M-800/12

Zvláštní pojistné podmínky
pro pojištění odpovědnosti zaměstnance
za škodu způsobenou zaměstnavateli
Obecná ustanovení jsou upravena ve Všeobecných pojistných podmínkách pro
pojištění majetku a odpovědnosti občanů.
Článek 1.
Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění
1) Pojištění se sjednává pro případ zákoníkem práce nebo obdobným právním
předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného (zaměstnance) za škodu vzniklou
zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním nebo obdobném
vztahu nebo v přímé souvislosti s nimi.
2) Z pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
podle těchto pojistných podmínek má pojištěný právo, aby pojistitel uhradil
v případě vzniku pojistné události škodu způsobenou zaměstnavateli, pokud byl
proti pojištěnému uplatněn oprávněný nárok na náhradu škody.
3) Rozhoduje-li o náhradě škody nebo o její výši soud nebo jiný oprávněný orgán,
je pojistitel povinen plnit podle odst. 2 až poté, kdy mu bylo doručeno jeho
pravomocné rozhodnutí.
Článek 2.
Výluky z pojištění
1) Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:
a) zaměstnavateli, jehož sídlo nebo místo podnikání není na území České
republiky,
b) úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právním předpisem,
c) provozem dopravního prostředku, pokud se na ni vztahuje povinné pojištění,
d) při činnosti konané na základě dohody o provedení práce,
e) po požití alkoholu nebo aplikaci omamných nebo psychotropních látek,
f) vyrobením zmetku,
g) vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních
pracích,
h) schodkem na svěřených hodnotách, které je pojištěný povinen vyúčtovat,
i) tím, že zaměstnanec při neplatném skončení pracovního poměru nevykonával
práci,
j) ztrátou věci,
k) zaměstnavateli zaplacením majetkové sankce uložené mu v důsledku jednání
pojištěného, s výjimkou sankcí uložených v souvislosti s výpočtem a poukazy
daní a poplatků nebo pojistného na veřejné pojištění (zdravotní, sociální apod.),
l) zanedbáním předepsané obsluhy a údržby, nedodržením technologického
postupu,
m) zničením, poškozením nebo pohřešováním záznamů na zvukových, obrazových
a datových nosičích,

n) provozem dopravního prostředku, s výjimkou škod vzniklých při dopravní
nehodě:
i) šetřené policií,
ii) s více účastníky, při níž sice nevznikla povinnost oznámení dopravní
nehody policii, ale byl sepsán společný záznam o dopravní nehodě
ve smyslu zákona o silničním provozu,
o) v souvislosti s řízením dopravního prostředku, pokud není v pojistné smlouvě
ujednáno jinak.
2) Pojistitel nehradí škodu, za niž pojištěný odpovídá:
a) svému sourozenci nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které s ním žijí
ve společné domácnosti,
b) právnické osobě, ve které má pojištěný většinovou majetkovou účast (větší
než 50 %).
Článek 3.
Pojistné plnění
1) Na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného
roku poskytne pojistitel pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění
sjednaného v pojistné smlouvě.
2) Pojištěný se podílí na pojistném plnění spoluúčastí dohodnutou v pojistné
smlouvě.
Článek 4.
Výklad pojmů
Pro účely pojištění podle těchto zvláštních pojistných podmínek platí následující
výklad pojmů:
1) Dopravním prostředkem se rozumí kolejový nebo nekolejový prostředek
poháněný vlastním motorem, který je určen pro dopravu osob nebo věcí
na pozemních komunikacích, ve vzduchu, na vodě a pod zemí, jakož i pracovní
stroj s řidičem, i když jeho primární funkcí není doprava osob nebo věcí (včetně
vysokozdvižných, nízkozdvižných, paletovacích, plošinových vozíků, tahačů,
vlaků, tramvají, letadel, plavidel, metra, zahradních traktorů a sekaček s řidičem
apod.).
2) Obdobným právním přepisem se rozumí např. zákon o odpovědnosti
za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem, zákony upravující služební poměry apod.
3) Sídlem právnické osoby a místem podnikání fyzické osoby se rozumí adresa
zapsaná jako její sídlo nebo místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné
evidenci zákonem upravené.

4) Škoda na přepravovaných věcech je škoda, kdy jsou současně splněny
následující podmínky:
a) přepravované věci byly v době vzniku škodné události naloženy na dopravním
prostředku,
b) ke škodné události došlo na veřejné komunikaci.
5) Vyrobením zmetku se rozumí zhotovení vadného výrobku.
6) Ztrátou věci se rozumí stav, kdy pojištěný, resp. poškozený ztratil
nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat, a to i v důsledku úmyslného
protiprávního jednání jiné osoby.
Článek 5.
Účinnost
Tyto zvláštní pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. března 2012.
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