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Oboznámenie poistníka s  podmienkami uzavretia pois tnej zmluvy 
v zmysle ust. § 37 ods.3 z. č. 8/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov 

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŚKODU SPÔSOBENÚ ZAMESTNÁVATE ĽOVI PRI VÝKONE POVOLANIA  

Informácie o pois ťovate ľovi 

1. Obchodné meno a právna forma poisťovateľa:  QBE Insurance (Europe) Limited  
2. Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa:  Veľká Británia 
 názov štátu, kde sa nachádza pobočka poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu:  Slovenská republika 
3. Sídlo poisťovateľa:  Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC3M 3BD Londýn 
 adresa umiestnenia pobočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu:  Štúrova 27, 042 80 Košice 

Charakteristika poistnej zmluvy  
1. Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve (poistný produkt): 
  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania 
2. Popis poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve (poistný produkt): 

a) poistné riziká, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané: 
Všeobecná zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných 
úloh alebo v priamej súvislosti s ním počas trvania pracovného, služobného, štátnozamestnaneckého a pod. pomeru, pokiaľ táto jeho 
zodpovednosť vznikla podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného právneho predpisu upravujúceho pracovnoprávne vzťahy. 

b) všeobecná charakteristika poistného plnenia: 
Z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil 
škodu, ktorú je poistený povinný podľa Zákonníka práce alebo iného pracovnoprávneho predpisu nahradiť zamestnávateľovi. Poistné plnenie je 
obmedzené výškou dojednanej poistnej sumy, zníženej o spoluúčasť. 

c) ďalšie výhody, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané: 
------ 

d) podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie: 
1) Na zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil: 

a) po požití alkoholického nápoja, ak bol zistený v krvi obsah alkoholu vo výške nad 0,30 promile, alebo po požití omamných alebo                                        
psychotropných látok, 

b) pri výkone práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, okrem dohôd o pracovnej činnosti v zmysle 
Zákonníka práce, 

2) Poistiteľ nenahradí škodu : 
a) ktorú sa poistený zaviazal uhradiť nad rámec stanovený právnymi predpismi, 
b) vzniknutú schodkom na zverených hodnotách, ktoré je poistený povinný vyúčtovať, 
c) vzniknutú stratou zverených predmetov, 
d) ktorá vznikne vyrobením nepodarku, 

3) Ostatné prípady sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach, resp. zmluvných dojednaniach poistnej zmluvy. 
e) podmienky, za ktorých je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť: 

Pri vzniku poistnej udalosti, ktorá nastane pri plnení pracovných úloh v čase, keď poistený vykonáva pracovnú činnosť, ktorá patrí do 
rizikovejšej skupiny, než pre ktorú je poistenie dojednané, plnenie poistiteľa je 60 % zo sumy, ktorú je poistený povinný uhradiť ako náhradu 
škody, za ktorú zodpovedá, najviac však do výšky dojednanej poistnej sumy zníženej o 40 %. 

3. Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného:  
Poistenie zanikne, ak: 
a) jednorazové poistné za dobu poistenia nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa splatnosti,  
b) poistník najneskôr v posledný deň doby poistenia neuhradí poistné na ďalšiu rovnakú dobu poistenia. 

4. Doplnkové administratívne služby, ktoré nie sú zahrnuté v poistnom, poplatky s nimi spojené a spôsob sprístupňovania informácii o ich zmene: 
------ 

5. Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožnia poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej zmluvy bez súhlasu druhej zmluvnej strany: 
------ 

6. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy: 
sú uvedené v článku 5. všeobecných poistných podmienok. 

7. Spôsob vybavovania sťažností: 
Klient môže podať sťažnosť písomne  na adresu: QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Štúrova 27, 042 80 
Košice,  alebo e-mailom na adresu info@sk.qbe.com. Sťažnosť bude vybavená najneskôr v lehote 30 dní od doručenia. 

8. Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy: 
------ 

Upozornenie poistníka  
Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú 
informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov.  
 
 
 

 
Klient svojím podpisom potvrdzuje, že bol pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s  týmito podmienkami a  že  ich  v písomnej forme prevzal.  
  
  
V ..........................................., dňa ...................................... ....................................................................... 
 klient / poistník 

 
 


