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Pojištění odpovědnosti
z výkonu povolání
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:
Česká pojišťovna a.s.

Produkt:
Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Česká republika

Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete v předsmluvních
informacích, pojistných podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění (ne všechna pojištění a připojištění
uvedená v tomto dokumentu musí být v pojistné smlouvě sjednána).
O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění odpovědnosti zaměstnance je pojištění soukromé a sjednává se jako škodové. Vztahuje se na škody, které zaměstnanec
způsobí svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Co je předmětem pojištění?
Pojištění se vztahuje na povinnost zaměstnance
nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli
Pojištění je možné sjednat pro následující osoby
zaměstnanci pracující na hlavní pracovní poměr, dohodu
o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce
státní zaměstnanci
příslušníci Policie České republiky
příslušníci Celní správy České republiky
příslušníci Vězeňské služby České republiky
příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů
vojáci z povolání
Pojištění pokrývá
škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou ublížením
na zdraví nebo usmrcením
škodu na hmotné movité nebo nemovité věci
následnou finanční škodu
čistě finanční škodu
náklady právního zastoupení
Volitelné připojištění – s řízením – Skupina B
• škoda způsobená na motorovém vozidle (do 3,5 t)
• škoda způsobená na pneumatikách, discích kol
a věcech, které jsou těmito dopravními prostředky
přepravovány, pokud k újmě došlo při dopravní nehodě
a šetří-li událost místně příslušný policejní orgán
Volitelné připojištění – s řízením – Všechny skupiny
• škoda způsobená provozem vozidla, pracovního stroje,
vykonává-li činnost, ke které je jako pracovní stroj
určen (např. jeřáb zvedající náklad, vysokozdvižný vozík
převážející palety)
Volitelné připojištění ztráta svěřených věcí
• škoda způsobená ztrátou svěřených nástrojů
a ochranných pracovních prostředků v souladu s § 255
Zákoníku práce
• škoda způsobená ztrátou svěřených pokutových bloků,
jeli zaměstnavatel orgánem veřejné správy
Volitelné připojištění pokuty, penále
• škoda způsobená uložením pokuty nebo penále na
základě
• pravomocného rozhodnutí správního orgánu.
• Nevztahuje se na pokuty uložené správním orgánem za
• přestupky spáchané při provozu na pozemních
• komunikacích nebo v souvislosti s ním

Na co se pojištění nevztahuje?
OSOBY, KTERÉ NENÍ MOŽNÉ POJISTIT
příslušníci Bezpečnostní informační služby
příslušníci Úřadu pro zahraniční styky a informace
osoby, které vykonávají pracovněprávní, služební nebo
jiný vztah na základě jiných než českých právních předpisů
osoby, které jsou členy statutárních či jiných volených
orgánů nebo mají ve společnosti, která je jejich
zaměstnavatelem, majetkový podíl a zároveň vykonávají
pracovněprávní vztah na pozici ředitel, manažer nebo na
jiné obdobné řídící pozici
Vybrané výluky z pojištění
škoda způsobená úmyslně, hrubou nedbalostí, ze svévole
nebo škodolibosti
škoda vzniklá v souvislosti s vlastnictvím, držením,
provozem nebo užíváním všech dopravních prostředků
a pracovních strojů, vyjma dopravních prostředků
a pracovních strojů poháněných lidskou silou; toto
ustanovení se nevztahuje na škody způsobené při řízení
motorového vozidla v souladu s rozsahem pojištění
specifikovaným pro Připojištění s řízením – skupina B
nebo Připojištění s řízením – všechny skupiny, pokud je
sjednáno
škoda vzniklá v souvislosti s vlastnictvím, držením,
provozem nebo užíváním všech pracovních strojů,
vyjma stacionárních pracovních strojů a pracovních
strojů poháněných lidskou silou; toto ustanovení se
nevztahuje na škody způsobené při obsluze pracovního
stroje v souladu s rozsahem pojištění specifikovaným
pro Připojištění s řízením – všechny skupiny, pokud je
sjednáno
škoda způsobená pohřešováním, ztrátou, krádeží
a loupeží jakékoliv věci, vyjma škod uvedených ve
volitelném připojištění Ztráta svěřených věcí, je-li sjednáno
škoda způsobená uložením majetkové sankce a jiných
plateb majících sankční povahu, vyjma škod uvedených ve
volitelném připojištění Pokuty, penále, je-li sjednáno
škoda vzniklá v souvislosti s nefunkčností softwaru,
poskytováním hromadného zpracování dat
a internetových služeb, a dále způsobenou zničením,
poškozením nebo pohřešováním záznamů na zvukových,
obrazových a datových nosičích
škoda způsobená v důsledku uplatnění práva z vadného
plnění (reklamace)

4

|

Informační dokument o pojistném produktu

T. č. 7207 05/2018

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
Horní hranice pojistného plnění je určena:
4,5násobkem průměrného hrubého měsíčního výdělku
limitem pojistného plnění pro základní rozsah pojištění, který si zvolí pojistník na vlastní odpovědnost
sublimitem pojistného plnění pro volitelná připojištění
každé pojistné plnění je sníženo o spoluúčast, jejíž výše je uvedena v pojistné smlouvě

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
n
 a území celého světa, sídlo zaměstnavatele se však musí nacházet na území České republiky

Jaké mám povinnosti?
- platit řádně a včas pojistné
- seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem jsou
zpracovávány jeho osobní údaje
- oznámit pojistiteli jakoukoliv změnu nebo zánik pojistného rizika či pojistného zájmu a změnu podstatných skutečnosti
(např. změnu příjmení, adresy, elektronické adresy, omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka)
- činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodné události, a pokud tato nastane, k minimalizaci jejího rozsahu
a následků
- bezodkladně oznámit pojistiteli vznik pojistné události
- při uplatnění práva na pojistné plnění předložit veškeré doklady požadované pojistitelem
- umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění, zejména
umožnit prohlídku poškozené věci
- v případě uplatnění práva na náhradu škody nebo jiné újmy proti pojištěnému u orgánu veřejné moci postupovat
v souladu s pokyny pojistitele a informovat jej o průběhu a výsledku řízení, jakož i o všech úkonech; dále je pojištěný
povinen řízení se účastnit a postupovat v něm tak, aby věc byla meritorně projednána, neoprávněnému nároku na
náhradu škody nebo jiné újmy se účinně bránit a po dohodě s pojistitelem využít opravných prostředků
- vznést námitku promlčení proti uplatněnému nároku na náhradu škody, je-li důvodná
- pojištěný není oprávněn bez předchozího souhlasu pojistitele právo na náhradu škody uznat, vyrovnat nebo uzavřít
s poškozeným dohodu o mimosoudním vyrovnání

Kdy a jak provádět platby?
 ýše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě
v
je-li pojištění sjednáno na dobu neurčitou, pojistné je stanoveno jako běžné a je splatné prvním dnem příslušného
pojistného období, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak
je-li pojištění sjednáno na dobu určitou, pojistné je stanoveno jako jednorázové a je splatné ke dni počátku pojištění,
není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak
pojistným obdobím je jeden rok
v pojistné smlouvě je možné dohodnout hrazení pojistného ve splátkách

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
pojištění začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Den počátku pojištění může být nejdříve
následující den po uzavření pojistné smlouvy
pojištění končí zejména uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, odstoupením od pojistné smlouvy, výpovědí,
dohodou smluvních stran, marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce o zaplacení dlužného
pojistného nebo jeho části, smrtí pojištěného nebo zánikem pojistného zájmu
k příčině vzniku škody, ke vzniku škody a k písemnému uplatnění práva na náhradu škody musí dojít v době trvání
pojištění a k nahlášení pojistiteli pak nejpozději do 30 dnů od jeho zániku
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Jak mohu smlouvu vypovědět?
pojistník má právo pojištění vypovědět zejména v těchto případech:
• po uzavření pojistné smlouvy, výpovědí doručenou pojistiteli do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy
• ke konci pojistného období, výpovědí doručenou pojistiteli nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období
• po vzniku pojistné události, výpovědí doručenou pojistiteli do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
pojistník má také právo od smlouvy odstoupit, a to zejména v těchto případech:
• do dvou měsíců ode dne, kdy zjistil nebo musel zjistit, že pojistitel porušil povinnost pravdivě a úplně zodpovědět
písemné dotazy při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo o její změně
• do dvou měsíců ode dne, kdy zjistil nebo musel zjistit, že pojistitel porušil povinnost upozornit na nesrovnalosti mezi
nabízeným pojištěním a požadavky pojistníka, musel-li si jich být při uzavírání pojistné smlouvy vědom
• v případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku nebo, je-li spotřebitel a smlouva byla uzavřena mimo
obchodní prostory pojistitele, do čtrnácti dnů ode dne obdržení sdělení o uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne
sdělení pojistných podmínek
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