
Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách (VPP) Pojištění odpovědnosti                                         
OZAMPN 221001.   

https://svpojistovna.cz/pojisteni-odpovednosti/koobs

O jaký druh pojištění se jedná? 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli a pojištění pro případ pracovní neschopnosti v důsledku nemoci či úrazu 
členů KOOBS.

   

Co je předmětem pojištění? Na co se pojištění nevztahuje? 

Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nevztahuje se 
pojištění na odpovědnost pojištěného za škodu dle VPP 
OZAMPN 221001 článek 16, 21 a 25.

 Pojištění odpovědnosti a pracovní neschopnosti
 Informační dokument o pojistném produktu

Produkt: Pojištění odpovědnosti a pracovní   
  Společnost: SV pojišťovna, a.s., Česká republika neschopnost členů KOOBS

Předmětem pojištění je odpovědnost pojištěného za škodu 
popřípadě i jinou újmu, kterou způsobil jako zaměstnanec 
svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracov-
něprávním vztahu nebo v přímé v souvislosti s ním, pokud 
se tato odpovědnost řídí zákoníkem práce, služebním zá-
konem či jiným obdobným právním předpisem platným na 
území České republiky.

Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti 
nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rov-
nající se 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku 
před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu.

Pojistná částka, kterou lze pro toto pojištění sjednat je 
300.000 Kč. 

Limit připojištění svěřených věcí je maximálně 30.000 Kč.

Limit spoluúčasti je 1.000 Kč.

Předmětem pojištění je dále pojištění pracovní neschop-
nosti v důsledku nemoci či úrazu s limitem pojistného pl-
nění 250 Kč/den.







Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, nevztahuje se 
pojištění na odpovědnost pojištěného za škodu: 

Způsobenou úmyslně.

Způsobenou následkem aplikace omamných a 
psychotropních látek čí požitím alkoholu.

V souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává 
neoprávněně.

Způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s uložením 
majetkových sankcí /penále, pokuty/.

Způsobenou schodkem na svěřených hodnotách, které je 
pojištěný povinen vyúčtovat.

Způsobenou poškozením, zničením, pohřešováním, ztrátou, 
krádeží nebo loupeží peněz, šeků, směnek, cenných papírů 
a cenin.

V případě pracovní neschopnosti pojistitel neposkytne 
pojistné plnění pokud k pojistné události došlo za 
následujících okolností nebo v jejich důsledku - únavový 
syndrom; degenerativní onemocnění páteře a jejich přímé 
a nepřímé důsledky, a to i v případě, že vyvolávajícím 
momentem těchto obtíží byl úraz (tato výluka se však 
nevztahuje na případy jasně prokázaného úrazového 
mechanismu, který byl prokázán odborným vyšetřením 
včetně doložení zobrazovacími vyšetřeními); v případě 
astenie, depresivních stavů, psychických poruch a neuróz;
v důsledku zdravotnických výkonů a kosmetických operací 
poskytnutých na žádost pojištěného, které nemají léčebný 
účel; těhotenství a porod (s výjimkou fyziologického 
potratu).

! 

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

1











            
              
 
 

             

                   

             

                   

             

                   

Jaké mám povinnosti? 

Kdy a jak provádět platbu? 

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Jak mohu smlouvu vypovědět? 

Pojistník i pojištěný jsou povinni bezodkladně písemně oznámit pojistiteli každou změnu týkající se pojištěného, pojištění a změny 
pojistného rizika, tedy například oznámit pojistiteli změnu bydliště, doručovací adresy, oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu atd.

V případě vzniku škodné události jsou pojištěný, pojistník, popř. oprávněná osoba povinni vznik škodné události neprodleně oznámit 
pojistiteli.

Podat pojistiteli pravdivé vysvětlení a důkaz o vzniku a rozsahu škodné události.

Zachovat poškozené nebo zničené věci související se škodnou událostí k posouzení pojistiteli.

Další povinnosti pojistníka a pojištěného jsou uvedeny ve VPP OZAMPN 221001 Část I. článek 17.

První pojistné je splatné dnem počátku pojištění. Následné běžné pojistné je splatné ve čtvrtletních splátkách na účet pojistitele s 
variabilním symbolem, kterým je číslo mlouvy.

Pojištění vzniká dnem a časem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou s ročním 
pojistným obdobím.

Pojištění lze vypovědět ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období. 
Je-li však výpověď doručena později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího 
pojistného období.

Další informace ohledně zániku pojištění naleznete ve VPP OZAMPN 221001 Část I. článek 5.

    

                 Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území celého světa. 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 
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