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Pre poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu
spôsobenú zamestnávateľovi, ktoré dojednáva
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného
členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08
Bratislava, IČO: 47 236 060, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:
2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so
sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 1146 Budapest,
Maďarsko, IČO: 01-10-041071 (ďalej len „poisťovateľ”),
platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka
(ďalej len „OZ“), Zákonník práce (ďalej len „ZP“), tieto
všeobecné poistné podmienky pre poistenie
zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú
zamestnávateľovi (ďalej len „VPPZZ“) a ustanovenia
poistnej zmluvy.

Článok 1 – Predmet a rozsah poistenia

1. Poistenie sa uzaviera pre prípad vzniku škody, ktorú
spôsobil zamestnanec svojmu zamestnávateľovi
zavineným porušením povinností pri plnení pracovných
povinností alebo v priamej súvislosti s ním, pokiaľ
poistený za škodu zodpovedá. Podmienkou je, že príčina
škody aj škoda nastala počas doby trvania poistenia.

2. Poistenie sa vzťahuje na zamestnanca, ktorý je v
pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom podľa
ustanovení ZP alebo iného všeobecne záväzného
právneho predpisu Slovenskej republiky, upravujúceho
pracovný vzťah medzi poisteným a zamestnávateľom.
Ak je zamestnávateľ zároveň aj poistníkom, poistenie sa
vzťahuje len na prípad vzniku zodpovednosti za škodu,
ktorú spôsobil zamestnanec tomuto zamestnávateľovi -
poistníkovi.

Článok 2 – Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisťovateľa
nahradiť za zamestnanca (ďalej len „poistený“) škodu
spôsobenú svojmu zamestnávateľovi podľa príslušných
ustanovení ZP (§ 179 ods. 1 ZP), ktorú spôsobil zavineným
porušením povinnosti pri plnení pracovných úloh, pokiaľ
za ňu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzťahu
z doby trvania poistenia a ktorá nie je vo VPPZZ,
zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve vylúčená.

2. Ak rozhoduje o náhrade škody oprávnený orgán
platí, že poistná udalosť nastala až dňom právoplatnosti

a vykonateľnosti rozhodnutia takéhoto orgánu o
náhrade a výške škody a poisťovateľ poskytne poistné
plnenie až na základe takéhoto rozhodnutia, poistná
udalosť musí však nastať počas doby trvania poistenia.

3. Pokiaľ je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie
sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú poisteným pri plnení
svojich pracovných povinností na zverenom motorovom
vozidle zamestnávateľa počas prevádzky tohto vozidla,
ktoré je havarijne poistené. Poisťovateľ nahradí za
poisteného škodu až do výšky spoluúčasti z havarijného
poistenia, ktorou sa zamestnávateľ podieľa na plnení z
tohto poistenia, najviac však do výšky poistnej sumy
dojednanej v poistnej zmluve za predpokladu, že škoda
vznikla zavinením poisteného pri dopravnej nehode
alebo preukázateľnej zrážke motorového vozidla s iným
predmetom. Podmienkou vzniku práva na poistné
plnenie je zároveň oznámenie škodovej udalosti polícii a
doloženie policajnej správy poisťovateľovi, v súlade s
platnými zákonnými ustanoveniami. Poistenie sa
vzťahuje na škody na kolesách vozidla len v prípade, ak
okrem kolesa dôjde aj k inému poškodeniu vozidla.

4. Pokiaľ je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie
sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú poisteným pri plnení
svojich pracovných povinností profesionálneho
vodiča/vodiča z povolania motorových vozidiel do 3,5 t.

5. Pokiaľ je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa
vzťahuje aj na škodu na dopravovaných veciach pri
dopravnej nehode, pri ktorej súčasne došlo k poškodeniu
motorového vozidla alebo prípojného vozidla
pripojeného k motorovému vozidlu, ktoré poškodené
veci dopravovalo, pokiaľ sú tieto dopravované veci vo
výlučnom vlastníctve zamestnávateľa.

Článok 3 – Výluky z poistenia

1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu
prevzatú nad rámec stanovený právnymi predpismi
alebo spôsobenú:
a. úmyselným konaním alebo hrubou nedbalosťou

poisteného;
b. porušením právnej povinnosti poisteným v čase pred

nadobudnutím účinnosti poistnej zmluvy;
c. poisteným na motorovom vozidle, ktoré nie je

havarijne poistené, prevádzkou dopravných
prostriedkov, pokiaľ sa na ňu vzťahuje povinné
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zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel;

d. sadaním, zosuvom pôdy, eróziou, priemyselným
odstrelom a v dôsledku poddolovania;

e. činnosťou, pre ktorú právny predpis ukladá povinnosť
uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu;

f. živelnými udalosťami, záplavami;
g. 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;

h. pôsobením teploty, unikajúcich látok (napr. plynov,
pár, popolčeka, dymu a pod.) alebo hluku, v
dôsledku vibrácií, pozvoľného prenikania vlhkosti,
chemickým postrekom, žiarením každého druhu;

i. škodou na majetku alebo nemožnosťou obvyklým
spôsobom užívať majetok priamo, alebo nepriamo,
presakovaním, znečistením alebo zamorením
životného prostredia (vzduchu, zeme, vody alebo
iného zdroja), poistenie sa nevzťahuje na úhradu
nákladov na odstránenie, vyčistenie alebo upratanie
presakujúcich alebo zamorovacích látok, ak nedošlo
ku škode v dôsledku neočakávanej poruchy
ochranného zariadenia. Poistenie sa nevzťahuje ani
na náklady vynaložené v súvislosti so zabránením
škôd na životnom prostredí;

j. na lúkach, stromoch, záhradných, poľných i lesných
kultúrach, pasúcimi sa hospodárskymi zvieratami a
divou zverou;

k. stretom zvieraťa s motorovým vozidlom ako aj na
škodu na motorovom vozidle spôsobenú zvieraťom;

l. jadrovou energiou, formaldehydom, fosforom alebo
azbestom, akýmkoľvek výrobkom obsahujúcim
azbest, umelým minerálnym vláknom, kremíkom,
perzistentnými organickými látkami,
polychrómovanými bifenylmi, metyltercbutyl éterom,
olovom, ortuťou, plesňou alebo akýmkoľvek druhom
húb, alebo inými zdraviu škodlivými látkami;

m. následkom vojnových udalostí, vzbury, revolúcie,
vojenskej moci, sabotáže, povstania alebo iných
hromadných násilných nepokojov, štrajkov,
teroristických aktov (t. j. násilných konaní
motivovaných politicky, sociálne, ideologicky alebo
nábožensky), inváziou, akciami nepriateľov alebo
spôsobených úradnými opatreniami uskutočnenými
na iné účely než na obmedzenie poistnej udalosti;

n. na veci (jej príslušenstve), ktorú poistený užíva
protiprávne;

o. na veciach, ktoré poistený prevzal za účelom
spracovania, opravy, úpravy, predaja, úschovy,
uskladnenia alebo poskytnutia odbornej pomoci;

p. na veciach, pokiaľ ide o zodpovednosť vyplývajúcu z
prepravných zmlúv;

q. chybným výrobkom alebo chybne vykonanou prácou;
r. odcudzením alebo stratou vecí pri výkone strážnej

služby;
s. na veciach alebo zdraví aktívnych účastníkov

organizovaného športového podujatia;
t. pracovným úrazom alebo chorobou z povolania

vrátane nárokov na náhradu vynaložených nákladov
za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, nemocenské
poistenie a dôchodkové zabezpečenie vzniknutých z
toho istého dôvodu;

u. priamo alebo nepriamo v súvislosti s účinkami
elektromagnetických polí;

v. prenosom vírusu HIV alebo spôsobenú rozšírením
nákazlivej choroby ľudí, zvierat alebo rastlín;

w. ktorá sa prejavuje genetickými zmenami organizmov;
x. na akýchkoľvek nadzemných alebo podzemných

vedeniach;
y. priamo alebo nepriamo, alebo pozostávajúcu alebo

vzniknutú zlyhaním, zlým fungovaním alebo
nedostatkami akéhokoľvek počítačového systému a
siete alebo ďalších podobných zariadení alebo
systémov určených ku spracovaniu, ukladaniu alebo
získavaniu informácií, či už sú majetkom poisteného
alebo nie vrátane akýchkoľvek škôd na dátach alebo
spôsobenú stratou dát;

2. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu,
za ktorú zamestnanec zodpovedá svojmu
zamestnávateľovi a ktorú spôsobil:
a. po požití alkoholického nápoja, návykovej, omamnej

alebo psychotropnej látky, alebo lieku označeného
varovným symbolom, alebo varovným oznámením;

b. schodkom na zverených hodnotách, ktoré je povinný
poistený vyúčtovať, podľa príslušných ustanovení ZP
(§ 182 - § 184 ZP);

c. chybným alebo duplicitným zaúčtovaním, cenovým
rozdielom, použitím nesprávnej ceny, chybou pri
platobnom styku, mankom v pokladni, spreneverením
veci alebo finančnej hotovosti personálom poisteného
alebo inými osobami, stratou peňazí, cenných
papierov a hodnotných vecí, ako aj na škody
spôsobené prekročením rozpočtu;

d. vyrobením chybného výrobku alebo chybným
vykonaním služby;

e. na ušlom zisku;
f. na veciach prevzatých na hmotnú zodpovednosť;
g. nesplnením oznamovacej alebo zakročovacej

povinnosti smerujúcej na odvrátenie škody, podľa
príslušných ustanovení ZP (§ 181 ZP) alebo iného
všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej
republiky upravujúceho pracovný vzťah;

h. zamestnávateľovi tým, že zamestnávateľovi bolo
uložené zaplatenie majetkovej sankcie (vrátane
pokút, penále alebo iných platieb) v dôsledku
konania alebo opomenutia poisteného;

i. pri výkone práce na základe dohody o vykonaní prác
podľa ZP § 226, dohody o brigádnickej práci
študentov podľa príslušných ustanovení ZP (§ 227 a
§ 228 ZP) alebo dohody o pracovnej činnosti podľa
príslušných ustanovení ZP (§ 228a ZP) ;

j. ako zamestnanec vykonávajúci domácku prácu
alebo teleprácu;

k. na dopravných prostriedkoch zamestnávateľa, za
ktorú poistený zodpovedá, ak nie je ďalej v poistnej
zmluve uvedené inak;
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l. nenastúpením do práce;
m. pri údržbe zariadenia;
n. zamestnávateľovi, ktorý nemá sídlo alebo miesto

podnikania na území Slovenskej republiky;
o. pri výkone nasledujúcich profesií alebo činností:

autočalúnnik, automechanik, autoelektrikár, baník,
kamionista, kaskadér, klampiar v autoservise,
lakovač v autoservise, mechanik v autoservise,
opravár v autoservise, potápač, pracovník
bezpečnostnej služby, vojak, primátor, pracovník,
ktorý používa alebo je oprávnený riadiť
vysokozdvižný vozík, prokurátor, rušňovodič a vodiči
ostatných koľajových vozidiel, starosta, sudca,
strážnik, zamestnanec používajúci vysokozdvižný
vozík, taxikár, veľvyslanec, vodič nákladného a
úžitkového vozidla z povolania, vodič autobusu,
trolejbusu, výbušninár, tunelový špecialista,
zamestnanec štátnej služby vo vedúcej funkcii,
závozník, žeriavnik.

3. Poistenie sa rovnako nevzťahuje na zodpovednosť za
škodu spôsobenú 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.

4. Pokiaľ sa v poistnej zmluve nedohodlo inak,
poisťovateľ neuhradí škodu spôsobenú stratou
zverených predmetov alebo ostatných hnuteľných vecí,
ktoré prevzal zamestnanec od zamestnávateľa.

5. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu,
ktorá vznikla v súvislosti s trestným činom spáchaným
poisteným alebo ktorá vznikla podvodným konaním
poisteného alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi.

6. Poistenie sa nevzťahuje na nároky poškodených, pri
ktorých uplynula premlčacia lehota podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov.

7. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu,
ktorú spôsobia pri výkone svojej práce v štátnej službe
profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej
republiky profesionálni vojaci, za škodu spôsobenú pri
výkone verejnej moci a škodu spôsobenú nezákonným
rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom
sudcu.

8. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie
alebo poistné plnenie v zmysle týchto poistných
podmienok, respektíve je poisťovateľ povinný poistné
plnenie z poistnej zmluvy, ktorej súčasťou sú tieto
poistné podmienky, zamietnuť, ak sa na poskytnutie
poistného plnenia vzťahuje sankcia, zákaz alebo
obmedzenie na základe rezolúcie OSN, a/alebo
hospodárska alebo obchodná sankcia zavedená
Európskou Úniou, Slovenskou republikou, Maďarskom,
alebo USA.

Článok 4 – Začiatok, zmeny, doba trvania a
zánik poistenia

1. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s tým, že
poistným obdobím je obdobie 12 po sebe nasledujúcich
mesiacov, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté
inak. Poistenie vznikne najskôr nultou hodinou dňa
nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ
v poistnej zmluve nie je uvedený neskorší dátum.

2. Poistenie zanikne:
a. písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán do

dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy,
výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť
nasledujúcim dňom po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane, jej uplynutím poistenie zanikne;

b. písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia,
výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane
aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného
obdobia;

c. nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné
obdobie nebolo zaplatené do troch mesiacov odo
dňa jeho splatnosti alebo poistné za ďalšie obdobie
nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa
doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak
nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto
výzvy. Poisťovateľ vo výzve upozorní poistníka, že
poistenie zanikne, ak nebude poistné zaplatené; to
isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.

3. V prípade, ak je poistník totožný so
zamestnávateľom uvedeným v poistnej zmluve,
poistenie zanikne skončením pracovného vzťahu
poisteného u poistníka.

4. Poistenie zaniká aj zánikom právnickej osoby, ktorá
je poistníkom, bez právneho nástupcu, ak nie je
dojednané inak.

5. V prípade, ak dôjde k zlúčeniu alebo rozdeleniu
právnickej osoby, ktorá je poistníkom, prechádzajú
všetky práva a povinnosti vyplývajúce z poistného vzťahu
na nástupnícku spoločnosť, ak nie je dojednané inak.

6. Akékoľvek zmeny v poistnej zmluve možno vykonať
písomnou dohodou účastníkov, inak sú neplatné.

7. Poistník aj poisťovateľ majú právo po každej poistnej
udalosti uzavreté poistenie písomne vypovedať,
najneskôr však do 1 mesiaca od výplaty alebo
odmietnutia poistného plnenia poisťovateľom. Poistenie
skončí dňom doručenia písomnej výpovede druhej
zmluvnej strane.

8. V prípade, ak dôjde zmenou právnej úpravy k
rozšíreniu plnenia alebo rozsahu náhrady škody,
poisťovateľ má právo poistenie vypovedať do troch
mesiacov odo dňa účinnosti právneho predpisu, ktorým
bola táto zmena uvedená do platnosti. Poistenie v
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tomto prípade zanikne po uplynutí jedného mesiaca
odo dňa doručenia výpovede.

Článok 5 – Poistná suma, poistné a
spoluúčasť

1. Poistnú sumu stanovuje poistník/poistený.

2. Poistná suma je uvedená v poistnej zmluve, je
podkladom pre výpočet poistného a v prípade vzniku
poistnej udalosti je hornou hranicou pre poistné plnenie
poisťovateľa.

3. Výška poistného musí byť uvedená v poistnej zmluve.

4. Poistné určí poisťovateľ podľa rozsahu poistenia a
ohodnotenia rizika ako aj výšky poistnej sumy.

5. Poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia,
ktorého začiatok sa zhoduje zo začiatkom poistenia, ak
nie je dohodnuté v poistnej zmluve inak.

6. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu od vzniku
poistenia až do jeho zániku.

7. Z vážnych objektívnych dôvodov je poisťovateľ
oprávnený jednostranne upraviť výšku poistného na
nasledujúce poistné obdobie. Vážnym objektívnym
dôvodom sa rozumejú také skutočnosti, ktoré
významne ovplyvňujú parametre, ktoré sú podkladom
pre kalkuláciu sadzieb poistného na základe poistno-
matematických metód, ako napr. zmena cenovej
hladiny – inflácia, zvýšenie cien za náhradné diely,
zvýšenie ceny prác v autorizovaných servisoch,
nepriaznivý vývoj objemu vyplatených poistných plnení
vo vzťahu k objemu poistného, zavedenie nových
poplatkov, odvodov, daní, legislatívne zmeny, zmeny
v rozhodovacej praxi súdov pod. O tejto skutočnosti je
poisťovateľ povinný poistníka písomne informovať
najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného
obdobia, ako aj o možnosti poistnú zmluvu vypovedať
okamžite a bezplatne.
Ak poistník so zmenou výšky poistného pre nasledujúce
poistné obdobie nesúhlasí, má právo poistnú zmluvu
bezplatne vypovedať zaslaním písomnej výpovede bez
zbytočného odkladu , najneskôr však 6 týždňov pred
koncom poistného obdobia. Poistník môže vypovedať
poistnú zmluvu s okamžitou účinnosťou alebo ku koncu
poistného obdobia.
Ak došlo k zmene výšky poistného a poisťovateľ výšku
poistného neoznámil poistníkovi najneskôr 10 týždňov
pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota
6 týždňov.
Ak poistník podá výpoveď, k zmene poistného nedôjde
a poistenie zanikne doručením výpovede poisťovateľovi
(na základe výpovede poistníka s okamžitou
účinnosťou), najneskôr však ku koncu aktuálneho
poistného obdobia. V opačnom prípade dôjde k zmene
výšky poistného od nasledujúceho poistného obdobia

na základe oznámenia novej výšky poistného zaslaného
poisťovateľom poistníkovi.

8. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného
na poistnom plnení vo výške, ktorá je uvedená v
poistnej zmluve. Výška spoluúčasti sa odpočíta z
poistného plnenia pri každej poistnej udalosti.

Článok 6 – Územná platnosť poistenia

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.

Článok 7 – Povinnosti poistníka a
poisteného

1. Poistník, je povinný oznámiť každú zmenu v
podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpočet
poistného. Túto povinnosť má aj ten, na ktorého sa má
poistenie zodpovednosti za škodu podľa príslušných
ustanovení ZP (§ 793 ZP) vzťahovať, t. j. poistený, aj keď
poistnú zmluvu sám neuzavrel.

2. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi
je poistený povinný poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť,
ktorá je potrebná na zistenie príčiny a výšky škody,
najmä je povinný neodkladne poisťovateľovi písomne
oznámiť, že:
a. nastala škodová udalosť, ktorá by mohla byť

dôvodom na vznik práva na plnenie poisťovateľa a
podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu
následkov (na príslušnom tlačive poisťovateľa) a
poskytnúť poisťovateľovi všetky doklady potrebné na
vyšetrenie škody, o ktoré ho poisťovateľ požiadal;

b. poškodený uplatnil voči poistenému právo na
náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade,
jej výške a v prípade potreby vyhotoviť o vzniku,
príčinách a rozsahu škodovej udalosti zápisnicu;

c. poškodený uplatňuje nárok na náhradu škody na
súde alebo inom príslušnom orgáne;

d. v súvislosti so vzniknutou škodou bolo začaté trestné
konanie proti nemu a informovať poisťovateľa o
mene obhajcu, ktorého si zvolil a o priebehu a
výsledkoch tohto konania;

e. ďalej je poistený povinný zabezpečiť dostatočné
dôkazy o rozsahu škody, uchovaním poškodených
vecí alebo ich častí, v prípade ak nie možné vyhotoviť
fotografický, alebo filmový materiál z poškodených
vecí.

3. Poistený je ďalej povinný:
a. oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie u

iného poisťovateľa na to isté riziko, pričom je
zároveň povinný oznámiť aj meno poisťovateľa a
výšku poistnej sumy;

b. bez zbytočného odkladu oznámiť každé zvýšenie
poistného nebezpečenstva, o ktorom vie a ktoré
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nastalo po uzavretí zmluvy, ako i všetky zmeny v
skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri
dojednávaní poistenia;

c. oznámiť bez meškania orgánom činným v trestnom
konaní škodovú udalosť, ktorá vznikla za okolností
vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného
činu alebo pokusu o trestný čin;

d. dbať, aby škodová udalosť nenastala, hlavne nesmie
porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo
zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené
právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo ktoré
prevzal na seba podpisom poistnej zmluvy a nesmie
trpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích
osôb, pokiaľ škodová udalosť nastala, urobiť potrebné
opatrenia na to, aby bola škoda čo najmenšia;

e. v konaní o náhrade škody, ktorú má uhradiť
poisťovateľ, postupovať v súlade s jeho pokynmi; ak
poistený nevznesie bez súhlasu poisťovateľa
námietku premlčania alebo ak sa bez tohto súhlasu
zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku, nie je
poisťovateľ povinný plniť;

f. odvolať sa proti rozhodnutiu príslušného orgánu,
ktoré sa týka náhrady škody, pokiaľ v odvolacej
lehote nedostane od poisťovateľa iný pokyn;

g. zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody
spôsobenej poistnou udalosťou, najmä podať
reklamáciu, ak je na to poistený v dôsledku poistnej
udalosti oprávnený podľa príslušných predpisov,
prípadne podať námietky, na ktoré je poistený
oprávnený;

h. plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v poistnej zmluve.

4. Poistený nesmie uznať alebo uspokojiť akýkoľvek
nárok z titulu zodpovednosti za škodu, zaväzovať sa k
náhrade premlčanej pohľadávky alebo uzavierať súdny
zmier bez predchádzajúceho súhlasu poisťovateľa, v
opačnom prípade je poisťovateľ oprávnený poistné
plnenie primerane znížiť.

5. Ak poistený porušil povinnosti uvedené v bodoch 2
a 3 tohto článku a sťaží zistenie právneho dôvodu
plnenia, rozsahu a výšky škody alebo spôsobí zvýšenie
nákladov poisťovateľa na vybavovanie poistnej udalosti,
poisťovateľ má voči nemu právo na náhradu až do výšky
poskytnutého plnenia.

6. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe
právo na vrátenie vyplatenej sumy toto právo prechádza
na poisťovateľa, pokiaľ za poisteného túto sumu
zaplatil. Na poisťovateľa prechádza aj právo poisteného
na úhradu tých nákladov konania o náhrade škody,
ktoré sa poistenému priznali proti odporcovi, pokiaľ ich
poisťovateľ zaplatil. Poistený je povinný bez meškania
poisťovateľovi oznámiť, že nastali okolnosti
odôvodňujúce toto právo a odovzdať mu doklady
potrebné na uplatnenie týchto práv. Ak poistený poruší
túto povinnosť, poisťovateľ je oprávnený požadovať od
poisteného náhradu až do výšky vyplateného poistného
plnenia.

7. Poistník je povinný bez zbytočného odkladu písomne
oznámiť poisťovateľovi vstup do likvidácie alebo
vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie
na jeho majetok.

8. Poistník/poistený je povinný, bez zbytočného odkladu,
písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy.

Článok 8 – Povinnosti poisťovateľa

1. Poisťovateľ je povinný uhradiť náklady:
a. za obhajobu poisteného v prípravnom konaní a pred

súdom prvého stupňa v trestnom konaní proti nemu
v súvislosti so škodou, ktorú má poisťovateľ uhradiť;

b. z občianskeho súdneho konania o náhrade škody, ak
bolo toto konanie nutné na zistenie zodpovednosti
poisteného alebo výšky plnenia poisťovateľa, pokiaľ
je poistený povinný tieto uhradiť;

c. z obhajoby poisteného pred odvolacím súdom,
náklady jeho právneho zastúpenia v konaní o náhrade
škody, ako aj náklady mimosúdneho prerokovania
nárokov poškodeného, ktoré vznikli poškodenému,
jeho zástupcovi, prípadne poistenému.

2. Ak poškodený uplatní svoje nároky proti poistenému
na súde, poisťovateľ sa zaväzuje na požiadanie
poisteného alebo súdu vstúpiť do konania ako vedľajší
účastník na jeho strane a predložiť potrebné doklady.

3. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi,
má poisťovateľ povinnosť:
a. prerokovať s poisteným výsledky vyšetrenia

nevyhnutného na zistenie rozsahu a výšky plnenia
alebo mu ich bez zbytočného odkladu oznámiť;

b. na základe písomného vyžiadania poisteného vrátiť
poistenému doklady, ktoré nie sú nutnou súčasťou
spisu;

c. umožniť poistenému nahliadnuť do podkladov, ktoré
poisťovateľ získal v priebehu vyšetrenia a zhotoviť si
ich kópie.

Článok 9 – Plnenie poisťovateľa

1. Poistné plnenie je splatné do 15 dní po ukončení
vyšetrenia, potrebného na zistenie právneho základu
ako aj rozsahu povinnosti poskytnúť poistné plnenie.

2. Poistné plnenia ktoré nastanú v priebehu jedného
poistného obdobia nesmú presiahnuť poistnú sumu
stanovenú v poistnej zmluve.

3. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie do výšky, ktorú
je poistený povinný podľa príslušných ustanovení ZP (§
186 až § 188 ZP) nahradiť zamestnávateľovi, najviac
však do výšky dojednanej poistnej sumy.

4. Poisťovateľ má proti poistenému právo na náhradu
poskytnutého poistného plnenia, ak poistený uviedol
poisťovateľa do omylu o podstatných okolnostiach
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týkajúcich sa jeho povinnosti plniť. Uplatnením práva na
náhradu tejto sumy nie je dotknuté právo, ktoré
poisťovateľovi v dôsledku vyplateného plnenia prislúcha
voči inému.

5. Ak poistený nahradil zamestnávateľovi spôsobenú
škodu alebo jej časť, poisťovateľ poskytne poistné
plnenie poistenému podľa týchto VPPZZ po zhodnotení
všetkých skutočností týkajúcich sa vzniku práva na
poistné plnenie.

6. Poistné plnenie poskytne poisťovateľ v oficiálnej
mene Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak a poukáže ich priamo
zamestnávateľovi, ktorý je oprávnený požadovať od
poisteného náhradu škody.

7. Pri určení výšky škody na veci vychádza poisťovateľ z
ceny veci v čase vzniku škody. Pri určení tejto ceny
vychádza z ceny nadobúdacej s prihliadnutím na vek,
opotrebenie a funkčnosť veci.

Článok 10 – Výklad pojmov

1. Dopravované veci sú veci vo výlučnom vlastníctve
zamestnávateľa prepravované motorovým vozidlom. Za
dopravované veci sa nepovažujú veci prepravované
vysokozdvižným vozíkom a inou manipulačnou
technikou.

2. Hrubá nedbalosť je zanedbanie nutnej obozretnosti,
porušenie právnych predpisov a povinností
dohodnutých v pracovnej zmluve, ktorého dôsledok bol
vznik škody alebo zväčšenie jej následkov.

3. Chybne vykonaná práca alebo služba jej výsledkom je
spravidla chybný výrobok, ktorý nespĺňa stanovené
technické parametre alebo kvalitatívne požiadavky,
resp. služba, ktorú zamestnávateľ poskytuje tretej osobe
a ktorá nie je poskytnutá v bežnej alebo kvalite
ustanovenej osobitnými predpismi. Škoda spôsobená
poisteným pri fyzickej manipulácii s tovarom pri
nakládke, vykládke a prekládke tovaru a škoda
spôsobená poisteným pri fyzickej preprave tovaru nie je
považovaná za chybne vykonanú službu.

4. Dopravným prostriedkom sa rozumie dopravné
zariadenie, ktoré sa používa na prepravu ľudí alebo
tovaru. Dopravným prostriedkom je motorové vozidlo,
koľajové vozidlo, električka, vlak, vozeň, metro,
manipulačná technika, vozidlo, ktorému nie je
prideľované evidenčné číslo vozidla (ďalej len „EČV“),
prípojné vozidlo, ďalej lanovka, pozemná lanovka,
výťah, eskalátor, potrubie, loď a iné plavidlo, dopravník
(napríklad pásový a iné dopravníky) a lietadlá
akéhokoľvek druhu.

5. Plnenie pracovných úloh a priamu súvislosť s ním tvoria
úkony vyplývajúce z pracovného vzťahu a iné činnosti

vykonávané na príkaz zamestnávateľa, potrebné na
výkon práce a úkony počas práce ako aj pred začiatkom
práce alebo po jej skončení. Medzi takéto úkony nepatrí
cesta do zamestnania a späť, stravovanie, ošetrenie alebo
vyšetrenie v zdravotníckom zariadení, ani cesta na ne a
späť. Naopak vyšetrenie v zdravotníckom zariadení
vykonávané na príkaz zamestnávateľa, ošetrenie prvej
pomoci a cesta na ne a späť patria medzi úkony v priamej
súvislosti s plnením pracovných úloh.

6. Poistený je osoba – zamestnanec, na ktorého
zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje.
7. Poistná suma je suma dohodnutá v poistnej zmluve,
ktorá predstavuje hornú hranicu poistného plnenia za
jednu poistnú udalosť.

8. Poistné je cena za poistenie, ktorú musí zaplatiť
poistník ako protihodnotu za prevzatie poistného rizika
poisťovateľom.

9. Poistné obdobie je 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
(poistný rok), ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

10. Poistník je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela
poistnú zmluvu a ktorá je povinná platiť v zmluve
dohodnuté poistné.

11. Poisťovateľ je Groupama poisťovňa a. s., pobočka
poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova
21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama
Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C,
1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071.

12. Sériová poistná udalosť je viac časovo spolu
súvisiacich poistných udalostí, ktoré vyplývajú priamo
alebo nepriamo z rovnakého zdroja, vznikli z jednej
príčiny alebo z viacerých príčin, udalosti, okolností, pokiaľ
medzi nimi existuje príčinná, miestna, časová, právna,
ekonomická, technická alebo iná priama vecná príčinná
súvislosť. Za okamih vzniku sériovej škodovej udalosti sa
považuje vznik prvej škody v poistnom období.

13. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa
poistený podieľa na poistnom plnení, ktorá vyplýva
poisťovateľovi z poistnej zmluvy v prípade poistnej
udalosti. Spoluúčasť sa odpočíta od celkovej výšky
poistného plnenia, na ktoré vznikne poškodenému
nárok pri poistnej udalosti. Výška spoluúčasti je
stanovená v poistnej zmluve.

14. Výročný deň je pravidelne sa opakujúci dátum (deň
a mesiac) ktorý sa spravidla zhoduje s dňom začiatku
poistenia.

15. Zamestnávateľ je právnická alebo fyzická osoba so
sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej
republike, s ktorou je poistený v pracovnom vzťahu.
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16. Zaplatenie poistného – poistné sa považuje za
zaplatené, ak je príslušná suma poistného, uvedená v
poistnej zmluve alebo návrhu poistnej zmluvy, pripísaná
na účet poisťovateľa.

17. Zverené motorové vozidlo je motorové vozidlo, ktoré
je vo vlastníctve alebo oprávnenej držbe zamestnávateľa
poisteného a ktoré poistený ako poverená osoba
zamestnávateľa prevzala alebo používa.

18. Motorovým vozidlom sa rozumie nekoľajové vozidlo
poháňané vlastným motorom, s výnimkou vozíka pre
osoby so zdravotným postihnutím, ďalej autobus,
trolejbus, štvorkolky, pojazdné vysokozdvižné a iné
prepravovacie vozíky.

Článok 11 – Doručovanie písomnosti

1. Písomnosti sa poisťovateľovi, poistníkovi a
poistenému doručujú na poslednú známu adresu
bydliska (sídla). Poistník aj poistený sú povinní písomne
oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez
zbytočného odkladu.

2. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu
adresu poistníka alebo poisteného. Písomnosť
poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej
len „adresát“) sa považuje za doručenú siedmym dňom
odo dňa odoslania písomnosti poisťovateľom, za ktorý
sa považuje deň uvedený na písomnosti. To isté platí aj v
prípade, ak adresát prevzatie písomnosti odoprel alebo
ak písomnosť bola uložená na pošte kvôli nezastihnutiu
adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote
nevyzdvihol na pošte, aj keď sa adresát o jej uložení
nedozvedel, ako aj v prípade, ak bola písomnosť vrátená
poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú
poistník alebo poistený neoznámil, ibaže ide o zásielku
zasielanú s doručenkou. V prípade zásielky zaslanej s
doručenkou sa písomnosť považuje za doručenú dňom
jej prevzatia alebo odmietnutia prevzatia, ak písomnosť
bola uložená na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s
tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na
pošte, zásielka sa považuje za doručenú posledným
dňom úložnej lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení
nedozvedel, a ak bola písomnosť vrátená poisťovateľovi
ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo
poistený neoznámil, zásielka sa považuje za doručenú
dňom jej vrátenia poisťovateľovi.

3. Písomnosti poisťovateľa, určené adresátovi alebo inej
oprávnenej osobe, sa doručujú spravidla poštou alebo
iným subjektom oprávneným doručovať zásielky, môžu
však byť doručené aj priamo poisťovateľom.

4. Poisťovateľ je oprávnený všetky písomnosti, ak ich
listinnú formu nevyžaduje zákon, alebo ktorých povaha
to umožňuje, zasielať elektronicky prostredníctvom
e-mailu Poistník je povinný hlásiť každú zmenu

e-mailovej adresy uvedenej v poistnej zmluve bez
zbytočného odkladu, pričom táto zmena je účinná
dňom doručenia oznámenia poisťovateľovi. Povinnosť
zaslania písomnosti poistníkovi elektronicky je splnená
jej odoslaním na e-mailovú adresu poistníka uvedenú v
poistnej zmluve alebo na e-mailovú adresu, ktorú
poistník oznámi podľa predchádzajúcej vety. Poisťovateľ
nezodpovedá za nefunkčnosť e-mailovej adresy
poistníka.

5. Oznámenie poistnej udalosti v zmysle zákona je
možné podať taktiež telefonicky na telefónnom čísle
poisťovateľa k tomuto účelu zriadenému; to však
nezbavuje poisteného povinnosti podať oznámenia aj
písomne na predpísanom tlačive poisťovateľa.

6. Telefonicky alebo elektronickou poštou je možné
oznámiť zmenu adresy alebo sídla, zmenu obchodného
mena alebo mena a priezviska poistníka, alebo
poisteného, resp. iné údaje ak to ich forma dovoľuje.
Poisťovateľ má právo vyžiadať si doplnenie tohto
oznámenia písomnou formou.

Článok 12 – Vybavovanie sťažností

1. Sťažnosti vyplývajúce z uzavretých poistení sa
podávajú písomnou formou na adrese poisťovateľa
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne iného
členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08
Bratislava. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva
a akej veci sa týka. Termín vybavenia sťažnosti je 30 dní
odo dňa jej doručenia. V odôvodnených prípadoch
môže poisťovateľ túto lehotu predĺžiť najviac na 60 dní
odo dňa doručenia sťažnosti.

2. Klient sa tiež môže so sťažnosťou obrátiť osobne na
pracovníkov v klientskych centrách poisťovateľa,
telefonicky na čísle Call centra 02 208 54 208, písomne
prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je na
webovej stránke poisťovateľa www.groupama.sk.

3. V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením
jeho sťažnosti má sťažovateľ možnosť obrátiť sa na
poisťovacieho ombudsmana v rámci alternatívneho
riešenia sporov www.poistovaciombudsman.sk.
Alternatívne riešenie sporov (ďalej len „ARS”) je
mimosúdny spôsob riešenia sporu, ktorého cieľom je
dosiahnutie zmierlivého vyriešenia daného sporu. Na
rozdiel od súdneho konania práve ARS predstavuje
možnosť riešiť spor s poisťovňou rýchlo, efektívne,
menej formálne a bezplatne.

4. Sťažnosť je možné podať aj písomne orgánu dohľadu
nad činnosťou poisťovateľa: Magyar Nemzeti Bank,
1013 Budapest, Krisztina krt. 39, Maďarsko (ďalej len
„MNB“) ako aj Národnej banke Slovenska, Imricha
Karvaša 1, 813 25 Bratislava (ďalej len „NBS”) a/alebo
na príslušný súd.
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Článok 13 – Záverečné ustanovenia

1. Ak sa zmení, zruší a/alebo nahradí novým
ustanovenie právneho predpisu, na ktorý tieto VPPZZ
odkazujú, platnosť príslušného ustanovenia VPPZZ tým
nie je dotknutá, a má sa za to, že ide o odkaz na nové
alebo zmenené ustanovenie právneho predpisu v
platnom znení.

2. Poistná zmluva, ktorej súčasťou sú tieto VPPZZ sa
riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky
spory akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť na
základe poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi
zmluvnými stranami, spadajú do právomoci súdov
Slovenskej republiky a budú rozhodované podľa
právneho poriadku Slovenskej republiky.

3. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VPPZZ stane
neplatným, ostatné ustanovenia poistnej zmluvy a

VPPZZ, ktoré nie sú touto neplatnosťou dotknuté,
zostávajú v platnosti. Poisťovateľ v takomto prípade
nahradí dotknuté ustanovenie novým platným znením,
ktorého obsah bude čo najviac zodpovedať
doterajšiemu zmyslu textu dotknutého ustanovenia.

4. V poistnej zmluve je možné odchýliť sa od jednotlivých
ustanovení týchto VPPZZ pokiaľ z povahy ustanovení
týchto VPPZZ nevyplýva, že sa od nich nie je možné
odchýliť, pričom platí, že akákoľvek odchýlka od týchto
VPPZZ dojednaná v poistnej zmluve je účinná najskôr
dňom, kedy sa zmluvné strany na tejto zmene dohodli.

5. Právne úkony týkajúce sa poistenia majú písomnú
formu, ak nie je v týchto VPPZZ alebo poistnej zmluve
uvedené inak.

6. Tieto VPPZZ nadobúdajú účinnosť 15. 3. 2021.
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