V Bratislave, schválené dÀa 10.07.2008

