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O jaký druh pojištění se jedná?

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné 
pojistné smlouvě.

Produkt:  Pojištění odpovědnosti 
zaměstnance

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při vykonávání práce v pracovním poměru (na 
základě pracovní smlouvy, jmenování nebo volby), dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce, nebo ve služebním 
poměru (např. příslušník Policie ČR, voják z povolání, celník).

Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete 
v platné pojistné smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?Co je pojištěno?

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte 
v platné pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?

!  pojistné plnění je omezeno limitem plnění

!  pojištění ve variantě bez řízení dopravního 
prostředku nekryje újmu způsobenou 
zaměstnavateli v souvislosti s řízením nebo 
provozem dopravního prostředku

✘  škody způsobené zaměstnavateli se sídlem 
mimo ČR

�✘  škody způsobené úmyslně nebo z hrubé 
nedbalosti 

�✘  škody po požití alkoholu 

�✘  vyrobení vadného výrobku

�✘  vadnou práci při montážích, opravách, 
úpravách a stavebních pracích

�✘  zanedbání obsluhy a údržby

�✘  schodek na svěřených hodnotách

�✘  ztrátu věci, vyjma věcí svěřených

�✘  pokuty, penále, úroky apod.

�✘  žádosti o grant, veřejnou zakázku, výběrové 
řízení apod. 

�✘  škody způsobené sourozencům, příbuzným 
v řadě přímé nebo členům společné domácnosti

V souvislosti s řízením dopravního prostředku

�✘  dopravní nehody neoznámené Policii ČR nebo 
k nimž nebyl sepsán záznam o nehodě, pokud 
taková povinnost vznikla 

✘  škody na pneumatikách a discích kol

✘  některé škody na nákladu vozidla

�✔  odpovědnost za škodu způsobenou 
zaměstnavateli, ve variantách:

 • s řízením dopravního prostředku
 • bez řízení dopravního prostředku 

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace o vašem 
konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a ve všech dokumentech, které jsou její součástí. Pozorně si je prosím přečtěte. 



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Jaké mám povinnosti?

Kdy a jak provádět platby?

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Jak mohu smlouvu vypovědět?

✔ varianta - Česká republika
✔ varianta - celý svět

– Zodpovědět pravdivě a úplně dotazy týkající se sjednávaného pojištění.
– Vynaložit veškeré úsilí, které lze rozumně požadovat, abyste předešli vzniku pojistné události.
–  Nastane-li škodná událost, učinit veškerá opatření k tomu, aby se nezvětšoval rozsah jejích následků, 

a bez zbytečného odkladu nám ji oznámit.
– Plnit další povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy a pojistných podmínek.

Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas 
s inkasem – SINK), poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, 
s nimiž máme uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých 
webových stránkách www.koop.cz). 

Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a zaniká některým ze způsobů zániku 
pojištění upravených v pojistných podmínkách nebo v občanském zákoníku. 

−  Do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby.
−  K poslednímu dni každého pojistného období; výpověď musí být pojišťovně doručena nejméně šest týdnů před 

koncem pojistného období, v opačném případě pojištění zanikne až ke konci pojistného období, pro které byla 
tato šestitýdenní výpovědní doba dodržena.

−  Do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně, pojištění zanikne uplynutím měsíční 
výpovědní doby.

Přesný územní rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete v platné pojistné smlouvě. 
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