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PojiŠtění odPovědnosti zaměstnance
za Škodu zPůsobenou zaměstnavateli

Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Halali, všeobecná pojišťovna, a. s.

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu naleznete v jiných dokumentech jako jsou Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění 
odpovědnosti, VPPO2014, Doplňkové pojistné podmínky pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli DPPOZ2019, 
a pojistné smlouvě a webových stránkách www.halali.cz.

o jaký druh pojištění se jedná?
Jde o pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli zaměstnavateli.

  co je předmětem pojištění?

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním nebo obdobném 
vztahu nebo v přímé souvislosti s ním, pokud se tato odpovědnost za škodu řídí zákoníkem práce, služebním zákonem nebo jiným obdobným 
právním předpisem platným na území České republiky.

Předmět pojištění je následně obsažen ve VPPO2014, DPPOZ2019 a v pojistné smlouvě.

  kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo na území ČR.

  na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění se nevztahuje na škodné události:

  v souvislosti s kterými uvede oprávněná osoba vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu pojistné události 
nebo podstatné údaje týkající se této pojistné události zamlčí.

  způsobené úmyslně osobou, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z jejího podnětu osobou třetí, není-li pojistnou smlouvou výslovně 
sjednáno jinak nebo nestanoví-li tak zákon.

Výluky z pojištění jsou obsaženy ve ve VPPO2014, DPPOZ2018 a v pojistné smlouvě, upravující výluky z pojištění a omezení pojistného plnění.

  existují nějaká omezení v pojistném krytí?

! V některých případech může být pojistné plnění omezeno či sníženo, a to i na základě spoluúčasti.

mezi hlavní výluky z pojištění, které byste nemuseli očekávat, patří:

! zaměstnavateli, jehož sídlo není na území České republiky nebo odpovědnost za škodu, která se neřídí českým právem.

! při výkonu práce na základě dohody o provedení práce.

! v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně.

! zaplacením majetkové sankce uložené zaměstnavateli v důsledku jednání pojištěného (např. pokuta, penále, smluvní pokuta, úrok z prodlení) 
s výjimkou sankce uložené v souvislosti s výpočtem a placením daní, poplatků a cel nebo pojistného na veřejné pojištění (zdravotní, sociální).

! ztrátou svěřených věcí.

! v souvislosti s podáním žádosti o grant či jinou finanční podporu a s podáním nabídky v řízení o zadání veřejné zakázky nebo účastí v jiném 
výběrovém či obdobném řízení.

! v důsledku nesjednání nebo neudržování dostatečné pojistné ochrany.

! subjektu, ve kterém má pojištěný, jeho manžel nebo manželka, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, 
která žije s pojištěným ve společné domácnosti, většinovou majetkovou účast, nebo ve kterém má většinovou účast člen rodiny zúčastněný 
na provozu rodinného závodu či osoba, která vykonává činnost společně s pojištěným na základě smlouvy o sdružení, nebo jejich manžel 
či manželka, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v přímé řadě nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti, je-li tento subjekt 
jeho zaměstnavatelem.

! následkem určení nesprávné ceny (rozpočtu) nebo podání chybných nebo neúplných podkladů, které měly vliv na stanovení ceny.

Tyto situace jsou uvedeny ve VPPO2014, DPPOZ2019 a v pojistné smlouvě v článcích upravujících výluky z pojištění a omezení pojistného plnění.



  kdy a jak provádět platby?

Pojistné je sjednáno jako běžné a je splatné dle ujednání v pojistné smlouvě. Je-li ujednáno placení pojistného zálohově, je splatnost a výše 
pojistného uvedená v pojistné smlouvě.

Bližší informace týkající se pojistného naleznete ve VPPO2014, DPPOZ2019 v článcích upravujících pojistné ale zejména v pojistné smlouvě.

  kdy pojistné krytí začíná a končí?

 Pojištění se sjednává na dobu uvedenou v pojistné smlouvě a vzniká dnem uvedeným právě v pojistné smlouvě, pakliže není ujednáno jinak.

Bližší informace týkající se vzniku a zániku pojištění naleznete ve VPPO2014, DPPOZ2019 v článcích upravujících vznik, změnu a zánik pojištění 
a dále v pojistce.

  jak mohu smlouvu vypovědět?

 s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy.

 s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.

 je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi ke konci pojistného období; když však je výpověď doručena 
druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.

 od pojistné smlouvy můžete odstoupit, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v zákoně.

Bližší informace týkající se zániku pojištění naleznete v článcích upravujících vznik, změnu a zánik pojištění a v pojistce a dokumentech 
s ní souvisejících.

  jaké mám povinnosti?

Vedle povinností stanovených obecně závaznými předpisy a povinností uvedených v pojistné smlouvě, jsou účastníci pojištění dále povinni 
dodržovat povinnosti uvedené ve VPPO2014, DPPOZ2019, v článcích upravujících povinnosti účastníků pojištění.

Účastník pojištění je zejména povinen:

 při sjednávání pojištění je pojištěný povinen uvést všechny informace pravdivě a úplně. Během trvání pojištění jsou povinni písemně 
oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny ve skutečnostech, na které byli tázáni při sjednávání pojištění nebo které 
jsou obsahem pojistky.

 počínat si při veškerém svém jednání tak, aby škodná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo 
zmenšení nebezpečí a také nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob.

 pokud již nastala škodná událost, je pojištěný povinen učinit opatření směřující k tomu, aby vzniklá újma nenarůstala.

 taktéž je pojištěný povinen oznámit bez zbytečného odkladu vznik škodné události pojistiteli a příslušnému orgánu veřejné moci, pokud 
je v souvislosti se škodnou událostí podezření ze spáchání trestného činu, správního deliktu nebo přestupku.

 pojištěný je povinen podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události a předložit k tomu potřebné doklady.

 pojistník je povinen platit sjednané pojistné řádně a včas.

 pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno řízení před orgánem veřejné 
moci nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a pojistitele informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení.

 bez výslovného předchozího písemného souhlasu pojistitele neuznat vůči poškozenému dluh k náhradě újmy, za kterou pojištěný v souvislosti 
se škodnou událostí odpovídá.

 v řízení o náhradě újmy ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména se řídit ustanoveními uvedenými ve VPPO2014. 
Proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se týkají náhrady újmy, je pojištěný povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě nedohodne jiný 
postup s pojistitelem.


