Pojištění záruky v důsledku
úpadku pracovní agentury
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Slavia pojišťovna a.s., Česká republika

Produkt: Pojištění záruky
v důsledku úpadku
pracovní agentury

Úplné předsmluvní a smluvní informace jsou uvedeny v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

O jaký druh pojištění se jedná?
Pojištění záruky v důsledku úpadku pracovní agentury.

Co je předmětem pojištění?
Pojištění se sjednává pro případ, kdy agentura
práce z důvodu svého úpadku neposkytne mzdu za
řádně vykonanou práci fyzické osobě, se kterou má
uzavřenou pracovní smlouvu.

Na co se pojištění nevztahuje?
Na škody z rizik, které nejsou výslovně obsaženy ve
zvoleném rozsahu pojištění.
Další výluky z pojištění najdete v pojistných
podmínkách a ve smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?
Limity pojistného plnění, případně spoluúčasti.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Kdekoliv. Pojištění není územně omezeno.

Jaké mám povinnosti?
• při uzavírání, změnách a obnovování pojistné smlouvy odpovědět pravdivě a úplně na všechny dotazy pojistitele týkající se
sjednávaného pojištění,
• předložit pojistiteli před uzavřením pojistné smlouvy a na požádání kdykoliv v době trvání pojištění všechny doklady, které
souvisejí s pojištěním, zj. týkající se hospodaření a finanční situace agentury práce,
• uhradit pojistiteli pojistné a spoluúčast, kterou se bude agentura práce podílet na případném pojistném plnění, ve výši
a lhůtách stanovených v pojistné smlouvě,
• pravidelně měsíčně zasílat čestné prohlášení o řádně provedených výplatách mezd a o splnění všech povinností s tímto
spojených,
• oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu každou změnu pojistného rizika, o níž se agentura práce dozví, a ke které došlo
po uzavření pojistné smlouvy,
• bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škodní události,
• pro uplatnění nároku na pojistné plnění je agentura práce povinna předložit podklady pro vyčíslení výše pojistného plnění,
• sdělit neprodleně pojistiteli, že v souvislosti s pojistnou událostí bylo proti agentuře práce nebo jejímu zaměstnanci zahájeno
trestní řízení a informovat pojistitele o průběhu a výsledcích tohoto řízení.
Další povinnosti jsou uvedeny v pojistných podmínkách a v pojistné smlouvě.

Kdy a jak provádět platby?
Výše, způsob a frekvence placení pojistného, popř. spoluúčasti, je-li sjednána, jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí obvykle dobou, na kterou bylo pojištění
sjednáno, nebo některou z možností zániku pojištění uvedenou v pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
• Písemně do 2 měsíců od sjednání pojistné smlouvy, kde pojištění zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi.
• Další možnosti naleznete v pojistných podmínkách.
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