
Poistenie hmotnej zodpovednosti za škodu

Tento reklamný leták je nezáväznou prvou informáciou a nezohľadňuje vaše 
osobné potreby. Nepredstavuje žiadnu ponuku, radu ani výzvu a žiadne  
individuálne odporúčanie ku kúpe. Omyly, tlačové chyby a zmeny sú vyhradené. 
Stav: Apríl 2021

Informačné listy k produktu s detailnými informáciami nájdete na adrese www.
uniqa.at. Komplexné informácie k vybranému produktu nájdete v poistnom 
návrhu, poistnej zmluve a poistných podmienkach.

Vlastník média: UNIQA Österreich Versicherungen AG, Untere Donaustraße 21, 1029 Viedeň, sídlo: Viedeň, FN 63197m obchodný súd Viedeň

V prípade otázok využite tieto kontaktné údaje:
E-mail: christian.ziegelbecker@uniqa.at

V prípade škodovej udalosti píšte na tento e-mail a  
uveďte číslo poistnej zmluvy 2130/002612-3:
E-mail: schaden@uniqa.at

www.uniqa.at

Poistenie hmotnej zodpovednosti pri výkone povolania pre samostatných 
opatrovateľov/opatrovateľky

Odteraz môžete vďaka „balíku poistenia hmotnej  
zodpovednosti pri výkone povolania“ spoločnosti  
UNIQA využívať tú najlepšiu poistnú ochranu v prípade 
škodovej udalosti. Pri všetkých úlohách, na ktoré máte v 
rámci svojej živnostenskej činnosti oprávnenie, ako nap-
ríklad činnosti súvisiace s domácnosťou alebo aj pri pomoci 
klientom v rámci bežného života, môžete byť braný na 
zodpovednosť. To môže za istých okolností viesť k vysokým 
nákladom, často dokonca vo výške niekoľko tisíc eur.

Aby sem vás ako nášho klienta poistili čo najlepšie, máte 
od 1. Mája 2021 prostredníctvom svojho členstva v od-
bornej skupine osobného poradenstva a opatrovateľských 
služieb Hospodárskej komory Dolného Rakúska tú 
najlepšiu poistnú ochranu vo forme poistenia hmotnej 
zodpovednosti pri výkone povolania.
 
Tá vám prináša nasledujúce výhody:
n Úhrada nákladov poistených škodách na majetku  
 alebo poranenia osôb pri opatrovanej osobe
n Úhrada nákladov na obranu pred neodôvodnenými  
 povinnosťami náhrady škody pri poranení osôb a   
 škodách na majetku

Poistné je odteraz pevnou súčasťou vášho základného 
poplatku 90 eur za rok. Poistná ochrana začína vaším 
členstvom v odbornej skupine Dolného Rakúska, t. j. 
vždy v momente začiatku živnosti v Dolnom Rakúsku. 
Poistná ochrana vzniká pritom v deň členstva o 0.00 a 
končí vtedy, keď zanikne členstvo v Dolnom Rakúsku 
(dňom odhlásenia o 24.00).

To pre vás konkrétne znamená: Ak ste zaplatili základný 
poplatok za živnostenské oprávnenie v Dolnom  
Rakúsku, platí poistná ochrana aj vtedy, ak niekoľko 
mesiacov pôsobíte v inej spolkovej krajine. Je možný 
ale aj opačný prípad: Ak sa miesto prihlásenia živnosti 
nachádza v inej spolkovej krajine a potom začnete 
pôsobiť v Dolnom Rakúsku, ste v prípade škodovej uda-
losti poistený v Dolnom Rakúsku vtedy, ak ste zaplatili 
základný poplatok. Nezabudnite, že v prípade škodovej 
udalosti ju musíte poisťovacej spoločnosti nahlásiť  
v lehote 6 týždňov.

Výška poistenia 4 000 000,00 eur

Spoluúčasť pri škodách na majetku 100,00 eur
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