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Tento informačný dokument Vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu 
práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy, znením Všeobecných poistných 
podmienok poistenia zodpovednosti za škodu a Osobitných dojednaní. 

 
O aký typ poistenia ide? 
Poistenie zodpovednosti za škodu je určené na ochranu pred nepredvídanými udalosťami, ktorými môžete spôsobiť škodu poškodenému -  
tretej osobe pri vykonávaní Vašich podnikateľských činností a to v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov . 
 

 
Čo je predmetom poistenia? 

 

 
Čo nie je predmetom poistenia? 

 právnym predpisom uložená zodpovednosť za škodu 
spôsobenú inému (tretej osobe). 

 

V rámci poistenia všeobecnej zodpovednosti máte právo, aby 
poisťovateľ za Vás nahradil nároky na náhradu škody, vzniknutej 
v súvislosti s Vašou činnosťou: 

 na zdraví alebo na živote, 
 poškodením, zničením alebo stratou veci, 
 inou majetkovou ujmou, ktorá vznikla v priamej súvislosti so 

škodou na zdraví, na živote a na veci, ak za škodu podľa 
príslušného právneho predpisu zodpovedáte, 

 ak sa k tomu poisťovateľ zaviazal nahradí v súvislosti 
s udalosťou, ktorá by mohla byť dôvodom pre poskytnutie 
poistného plnenia náklady právneho zastúpenia, 

 

Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade s platnými 
poistnými podmienkami a poistnou zmluvou, do výšky poistnej 
sumy uvedenej v poistnej zmluve. 

Dojednané poistenia sú menovite uvedené v poistnej zmluve. 

 

  zodpovednosť za škodu spôsobenú úmyselne alebo prevzatú 
nad rámec stanovený právnymi predpismi, 

 zodpovednosť za škodu prevzatú zmluvou, vrátane 
náhradného plnenia za nesplnené zmluvné záväzky, 

 zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla, 

 škoda spôsobená nehnuteľnosťou, ktorú poistený užíva 
protiprávne, 

 zodpovednosť za škodu spôsobenú jadrovými rizikami 
a akýmkoľvek ionizujúcim žiarením, 

 zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancom 
zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh 
v pracovnoprávnych vzťahoch alebo v priamej súvislosti 
s nimi, 

 zodpovednosť za škodu spôsobenú činnosťou, pri ktorej 
povinnosť uzavrieť poistenie ukladá všeobecne záväzný 
právny predpis, 

 zodpovednosť za škodu spôsobenú v príčinnej súvislosti 
s vojnou, inváziou, občianskou vojnou, vzburou, revolúciou, 
povstaním, štrajkami, zásahom orgánov štátnej moci 
a správy alebo na základe ich nariadení, terorizmom, 
sabotážou a inými nepokojmi a násilnými akciami, ku ktorým 
došlo v súvislosti s politickými, hospodárskymi alebo 
celospoločenskými prolémami, 

  

 
Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

 

 
 

 
! Poistenie sa nevzťahuje najmä na: 

! zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením právnej 
povinnosti pred uzavretím poistnej zmluvy, 

! zodpovednosť za škodu spôsobenú na ceninách, 
platobných kartách, stravných lístkoch, telefónnych 
kartách, diaľničných nálepkách, zúčtovateľných tlačivách, 
cenných papieroch, vkladných a šekových knižkách, 
listinách a spisoch, 

! zodpovednosť za škodu vyplývajúcu zo zmlúv o preprave, 

! zodpovednosť za škodu spôsobenú projektovou 
a inžinierskou činnosťou a geologickým prieskumom, 

! zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s držbou 
a nosením zbrane, 

! zodpovednosť za škodu spôsobenú vznikom inej 
majetkovej ujmy, nesúvisiacej so škodou na zdraví a na 
veci, 

 
Úplný zoznam vylúčení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach. 
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 V poistnej zmluve je možné ako územnú platnosť poistenia dohodnúť územie Slovenskej republiky, územie Európy alebo celý svet 
s výnimkou USA/Kanady. 

 

 
Aké mám povinnosti? 

 pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy  

 odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa, ktoré sa týkajú dojednaného poistenia a ktoré sú rozhodujúce 
pre uzavretie poistnej zmluvy,  

 umožniť poisťovateľovi na požiadanie kontrolu podkladov na uzavretie poistenia alebo výpočet poistného,  

 počas trvania poistnej zmluvy  

 vynakladať všetko úsilie a využívať všetky prostriedky a možnosti na predchádzanie škodám, 

 písomne oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu každú skutočnosť, ktorá má vplyv na zvýšenie poisteného rizika, ku 
ktorému došlo po uzavretí zmluvy, ako i všetky zmeny v údajoch, ktoré boli podkladom pre uzavretie poistnej zmluvy,  

 oznámiť poisťovateľovi, že ste uzavreli poistenie zodpovednosti za škodu u iného poisťovateľa, 

 dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené právnymi predpismi, 

 ak nastane poistná udalosť  

 urobiť všetky potrebné opatrenia, aby vzniknutá škoda bola čo najmenšia,  

 oznámiť poisťovateľovi písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní po zistení škody, vznik udalosti, ktorá by mohla byť 
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie,  

 spolupracovať s poisťovateľom pri zisťovaní príčin a rozsahu poistnej udalosti  

 dať poisťovateľovi všetky vysvetlenia a dovoliť mu vykonať vyšetrovania potrebné na zistenie okolností rozhodujúcich pre jeho 
povinnosť poskytnúť poistné plnenie. 
 

Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach. 

 

 
Kedy a ako uhrádzam platbu? 

V prípade poistenia na dobu určitú je poistné splatné naraz, ku dňu začiatku poistenia.  
V prípade poistenia na dobu neurčitú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým dňom. Poistným 
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.  
 
V poistnej zmluve je možné dojednať úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: ročne / polročne / štvrťročne.   
Poistné je možné uhradiť bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste poisťovne v hotovosti príp. prostredníctvom 
platobnej karty cez platobný terminál. 
 
Podrobnú informáciu ohľadne frekvencie platby, výšky a dátumu/-ov splatnosti poistného nájdete v poistnej zmluve. 

 

 
Kedy začína a kedy končí krytie? 

Poistenie sa uzatvára na: 

 dobu určitú, t. z. konkrétnu dobu ohraničenú dátumami od – do.  
Poistenie začína nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa označeného v poistnej zmluve ako platnosť poistenia od.  
Poistenie končí 24. hodinou stredoeurópskeho času dňa označeného v poistnej zmluve ako platnosť poistenia do. 

alebo 

 dobu neurčitú, t. z. koniec poistenia nie je vopred stanovený.  
Poistenie začína nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa označeného v poistnej zmluve ako platnosť poistenia od.  

 

 
Ako môžem zmluvu vypovedať? 

Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiť nasledovným spôsobom:  

 výpoveďou do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-dňovou výpovednou lehotou, 

 výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveď doručená druhej strane najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného 
obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodržať, poistenie automaticky zaniká ku koncu nasledujúceho poisteného obdobia, 

 dohodou poistníka a poisťovateľa, v rámci ktorej musí byť jednoznačne určený dátum zániku poistenia, 

 po každej poistnej udalosti, najneskôr do troch mesiacov od oznámenia tejto udalosti poisťovateľovi. Poistenie zanikne po uplynutí 
jedného mesiaca odo dňa doručenia výpovede. 

Poistenie môže zaniknúť taktiež nezaplatením poistného. 
 


