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1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Pro pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku agentury práce platí zákon o pojišťovnictví, příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), zákon č. 435/2004,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), které
jsou součástí pojistné smlouvy. Pojištění v rozsahu těchto VPP se
sjednává jako škodové pojištění.

3.1.4. předložit pojistiteli písemné jmenování svého odpovědného zástupce pro nepřetržitý kontakt s pojistitelem;
3.1.5. oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu každou změnu pojistného
rizika nebo jiné pro toto pojištění významné skutečnosti, o nichž se
dozví, a jež nastaly po uzavření pojistné smlouvy, a to zejména:
3.1.5.1. zhoršení stavu majetku a platební schopnosti;
3.1.5.2 jednání ohledně úvěrů, půjček, poskytování záruk třetím osobám
a vznik zástavního práva na nemovitý a movitý majetek;
3.1.5.3. sloučení, splynutí, rozdělení nebo prodej a převod akcií či obchodovatelných podílů;
3.1.5.4. zahájení řízení Generálního ředitelství Úřadu práce o odnětí povolení ke zprostředkování zaměstnání;
3.1.6. oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu každou změnu skutečností, na které byl při sjednávání pojištění tázán, a změnu odpovědného zástupce;
3.1.7. neprodleně pojistiteli oznámit nebezpečí vzniku pojistné události
a po konzultaci s pojistitelem provádět účelná opatření k jejímu
zamezení;
3.1.8. oznámit pojistiteli, že stejné pojištění proti témuž pojistnému nebezpečí sjednal s jiným pojistitelem, sdělit obchodní jméno dalšího pojistitele a výši pojistné částky;
3.1.9. oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná
událost, učinit nutná opatření k tomu, aby škoda byla co nejmenší, a postupovat v souladu s pokyny pojistitele;

2.

POJISTNÉ NEBEZPEČÍ, ŠKODNÁ UDÁLOST, POJISTNÁ UDÁLOST

2.1.

Pojištění se sjednává pro případ úpadku agentury práce (dále jen
„pojistníka“), která v době svého úpadku zaměstnávala fyzické
osoby dočasně přidělené k výkonu práce u uživatele (dále jen
„pojištěné“).

3.1.10. dát pravdivé vysvětlení o vzniku škodné události a rozsahu jejích
následků, předložit potřebné doklady, umožnit pojistiteli pořídit
kopie těchto dokladů, jakož i umožnit další šetření, která jsou nezbytná pro posouzení, zda se jedná o pojistnou událost a jaké
jsou nároky pojištěných na pojistné plnění;

2.2.

Škodnou událostí je úpadek pojistníka osvědčený rozhodnutím
insolvenčního soudu. Pojištění se vztahuje na škodné události
vzniklé v době trvání pojištění.

3.1.11. má-li v souvislosti s pojistnou událostí důvodné podezření, že došlo k trestnému činu, oznámit to bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním řízení;

2.3.

Pojistnou událostí je škodná událost, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pojištěným. Pojistné nebezpečí zaniká poskytnutím pojistného plnění všem pojištěným.

3.1.12. sdělit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že v souvislosti s pojistnou událostí bylo proti němu nebo jeho zaměstnanci zahájeno
trestní řízení, a informovat pojistitele o průběhu a výsledcích tohoto řízení;

3.

POVINNOSTI POJISTNÍKA

3.1.13. zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody či jiné obdobné
právo;

3.1.

Kromě povinností stanovených právními předpisy je pojistník zejména povinen:

3.1.1. předložit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám před uzavřením pojistné smlouvy a kdykoliv v době trvání pojištění všechny
doklady, které souvisejí s pojištěním a týkají se jeho hospodaření
a finanční situace, zejména finanční a majetkovou bilanci hospodaření za uplynulá období, podnikatelský záměr včetně obchodního plánu, popřípadě další doklady a údaje, které si pojistitel
vyžádá, a podat k nim vysvětlení;
3.1.2. uhradit pojistiteli pojistné a částku, kterou se bude podílet na
případném pojistném plnění, ve výši a lhůtách dohodnutých
v pojistné smlouvě;
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3.1.3. udržovat částku, kterou se bude podílet na případném pojistném
plnění, po celou dobu trvání pojištění způsobem dohodnutým
v pojistné smlouvě;

3.1.14. při prodlení s placením pojistného uhradit pojistiteli úrok z prodlení;
3.1.15. plnit další povinnosti uložené mu pojistitelem v pojistné smlouvě.
4.

POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

4.1.

Kromě povinností stanovených právními předpisy je pojištěný zejména povinen:

4.1.1. písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné události; pojištěný je povinen oznámit pojistiteli škodnou událost a uplatnit svůj
nárok na poskytnutí pojistného plnění nejpozději do 3 měsíců
ode dne jejího vzniku;
4.1.2. poskytnout pojistiteli potřebnou součinnost při zjišťování rozsahu

a výše nároků, zejména předložit pojistiteli pracovní smlouvu a
další doklady, které jsou rozhodné pro posouzení nároku pojištěného na pojistné plnění, jakož i umožnit šetření, která jsou k tomu
nezbytná;
4.1.3. zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody či jiné obdobné
právo.
4.2.

Porušil-li pojištěný povinnosti uvedené v bodě 4.1. těchto VPP, je
pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění podle toho, jaký vliv
mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit, případně
o kolik byla zkrácena práva pojistitele vůči třetím osobám.

5.

POVINNOSTI POJISTITELE

5.1.

Kromě povinností stanovených právními předpisy je pojistitel zejména povinen:

8.1.1. zánikem oprávnění pojistníka ke zprostředkování zaměstnání;
8.1.2. poskytnutím pojistného plnění všem pojištěným po vzniku pojistné události.
8.2.

Neobdrží-li pojistník po uzavření pojistné smlouvy oprávnění ke
zprostředkování zaměstnání, ruší se pojistná smlouva od samého
počátku („ex tunc“).

9.

PLNĚNÍ POJISTITELE

9.1.

Pojistitel poskytne pojistné plnění zaměstnancům pojistníka, kteří
byli v době škodné události dočasně přiděleni k práci u uživatele
a kteří u pojistitele uplatnili svůj nárok na poskytnutí pojistného
plnění ve lhůtě uvedené v bodu 9.3. těchto VPP.

9.2.

Výše pojistného plnění, které náleží pojištěnému, se stanoví jako
trojnásobek jeho průměrné měsíční čisté mzdy dosažené u pojistníka za období předchozích tří kalendářních měsíců předcházejících měsíci, ve kterém došlo ke škodné události. V případě,
že pracovní poměr pojištěného u pojistníka byl sjednán na dobu
určitou, a měl skončit dříve než tři měsíce po měsíci, ve kterém došlo ke škodné události, náleží pojištěnému pojistné plnění jen za
dobu, po kterou by trval sjednaný pracovní poměr. Pokud byl pojištěný v době vzniku škodné události zaměstnán u pojistníka po
dobu kratší než tři měsíce, pojistné plnění se bude rovnat celkové
dosažené čisté mzdě za dobu trvání jeho zaměstnání u pojistníka,
nejvýše však jeden a půl násobek rozhodné částky za jeden měsíc
trvání jeho zaměstnání u pojistníka. Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje ministerstvo ve Sbírce zákonů vždy s účinností od
1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců,
a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok.

9.3.

Pojištěním jsou kryty nároky pojištěných uplatněné u pojistitele ve
lhůtě 3 měsíců ode dne vzniku pojistné události. Celkové plnění
pojistitele poskytnuté všem pojištěným nesmí překročit sjednanou pojistnou částku. Převýší-li součet nároků všech pojištěných, kteří pojistiteli oznámili písemně pojistnou událost
nejdéle do 3 měsíců od vzniku pojistné události, pojistnou
částku, plnění pojistitele každému z nich se sníží v poměru sjednané pojistné částky k součtu nároků všech těchto
pojištěných.

9.4.

Pojistitel poskytne pojistné plnění v české měně, není-li v pojistné
smlouvě dohodnuto jinak.

10.

POJISTNÁ ČÁSTKA

10.1.

Pojistná částka stanovená v pojistné smlouvě je horní hranicí
plnění pojistitele všem pojištěným v případě vzniku pojistné události.

10.2.

Pojistník je povinen sjednat výši pojistné částky minimálně v rozsahu stanoveném zákonem. Minimální výše pojistné částky musí
činit nejméně trojnásobek průměrné měsíční čisté mzdy všech
svých zaměstnanců, které dočasně přiděluje nebo které bude dočasně přidělovat k výkonu práce u uživatele.

10.3.

Vždy před koncem sjednané doby trvání pojištění nebo před
uplynutím sjednaného pojistného období poskytne pojistník pojistiteli údaje rozhodné pro stanovení výše pojistné částky na další
období.

11.

SPOLUÚČAST

11.1.

Pokud je tak ujednáno v pojistné smlouvě, poskytne pojistník pojistiteli částku, kterou se bude v případě pojistné události podílet
na pojistném plnění (dále jen „spoluúčast“).

11.2.

Dojde-li k pojistné události, použije pojistitel na pojistné plnění
přednostně spoluúčast. Pojistitel je povinen předložit pojistníkovi do 30 dnů od poskytnutí pojistného plnění písemnou zprávu
o čerpání spoluúčasti.

11.3.

Pojistitel je povinen nejdéle do 30 dnů po skončení pojistného

5.1.1. předat pojistníkovi pojistku - doklad o sjednání pojištění;
5.1.2. odvádět pojistníkovi na jeho účet nepoužitou částku sjednané
spoluúčasti podle bodu 11.3. těchto VPP;
5.1.3. vrátit pojistníkovi na jeho účet nepoužitou částku spoluúčasti podle bodu 11.4. těchto VPP;
5.1.4. v případě vzniku pojistné události použít přednostně na poskytnutí pojistného plnění pojistníkem poskytnutou spoluúčast;
5.1.5. na základě oznámení pojistné události provést bezodkladně šetření spojené se zjištěním a ověřením vzniku, příčiny a rozsahu této
události;
5.1.6. umožnit pojistníkovi a pojištěnému nahlédnout do spisových materiálů týkajících se jeho škodné události a umožnit mu pořídit si
kopii nebo opis;
5.1.7. projednat s pojištěným výsledky šetření nutného ke zjištění výše
plnění nebo mu je sdělit.
6.

POJISTNÁ SMLOUVA

6.1.

Pojistná smlouva se uzavírá v písemné formě. Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření smlouvy, která musí
obsahovat alespoň:

6.1.1. číslo smlouvy;
6.1.2. určení pojistitele a pojistníka;
6.1.3. určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena;
6.1.4. pojistnou událost a pojistné nebezpečí a
6.1.5. pojistnou dobu.
7.

POČÁTEK A DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

7.1.

Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek
pojištění, avšak pouze za předpokladu, že částky pojistného
a spoluúčasti byly řádně uhrazeny.

7.2.

Pojištění se sjednává na dobu určitou, není-li v pojistné smlouvě
dohodnuto jinak.

7.3.

Pojistné období je jeden rok, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

7.4.

Změn v pojistné smlouvě lze dosáhnout pouze písemnou dohodou účastníků, jinak jsou neplatné.

8.

ZÁNIK POJIŠTĚNÍ

8.1.

Kromě důvodů uvedených v Občanském zákoníku pojištění zaniká také:

období předložit pojistníkovi písemné zúčtování spoluúčasti
a převést na jeho účet nepoužitou částku spoluúčasti ve výši
dohodnuté v pojistné smlouvě. Stejnou povinnost má pojistitel
i v případě zániku pojištění.

14.

DORUČOVÁNÍ

14.1.

Písemnosti týkající se pojištění jsou doručovány na poslední známou adresu účastníka pojištění, jemuž jsou určeny.

Zanikne-li pojištění, je pojistitel povinen nepoužitou částku spoluúčasti vrátit pojistníkovi na jeho účet, a to nejdéle do 30 dnů
po zániku pojistného nebezpečí. Zanikne-li pojištění po pojistné
události, je povinen zbývající částku vrátit pojistníkovi do 30 dnů
po poskytnutí pojistného plnění všem pojištěným, kteří ve lhůtě
stanovené v článku 9.3. VPP uplatnili svůj nárok na pojistné plnění.

14.2.

Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže obeslaná osoba úkon
doručení úmyslně zmaří, převzetí písemnosti odmítne nebo se písemnost vrátí jako nedoručitelná. V takovém případě se považuje
za den doručení třetí pracovní den po odeslání.

15.

VÝKLAD POJMŮ

12.

POJISTNÉ

15.1.

Pro účely pojištění podle těchto VPP znamená:

12.1.

Pojistné je úplatou za poskytnutou pojistnou ochranu a jeho výše
je stanovena v pojistné smlouvě.

15.1.1. POJISTITEL UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6,
IČ: 49240480, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012;

12.2.

Pojistné se stanoví buď pro celou sjednanou dobu pojištění (jednorázové pojistné) nebo pro pojistné období (běžné pojistné).

11.4.

12.3.

Pojistné stanoví pojistitel podle ohodnocení pojistného rizika,
výše pojistné částky a podle výše spoluúčasti pojistníka na pojistné události.

12.4.

Trvá-li pojištění i po uplynutí sjednaného pojistného období, je
pojistník povinen neprodleně oznámit pojistiteli každou změnu
v podkladech, které byly rozhodující pro výpočet pojistného za
předchozí pojistné období. Taková změna se považuje za změnu
pojistného rizika.

12.5.

Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, je povinen zaplatit pojistiteli úrok z prodlení.

12.6.

Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného nebo další splátky
pojistného, vzniká pojistiteli právo částku odpovídající dlužnému
pojistnému včetně úroku z prodlení odečíst z nevyčerpané částky
na spoluúčast a z výnosu z nepoužité částky na spoluúčast.

12.7.

Zanikne-li pojištění před uplynutím sjednané doby pojištění, má
pojistitel právo na pojistné do zániku pojištění. Zaniklo-li však
pojištění před uplynutím sjednané doby pojištění z důvodu vzniku pojistné události, náleží pojistiteli celé pojistné sjednané pro
dané pojistné období.

13.

PŘECHOD PRÁV NA POJISTITELE

13.1.

Pojistitel má proti pojistníkovi právo na náhradu všech částek, které za něj vyplatil z důvodu pojistné události.

15.1.2. POJISTNÍK agenturu práce, která s pojistitelem uzavřela pojistnou
smlouvu;
15.1.3. POJIŠTĚNÝ zaměstnance pojistníka, který byl v době jeho
úpadku dočasně přidělený k výkonu práce u uživatele;
15.1.4. ÚPADEK dle insolvenčního zákona skutečnost, kdy má pojistník
více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě
splatnosti a není schopen plnit své splatné peněžité závazky; má
se za to, že pojistník není schopen plnit své peněžité závazky,
jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků
nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo
není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí; úpadkem je
i skutečnost, je-li pojistník předlužen; o předlužení jde tehdy, má-li
pojistník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu
jeho majetku;
15.1.5. ŠKODNÁ UDÁLOST úpadek pojistníka osvědčený rozhodnutím
insolvenčního soudu podle insolvenčního zákona;
15.1.6. MINISTERSTVO Ministerstvo práce a sociálních věcí.
16.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1.

Pro rozhodování případných soudních sporů z tohoto pojištění
jsou příslušné soudy v České republice podle platných právních
předpisů na území České republiky.

16.2.

Tyto VPP nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.

