.

NAJVÄČŠIE VÝHODY RÁMCOVEJ ZMLUVY
• cena a spoluúčasť – garantujeme, že cena poistenia a spoluúčasť cez Rámcovú zmluvu sú v rámci
poisťovne Allianz Slovenská poisťovňa a.s. najvýhodnejšie
• princíp CLAIMS MADE – poistením sú kryté škody, ktoré vznikli z dôvodu porušenia profesijných
povinnosti v minulosti, v čase projektovania, ale ich následky, t.j. uplatnenie nároku na náhradu
škody je až v priebehu poistného obdobia platnej poistnej zmluvy. Ak ste celý čas poistený cez
Rámcovú poistnú zmluvu SKSI, poistné plnenie bude vyplatené do výšky poistnej sumy
dojednanej v čase, kedy prebiehali projekčné práce
• retroaktivita – poistením sú kryté škody, ktoré vznikli v z dôvodu porušenia profesijných
povinnosti v minulosti, v čase projektovania, a to aj v prípade, keď osoba /FO,PO/ bola poistená
v inej poisťovni. Poistné plnenie je vo výške pôvodne dojednanej poistnej sumy , max. však do
výšky poistnej sumy dojednanej v súčasnej poistnej zmluve
• udržiavacie poistenie – je určené pre členov komory, ktorí ukončili činnosť, vrátili osvedčenie
a ostali dobrovoľnými členmi SKSI, ako aj pre tých, ktorí zmenili formu podnikania a začali
vykonávať činnosť v mene a na zodpovednosť právnickej osoby ako jej konateľ, spoločník alebo
zamestnanec. Poistenie je na dobu neurčitú
• územná platnosť poistenia – rozšírenie územnej platnosti poistenia EU o štáty Nórsko,
Švajčiarsko a Lichtenštajnsko
• predĺžená doba nahlasovania poistných udalostí na 60 dní, zriadenie škodovej komisie za
účelom posúdenia oprávnenosti nároku na poistné plnenie pred nahlásením do poisťovne
• poistenie konateľov a spoločníkov – v prípade, že sa právnická osoba poistí cez Rámcovú
zmluvu, sú poistením automaticky krytí aj konatelia a spoločníci pre činnosti, ktoré vykonáva
v mene poistenej spoločnosti. Tieto osoby budú v poistnom certifikáte PO menovite vyznačené
• poistenie škôd a strát na prevzatých stavebných dokumentoch - a to aj v elektronickej forme je
dojednané osobitným limitom 20 000 Eur pre všetkých poistených členov SKSI
•

poistenie všeobecnej - prevádzkovej zodpovednosti za škodu - je pre všetkých poistených členov

•

poistenie právnej ochrany za zvýhodnenú cenu prostredníctvom Wüstenrot poisťovne, a.s. Je

SKSI bezplatné a to do celkovej poistnej sumy 30 000 EUR
dobrovoľné a nie je zahrnuté v Rámcovej zmluve Allianz Slovenská poisťovňa a.s.

POSTUP DOJEDNANIA POISTENIA V RÁMCOVEJ ZMLUVE
•

na Vašu e-mail adresu Vám bude doručená správa s odkazom na LINKU . Ak vykonávate profesiu alebo
činnosť ako Fyzická osoba ( FO ) a súčasne ako Právnická osoba (PO) , tak vám prídu 2 maily. Ak
potrebujete poistenie pre obidve osoby (FO aj PO), po ukončení vstupu do poistenia jednej osoby ( FO )
postup zopakujte pre druhú osobu ( PO ) za podmienky, že táto PO je aj dobrovoľným členom SKSI ako

•

po kliknutí na LINKU sa Vám otvorí okno s Vašimi údajmi ( meno, priezvisko, adresa, e-mail a UID pod
ktorým ste evidovaný v SKSI). Prosím skontrolujte si ich. Prípadné chyby opravte, alebo doplňte údaje,
kvôli vygenerovaniu správneho certifikátu o poistení.
pokračujte ďalej vo výbere druhu poistenej profesie alebo činnosti. Ukážu sa Vám druhy poistenia podľa
toho či vykonávate činnosť ako zamestnanec alebo SZČO.

právnická osoba.

•
•

ak poisťujete právnickú osobu, konatelia a spoločníci vykonávajúci činnosti podľa Zákona
č.138/1992 Zb. v mene poistenej právnickej osoby sú do poistenia zaradení bezplatne

Je nutné prekopírovať jedinečný kód s prihlasovacieho mailu FO do prihlasovacieho mailu
PO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kliknite na druh poistenia a vyberte si územný rozsah – SR alebo EU
v nasledujúcom kroku kliknite na poistnú sumu. Vyberte pre Vás potrebnú poistnú sumu. Pri jej výbere
zvážte výšku škody, ktorá môže vzniknúť tretej osobe. Najnižšia poistná suma nemusí byť vždy to
najvýhodnejšie pre vás.
v zelenom okne uvidíte ročné poistné
ak potrebujete poistiť ďalšie činnosti, zakliknite potrebnú činnosť a postup s výberom poistnej sumy
zopakujte
v pravom hornom rohu sa generuje celkové poistné za všetky druhy Vami určeného poistenia
na konci stránky máte na výber poistenie právnej ochrany. Vaše poistné sa zvýši o tento druh poistenia.
pred odoslaním musíte odpovedať na otázku či ste si vedomý, že voči Vašej osobe sa v nasledujúcom
období bude uplatňovať akýkoľvek nárok na náhradu škody. Ak áno, tak nás kontaktujte.
posledným krokom je potvrdenie o odoslaní
po odoslaní sa Vám vygeneruje príkaz na úhradu. Zároveň Vám príde potvrdzujúci e-mail .
po následnom spárovaní platby Vám bude zaslaný poistný certifikát. Okrem úhrady poistného je na
vydanie Poistného certifikátu povinnosť mať uhradený členský príspevok.

V prípade nejasností, nedoručenia e-mailu, alebo nemožnosti odoslať prihlášku elektronicky nás kontaktujte na
čísle 0915630619, prípadne mailom na poisteniesksi@respect-slovakia.sk
Ing. Peter Rusnák
manažér poistenia

