


Cestovné poistenie                                                      
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Celoročné cestovné

 poistenie a asistenčné
služby                                  

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o celoročnom cestovnom poistení a asistenčných službách. Kompletné informácie

pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú  uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných

 podmienkach pre cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 a Osobitných poistných podmienkach pre cestovné

poistenie zo dňa 25.05.2017 (ďalej len OPP“).

O aký typ poistenia ide?  
Z cestovného poistenia uhradíme liečebné náklady vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti poistenej osoby

v zahraničí a poskytneme základné asistenčné služby spojené s uvedenými udalosťami. 

Čo je predmetom poistenia?
✓ úhrada liečebných nákladov vzniknutých

v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti

poistenej osoby v zahraničí

✓ poskytnutie základných asistenčných služieb 

v prípade  úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti

poistenej osoby v zahraničí 

Úhrada nákladov je poskytovaná v neobmedzenej

výške. 

Spolu s poistením liečebných nákladov v zahraničí

môžu byť dojednané: 

▪ poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za

škodu a doplnkových asistenčných služieb (fixný

balík)

▪ poistenie nákladov na záchrannú činnosť 

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území štátov patriacich do zóny dojednanej v poistnej zmluve.

 Zoznam štátov patriacich do jednotlivých zón je uvedený v OPP.

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti 

Čo nie je predmetom poistenia?
ošetrenie, vyšetrenie alebo liečba nevyplývajúca

z bezprostrednej lekárskej nevyhnutnosti

náklady spojené s liečbou akútnych chorôb

pretrvávajúcich v čase začiatku poistenej cesty,

ak na základe posudku lekára nie je odporúčané

cestovanie

náklady vynaložené z dôvodu tehotenstva

vzniknuté po ukončení 26. týždňa tehotenstva,

vrátane pôrodu a jeho komplikácií

náklady na zubné ošetrenie nevyplývajúce

z akútnej bolesti, náklady vyplývajúce zo za -

nedbanej zubnej prevencie, náklady na zubné

náhrady,  korunky alebo úpravy čeľustí, zubné

strojčeky, mostíky, odstránenie zubného kameňa

a náklady v súvislosti s liečbou paradentózy

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za niektoré vybrané náklady je

obmedzené poistnou sumou alebo limitom

 poistného plnenia na jednu poistnú udalosť.

Výška  limitov poistného krytia a poistné sumy sú

uvedené v OPP.
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Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri

 uzavretí poistnej zmluvy.

Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. 

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako okamihom

zaplatenia poistného. 

Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína v deň, hodinu a minútu

 uzavretia poistnej zmluvy uvedené v poistnej zmluve, nie však skôr ako je zaplatené poistné.

Poistenie končí dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako koniec poistenia. 

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Môžete požiadať o zánik poistnej zmluvy dohodou. Ak dôjde k dohode o zániku poistenia, poistná zmluva sa zruší

a nespotrebované poistné Vám bude vrátené. 

Nespotrebované poistné sa určí ako rozdiel zaplateného poistného a spotrebovaného poistného.

Spotrebované poistné sa určí násobkom dennej sadzby v zmysle sadzobníka poisťovateľa platného v čase

 vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy, a to pre danú tarifu a pre jednotlivé druhy poistenia, počtu dní platnosti poistenia

a prípadnej prirážky, ak bola poistnou zmluvou dojednaná riziková skupina.



Cestovné poistenie                                                      
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Celoročné cestovné 

poistenie EUplus

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o cestovnom poistení EUplus. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy

a zmluvné informácie o poistení sú  uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie

a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 a Osobitných poistných podmienkach pre celoročné cestovné poistenie EUplus

s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty zo dňa 25.05.2017 (ďalej len „OPP“).

O aký typ poistenia ide?  
Z cestovného poistenia uhradíme liečebné náklady vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti poistenej osoby

v zahraničí a poskytneme základné asistenčné služby spojené s uvedenými udalosťami, kryjeme škody z poistenia úrazu 

a zodpovednosti za škodu. 

Čo je predmetom poistenia?
✓ úhrada liečebných nákladov vzniknutých

v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti

poistenej osoby v zahraničí a poskytnutie

 základných asistenčných služieb v prípade

úrazu,  náhleho ochorenia alebo smrti poistenej

osoby v zahraničí s limitom poistného plnenia 

33 500 Eur

✓ poistné plnenie v prípade smrti v dôsledku úrazu

s poistnou sumou 1 700 Eur

✓ poistné plnenie v prípade trvalých následkov

v dôsledku úrazu s poistnou sumou 1 700 Eur 

✓ škody, ktoré poistená osoba spôsobila inému

v dôsledku svojej bežnej činnosti s limitom

 poistného plnenia 7 000 Eur

Spolu s poistením liečebných nákladov v zahraničí,

úrazom a zodpovednosťou za škodu, môže byť

 dojednané poistenie nákladov na záchrannú

 činnosť.  

Čo nie je predmetom poistenia?
Poistenie liečebných nákladov

ošetrenie, vyšetrenie alebo liečba nevyplývajúca

z bezprostrednej lekárskej nevyhnutnosti

náklady vynaložené z dôvodu tehotenstva

vzniknuté po ukončení 26. týždňa tehotenstva,

vrátane pôrodu a jeho komplikácií

poistné plnenie za iné ako ambulantné ošetrenie

poskytnuté v sieti poskytovateľov zdravotnej

starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú

starostlivosť uhrádzanú zo zdravotného poiste-

nia, ak je nižšie alebo rovné franšíze 16 EUR

poistné plnenie za iné ako ambulantné ošetrenie

poskytnuté v súkromných zdravotníckych

 za riadeniach, ktoré neposkytujú zdravotnú

starostlivosť uhrádzanú zo zdravotného poiste-

nia, ak je nižšie alebo rovné franšíze 66 EUR

Poistenie úrazu

úrazy, ktoré spôsobia smrť poistenej osoby vo

veku 71 rokov a viac v čase začiatku poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu

škoda spôsobená blízkym osobám, členom

domácnosti

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za niektoré vybrané náklady je

obmedzené poistnou sumou alebo limitom

 poistného plnenia na jednu poistnú udalosť.

Výška  limitov poistného krytia a poistné sumy sú

uvedené v OPP.

Poistený sa z každej poistnej udalosti z poistenia

liečebných nákladov v zahraničí podieľa na

 poistnom plnení  spolu účasťou vo výške

 uvedenej v OPP.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali v zóne A. Zoznam štátov patriacich do zóny A je uvedený v OPP.

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti 

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri

 uzavretí poistnej zmluvy.

Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. 

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako okamihom

zaplatenia poistného. 

Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína v deň, hodinu a minútu

 uzavretia poistnej zmluvy uvedené v poistnej zmluve, nie však skôr ako je zaplatené poistné.

Poistenie sa vzťahuje vždy len na prvých 35 dní každého jednotlivého pobytu (cesty), najdlhšie však do zániku

 poistenia uvedeného v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Môžete požiadať o zánik poistnej zmluvy dohodou. Ak dôjde k dohode o zániku poistenia, poistná zmluva sa zruší

a nespotrebované poistné Vám bude vrátené. 



Cestovné poistenie                                                      
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Celoročné cestovné

 poistenie s obmedzeným
počtom dní jednotlivej
 poistenej cesty

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o celoročnom cestovnom poistení s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej

cesty. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú  uvedené v poistnej zmluve a vo

Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 a Osobitných poistných

 podmienkach pre celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty zo dňa 25.05.2017 (ďalej len

„OPP“).

O aký typ poistenia ide?  
Z cestovného poistenia uhradíme liečebné náklady vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti poistenej osoby

v zahraničí a poskytneme základné asistenčné služby spojené s uvedenými udalosťami. 

Čo je predmetom poistenia?
✓ úhrada liečebných nákladov vzniknutých

v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti

poistenej osoby v zahraničí

✓ poskytnutie základných asistenčných služieb 

v prípade úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti

pois tenej osoby v zahraničí 

Úhrada nákladov je poskytovaná v neobmedzenej

výške. 

Spolu s poistením liečebných nákladov v zahraničí

môžu byť dojednané: 

▪ poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za

škodu a doplnkových asistenčných služieb (fixný

balík)

▪ poistenie nákladov na záchrannú činnosť

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území štátov patriacich do zóny dojednanej v poistnej zmluve.

 Zoznam štátov patriacich do jednotlivých zón je uvedený v OPP.

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti 

Čo nie je predmetom poistenia?
ošetrenie, vyšetrenie alebo liečba nevyplývajúca

z bezprostrednej lekárskej nevyhnutnosti

náklady spojené s liečbou akútnych chorôb

pretrvávajúcich v čase začiatku poistenej cesty,

ak na základe posudku lekára nie je odporúčané

cestovanie

náklady vynaložené z dôvodu tehotenstva

vzniknuté po ukončení 26. týždňa tehotenstva,

vrátane pôrodu a jeho komplikácií

náklady na zubné ošetrenie nevyplývajúce

z akútnej bolesti, náklady vyplývajúce zo za -

nedbanej zubnej prevencie, náklady na zubné

náhrady,  korunky alebo úpravy čeľustí, zubné

strojčeky, mostíky, odstránenie zubného kameňa

a náklady v súvislosti s liečbou paradentózy

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za niektoré vybrané náklady je

obmedzené poistnou sumou alebo limitom

 poistného plnenia na jednu poistnú udalosť.

Výška  limitov poistného krytia a poistné sumy sú

 uvedené v OPP.            
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Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri

 uzavretí poistnej zmluvy.

Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. 

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako okamihom

zaplatenia poistného. 

Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína v deň, hodinu a minútu

 uzavretia poistnej zmluvy uvedené v poistnej zmluve, nie však skôr ako je zaplatené poistné. Poistenie sa vzťahuje

vždy len na prvých 90 dní každého jednotlivého pobytu (cesty), najdlhšie však do zániku poistenia uvedeného 

v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Môžete požiadať o zánik poistnej zmluvy dohodou. Ak dôjde k dohode o zániku poistenia, poistná zmluva sa zruší

a nespotrebované poistné Vám bude vrátené. 

Nespotrebované poistné sa určí ako rozdiel zaplateného poistného a spotrebovaného poistného.

Spotrebované poistné sa určí násobkom dennej sadzby v zmysle sadzobníka poisťovateľa platného v čase

 vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy, a to pre danú tarifu a pre jednotlivé druhy poistenia, počtu dní platnosti poistenia

a prípadnej prirážky, ak bola poistnou zmluvou dojednaná riziková skupina.



Cestovné poistenie                                                      
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Celoročné cestovné poistenie

s obmedzeným  počtom dní
jednotlivej  poistenej cesty 
a limitovaným krytím 
liečebných nákladov

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o celoročnom cestovnom poistení s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej

cesty a limitovaným krytím liečebných nákladov. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie 

o poistení sú  uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie a asistenčné služby zo

dňa 06.11.2015 a Osobitných poistných podmienkach pre celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej

poistenej cesty a limitovaným krytím liečebných nákladov zo dňa 25.05.2017 (ďalej len „OPP“).

O aký typ poistenia ide?  
Z cestovného poistenia uhradíme liečebné náklady vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti poistenej osoby

v zahraničí a poskytneme základné asistenčné služby spojené s uvedenými udalosťami.  

Čo je predmetom poistenia?
✓ úhrada liečebných nákladov vzniknutých

v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti

poistenej osoby v zahraničí

✓ poskytnutie základných asistenčných služieb 

v prípade úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti

pois tenej osoby v zahraničí 

Poistné plnenie je obmedzené limitom poistného

plnenia 220 000 Eur. 

Spolu s poistením liečebných nákladov v zahraničí

môže byť dojednané poistenie úrazu, batožiny 

a zodpovednosti za škodu.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali v zóne A. Zoznam štátov patriacich do zóny A je uvedený v OPP.

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti 

Čo nie je predmetom poistenia?
ošetrenie, vyšetrenie alebo liečba nevyplývajúca

z bezprostrednej lekárskej nevyhnutnosti

náklady spojené s liečbou akútnych chorôb

pretrvávajúcich v čase začiatku poistenej cesty,

ak na základe posudku lekára nie je odporúčané

cestovanie

náklady vynaložené z dôvodu tehotenstva

vzniknuté po ukončení 26. týždňa tehotenstva,

vrátane pôrodu a jeho komplikácií

náklady na zubné ošetrenie nevyplývajúce

z akútnej bolesti, náklady vyplývajúce zo za -

nedbanej zubnej prevencie, náklady na zubné

náhrady,  korunky alebo úpravy čeľustí, zubné

strojčeky, mostíky, odstránenie zubného kameňa

a náklady v súvislosti s liečbou paradentózy

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za niektoré vybrané náklady je

obmedzené poistnou sumou alebo limitom

 poistného plnenia na jednu poistnú udalosť.

Výška  limitov poistného krytia a poistné sumy sú

 uvedené v OPP.        
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Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri

 uzavretí poistnej zmluvy.

Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. 

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako okamihom

zaplatenia poistného. 

Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína v deň, hodinu a minútu

 uzavretia poistnej zmluvy uvedené v poistnej zmluve, nie však skôr ako je zaplatené poistné. Poistenie sa vzťahuje

vždy len na prvých 45 dní každého jednotlivého pobytu (cesty), najdlhšie však do zániku poistenia uvedeného 

v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Môžete požiadať o zánik poistnej zmluvy dohodou. Ak dôjde k dohode o zániku poistenia, poistná zmluva sa zruší

a nespotrebované poistné Vám bude vrátené. 



Cestovné poistenie                                                      
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Poistenie nákladov 

na záchrannú činnosť
Horskej záchrannej služby

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby. Kompletné

 informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o  poistení sú  uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných

 poistných podmienkach pre poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby zo dňa 22.06.2009.

O aký typ poistenia ide?  
Z  poistenia uhradíme náklady, ktoré sú spojené so záchrannou činnosťou Horskej služby, vykonanou na území Slovenskej  

republiky.

Čo je predmetom poistenia?
✓ náklady na záchrannú činnosť Horskej záchran-

nej služby, t.j. vyhľadávanie a vyslobodzovanie

osoby v tiesni, poskytovanie prvej pomoci osobe

v tiesni a jej preprava k najbližšiemu

 dopravnému prostriedku zdravotníckeho

 zariadenia, prípadne do zdravotníckeho

 zariadenia

Náhrada škody je poskytovaná max. do výšky

 poistnej sumy 16 600 Eur.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.               

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť vznik poistnej udalosti

▪ odpovedať pravdivo a úplne na otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti

▪ dodržiavať pravidlá bezpečného pohybu v horskej oblasti, dodržiavať pokyny a zákazy horskej služby, riadiť sa

 výstražnými, informačnými a inými zariadeniami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti

▪ dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati stanovené prevádzkovateľom trate

▪ zapísať sa pred začatím vychádzky, túry alebo výstupu do knihy vychádzok a výstupov

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri

 uzavretí poistnej zmluvy.

Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. 

Čo nie je predmetom poistenia?
škody, ktorých vznik bolo možné dôvodne

 predpokladať alebo o ktorých bolo známe, že

nastanú už pri uzavretí poistnej zmluvy

úkony nevyplývajúce z nevyhnutnej ochrany

 ži vota a zdravia, a to vrátane zbytočnej záchran-

nej činnosti vyvolanej v dôsledku toho, že

 poistený chybne informoval, resp. opomenul

 informovať o trase túry, mieste akcie, resp.

zmene trasy,  miesta alebo času návratu

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie je obmedzené poistnou sumou

16 600 Eur.
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Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako okamihom

zaplatenia poistného. 

Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína v deň, hodinu a minútu

 uzavretia poistnej zmluvy uvedené v poistnej zmluve, nie však skôr ako je zaplatené poistné.

Poistenie končí dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako koniec poistenia. 

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluve môžete písomne vypovedať do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy. Výpoveď musí byť

doručená najneskôr osem dní pred začiatkom poistenia.

V prípade výpovede poistenie zanikne:

• doručením výpovede poisťovateľovi, ak dal výpoveď poistník

• uplynutím osemdennej lehoty plynúcej od doručenia výpovede poistníkovi, ak dal výpoveď poisťovateľ



Cestovné poistenie                                                      
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Krátkodobé cestovné 

poistenie a asistenčné
služby                                  

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o cestovnom poistení a asistenčných službách. Kompletné informácie pred

 uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú  uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných

 podmienkach pre  cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 a Osobitných poistných podmienkach pre cestovné

poistenie zo dňa 25.05.2017 (ďalej len „OPP“).

O aký typ poistenia ide?  
Z cestovného poistenia uhradíme liečebné náklady vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti poistenej osoby

v zahraničí a poskytneme základné asistenčné služby spojené s uvedenými udalosťami. 

Čo je predmetom poistenia?
✓ úhrada liečebných nákladov vzniknutých

v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti

poistenej osoby v zahraničí

✓ poskytnutie základných asistenčných služieb 

v prípade úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti

pois tenej osoby v zahraničí 

Úhrada nákladov je poskytovaná v neobmedzenej

výške. 

Spolu s poistením liečebných nákladov v zahraničí

môžu byť dojednané: 

▪ poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za

škodu a doplnkových asistenčných služieb (fixný

balík)

▪ poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie

storno špeciál (možno dojednať aj samostatne)

▪ poistenie nákladov na záchrannú činnosť

Pokiaľ je dojednané poistenie stornovacích

poplatkov alebo poistenie storno špeciál,

 automaticky je  dojednané aj bezplatné poistenie

nevyužitej cesty.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území štátov patriacich do zóny dojednanej v poistnej zmluve.

 Zoznam štátov patriacich do jednotlivých zón je uvedený v OPP.

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti 

Čo nie je predmetom poistenia?
ošetrenie, vyšetrenie alebo liečba nevyplývajúca

z bezprostrednej lekárskej nevyhnutnosti

náklady spojené s liečbou akútnych chorôb

pretrvávajúcich v čase začiatku poistenej cesty,

ak na základe posudku lekára nie je odporúčané

cestovanie

náklady vynaložené z dôvodu tehotenstva

vzniknuté po ukončení 26. týždňa tehotenstva,

vrátane pôrodu a jeho komplikácií

náklady na zubné ošetrenie nevyplývajúce

z akútnej bolesti, náklady vyplývajúce zo za -

nedbanej zubnej prevencie, náklady na zubné

náhrady,  korunky alebo úpravy čeľustí, zubné

strojčeky, mostíky, odstránenie zubného kameňa

a náklady v súvislosti s liečbou  paradentózy

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za niektoré vybrané náklady je

obmedzené poistnou sumou alebo limitom

 poistného plnenia na jednu poistnú udalosť.

Výška  limitov poistného krytia a poistné sumy sú

 uvedené v OPP.
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Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri

 uzavretí poistnej zmluvy.

Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. 

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako okamihom

zaplatenia poistného. 

Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína v deň, hodinu a minútu

 uzavretia poistnej zmluvy uvedené v poistnej zmluve, nie však skôr ako je zaplatené poistné.

Poistenie končí dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako koniec poistenia. 

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Pred dňom začiatku poistenia môžete požiadať o zánik poistnej zmluvy dohodou. Ak dôjde k dohode o zániku pred

 začiatkom poistenia, poistná zmluva sa zruší a zaplatené poistné Vám bude vrátené.



Cestovné poistenie                                                      
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Krátkodobé cestovné

 poistenie v Slovenskej
 republike

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o cestovnom poistení a asistenčných službách. Kompletné informácie pred

 uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o  poistení sú  uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných

 podmienkach pre  cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 a Osobitných poistných podmienkach pre cestovné

poistenie zo dňa 25.05.2017 (ďalej len „OPP“).

O aký typ poistenia ide?  
Z cestovného poistenia uhradíme poistné plnenie v prípade smrti v dôsledku úrazu, trvalých následkov v dôsledku úrazu, kryjeme

škody z poistenia batožiny a zodpovednosti za škodu.

Čo je predmetom poistenia?
✓ poistné plnenie v prípade smrti v dôsledku úrazu

s poistnou sumou 10 000 Eur

✓ poistné plnenie v prípade trvalých následkov

v dôsledku úrazu s poistnou sumou 20 000 Eur 

✓ škody na batožine poistenej osoby s limitom

 poistného plnenia 1 500 Eur

✓ škody, ktoré poistená osoba spôsobila inému

v dôsledku svojej bežnej činnosti s limitom

 poistného plnenia 200 000 Eur

Spolu s poistením úrazu, batožiny a zodpovednosti

za škodu (fixný balík) môžu byť dojednané: 

▪ poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie

storno špeciál (možno dojednať aj samostatne)

▪ poistenie nákladov na záchrannú činnosť 

Pokiaľ je dojednané poistenie stornovacích

poplatkov alebo poistenie storno špeciál,

 automaticky je  dojednané aj bezplatné poistenie

nevyužitej cesty.

Čo nie je predmetom poistenia?
Poistenie liečebných nákladov

škoda spôsobená hrubou nedbanlivosťou

 pois teného

škoda spôsobená v priamej súvislosti s požitím

narkotík a iných omamných alebo psychotrop-

ných látok poisteným

úrazy, ktoré spôsobia smrť poistenej osoby vo

veku 71 rokov a viac v čase začiatku poistenia

Poistenie batožiny

krádež batožiny ponechanej bez náležitého

 dohľadu

krádež batožiny bez prekonania prekážky

doklady, platobné, čipové a magnetické karty,

cestovné lístky, letenky, peniaze v hotovosti,

cenné papiere, ceniny a kľúče

Poistenie zodpovednosti za škodu

škoda spôsobená blízkym osobám, členom

domácnosti

škoda na veci poisteného a/alebo

 spolucestujúcej osoby

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za niektoré vybrané náklady je

obmedzené poistnou sumou alebo limitom

 poistného plnenia na jednu poistnú udalosť.

Výška  limitov poistného krytia a poistné sumy sú

 uvedené v OPP.           

V prípade trvalých následkov v dôsledku úrazu,

vyplatíme z poistnej sumy toľko percent, koľkým

percentám zodpovedá pre jednotlivé telesné

poškodenia podľa Tabuľky trvalých následkov

úrazu rozsah  trvalých následkov po ich 

ustálení.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti 

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri

 uzavretí poistnej zmluvy.

Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. 

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako okamihom

zaplatenia poistného. 

Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína v deň, hodinu a minútu

 uzavretia poistnej zmluvy uvedené v poistnej zmluve, nie však skôr ako je zaplatené poistné.

Poistenie končí dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako koniec poistenia. 

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Pred dňom začiatku poistenia môžete požiadať o zánik poistnej zmluvy dohodou. Ak dôjde k dohode o zániku pred

 za čiatkom poistenia, poistná zmluva sa zruší a zaplatené poistné Vám bude vrátené.



Cestovné poistenie                                                      
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Poistenie stornovacích

poplatkov

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení stornovacích poplatkov. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej

 zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú  uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné

poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 (ďalej len „VPP“) a Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie zo

dňa 25.05.2017.

O aký typ poistenia ide?  
Z poistenia stornovacích poplatkov Vám uhradíme storno poplatky vyúčtované poskytovateľom služby za zrušenie cestovnej

služby z dôvodov určených vo VPP. 

Čo je predmetom poistenia?
Úhrada storno poplatkov z dôvodu:

✓ vážneho akútneho ochorenia alebo úrazu

 poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestu-

júceho vyžadujúce domáce liečenie alebo

 hospitalizáciu

✓ tehotenstva poisteného alebo spolucestujúceho

✓ smrti poisteného alebo jeho blízkej osoby alebo

spolucestujúceho

✓ značnej škody na majetku poisteného alebo

spolucestujúceho, ktorá bola spôsobená

 následkom živelnej udalosti či trestného činu

tretej osoby

✓ zničenia alebo straty cestovných dokladov

 poisteného alebo spolucestujúceho v dôsledku

živelnej udalosti 

✓ doručenia predvolania poistenému alebo

spolucestujúcemu na súdne konanie

Bezplatné poistenie nevyužitej cesty.

Úhrada nákladov je poskytovaná max. do výšky

poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej zmluve. 

Spolu s poistením stornovacích poplatkov 

v zahraničí môžu byť dojednané: 

▪ poistenie liečebných nákladov v zahraničí (možné

dojednať aj samostatne) 

▪ poistenia úrazu, batožiny, zodpovednosti za

škodu a doplnkových asistenčných služieb (fixný

balík)

▪ poistenie nákladov na záchrannú činnosť 

Čo nie je predmetom poistenia?
ochorenie, úraz alebo ich následky, ktoré existo-

vali a boli diagnostikované pred uzavretím

 poistnej zmluvy, a v súvislosti s liečbou ktorých

poistený nedodržal pokyny ošetrujúceho lekára

zámerne ukončené tehotenstvo, tehotenstvo

známe v čase zakúpenia alebo záväzného

 rezervovania cestovnej služby 

zhoršenia stavu poisteného pri ochoreniach

alebo poúrazových stavoch, ktoré existovali

v čase uzatvárania poistnej zmluvy a počas

bezprostredne predchádzajúcich 12 mesiacov

pred uzavretím poistnej zmluvy si vyžadovali 

 hospitalizáciu alebo sa zhoršovali 

zničenie alebo strata cestovných dokladov 

3 a viac pracovných dní pred nástupom na

 poistenú cestu

doručenia predvolania na súdne konanie, ak

 termín súdneho konania nepripadá na čas

 trvania poistenej cesty

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné  plnenie za každú poistnú udalosť sa

znižuje o dojednanú spoluúčasť vo výške 10%

okrem prípadu úhrady nákladov za stornovacie

poplatky z dôvodu smrti poisteného alebo jeho

blízkej osoby alebo spolucestujúceho. 

Ak poistná zmluva nie je uzavretá do 24.00

hodiny dňa, ktorý bezprostredne nasleduje po

dni, keď došlo k zaplateniu prvej splátky alebo

k zaplateniu ceny cestovnej služby alebo

k záväznej rezervácii cestovnej služby, predme-

tom úhrady nákladov je len určená udalosť, ktorá

nastala po uplynutí čakacej doby v dĺžke  14 dní.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území všetkých štátov sveta s výnimkou  zrušenia cestovnej

služby z dôvodu značnej škody na majetku poisteného alebo spolucestujúceho, ktoré sa vzťahuje len na škody

vzniknuté na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti 

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri

 uzavretí poistnej zmluvy.

Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. 

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie stornovacích poplatkov začína prvým dňom nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy a zanikne dňom,

ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.

Poistenie nevyužitej cesty začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a končí dňom, ktorý

je uvedený v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Môžete požiadať o zánik poistnej zmluvy dohodou. Ak dôjde k dohode o zániku, poistná zmluva sa zruší 

a nespotrebované poistné Vám bude vrátené.



Cestovné poistenie                                                      
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Poistenie stornovacích

poplatkov Špecial

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení stornovacích poplatkov. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej
 zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú  uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné
poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 (ďalej len „VPP“) a Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie zo
dňa 25.05.2017.

O aký typ poistenia ide?  
Z poistenia stornovacích poplatkov Vám uhradíme storno poplatky vyúčtované poskytovateľom služby za zrušenie cestovnej
služby z dôvodov určených vo VPP.  

Čo je predmetom poistenia?
Úhrada storno poplatkov z dôvodu:
✓ vážneho akútneho ochorenia alebo úrazu

 poisteného, jeho blízkej osoby alebo
 spolucestujúceho vyžadujúce domáce liečenie
alebo hospitalizáciu

✓ tehotenstva poisteného alebo spolucestujúceho
✓ smrti poisteného alebo jeho blízkej osoby alebo

spolucestujúceho
✓ značnej škody na majetku poisteného alebo

spolucestujúceho, ktorá bola spôsobená
 následkom živelnej udalosti či trestného činu
tretej osoby

✓ zničenia alebo straty cestovných dokladov
 poisteného alebo spolucestujúceho v dôsledku
živelnej udalosti 

✓ doručenia predvolania poistenému alebo
spolucestujúcemu na súdne konanie

✓ výpovede danej zamestnávateľom
✓ ak je poistenému alebo spolucestujúcemu

 zamietnutá žiadosť o vízum 
✓ podania návrhu na rozvod zo strany manžela/

manželky poisteného
✓ značnej škody na majetku poisteného na území

SR vodou, kvapalinou alebo parou unikajúcou
v dôsledku poruchy

✓ zmeškania nástupu do dopravného prostriedku
zo SR do zahraničia z dôvodu dopravnej nehody 

✓ živelnej udalosti, vojnovej udalosti alebo
 teroristického činu v cieľovej lokalite štátu, do
ktorého štátne orgány SR neodporúčajú
 cestovať alebo odporúčajú zvážiť cestu

Bezplatné poistenie nevyužitej cesty.

Úhrada nákladov je poskytovaná max. do výšky
poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej zmluve. 

Čo nie je predmetom poistenia?
ochorenie, úraz alebo ich následky, ktoré existovali
a boli diagnostikované pred uzavretím poistnej zmluvy,
a v súvislosti s liečbou ktorých poistený nedodržal
pokyny ošetrujúceho lekára
zámerne ukončené tehotenstvo, tehotenstvo známe
v čase zakúpenia alebo záväzného rezervovania ces-
tovnej služby
zhoršenia stavu poisteného pri ochoreniach alebo
poúrazových stavoch, ktoré existovali v čase uzatvára-
nia poistnej zmluvy a počas bezprostredne pred-
chádzajúcich 12 mesiacov pred uzavretím poistnej
zmluvy si vyžadovali hospitalizáciu alebo sa zhoršovali
zamietnutie víz, ak poistený alebo spolucestujúci ne -
splnil časové a/alebo formálne podmienky ich vydania
ak poskytovateľ služby je pred nástupom na poistenú
cestu nútený z dôvodu živelnej udalosti, vojnovej
udalosti alebo teroristického činu zmeniť podstatné
podmienky cestovnej služby, na základe ktorých
 poistený odstúpi od cestovnej služby 
zničenie alebo strata cestovných dokladov 3 a viac
pracovných dní pred nástupom na poistenú cestu
doručenia predvolania na súdne konanie, ak termín
nepripadá na čas trvania poistenej cesty
výpoveď z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny
značnej škody na majetku, ak vznikla viac ako 5 dní
pred nástupom na poistenú cestu
zmeškanie nástupu do dopravného prostriedku
z dôvodu dopravnej nehody, ktorej nebol poistený
alebo spolucestujúci účastníkom
živelná udalosť, vojnová udalosť alebo teroristický čin vy -
hlásený štátnymi orgánmi SR pred dojednaním poistenia

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné  plnenie za každú poistnú udalosť sa znižuje o do-
jednanú spoluúčasť vo výške 10% okrem prípadu úhrady
 nákladov za stornovacie poplatky z dôvodu smrti pois -
teného alebo jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho. 
Ak poistná zmluva nie je uzavretá do 24.00 hodiny dňa,
ktorý bezprostredne nasleduje po dni, keď došlo
k zaplateniu prvej splátky alebo k zaplateniu ceny
 cestovnej služby alebo k záväznej rezervácii cestovnej
služby, predmetom úhrady nákladov je len určená
udalosť, ktorá nastala po uplynutí čakacej doby v dĺžke
14 dní.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území všetkých štátov sveta s výnimkou  zrušenia cestovnej

služby z dôvodu značnej škody na majetku poisteného alebo spolucestujúceho, ktoré sa vzťahuje len na škody

vzniknuté na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti 

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri

 uzavretí poistnej zmluvy.

Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. 

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie stornovacích poplatkov začína prvým dňom nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy a zanikne dňom,

ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.

Poistenie nevyužitej cesty začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a končí dňom, ktorý

je uvedený v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Môžete požiadať o zánik poistnej zmluvy dohodou. Ak dôjde k dohode o zániku, poistná zmluva sa zruší 

a nespotrebované poistné Vám bude vrátené.



Poistenie malých plavidiel                                               
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Havarijné poistenie 

malých plavidiel                         

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o  havarijnom poistení malých plavidiel. Kompletné

 informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú  uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach

pre havarijné poistenie malých plavidiel zo dňa 15.12.2014, Osobitných poistných podmienkach k havarijnému poisteniu malých

plavidiel zo dňa 15.12.2014 a v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?  
Z havarijného poistenia malých plavidiel poisťovateľ uhradí škody na plavidle spôsobené v dôsledku rizika dojednaného v poistnej

zmluve. 

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie kryje škody spôsobené v dôsledku: 

✓ havárie

✓ živelnej udalosti (víchrice, úderu blesku, lavíny,

povodne, zemetrasenia, krupobitia, zosuvu pôdy,

pádu predmetov, záplavy)

✓ výbuchu

✓ požiaru 

✓ vandalizmu, odcudzenia plavidla

Poistné plnenie je poskytované maximálne do

výšky poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej

zmluve. 

Spolu s poistením vozidla môžu byť dojednané

pripoistenia: 

- pomocného člna,

- osobných vecí, 

- prívesu na prepravu plavidla.

Čo nie je predmetom poistenia?
škody spôsobené v dobe, keď plavidlo viedla

osoba, ktorá k tomu nemala zodpovedajúce

oprávnenie

škoda spôsobená spôsobené plavbou na

 divokej vode alebo prekonávaním hatí

škody, ku ktorým došlo pri regatách, závodoch

a súťažiach akéhokoľvek druhu ako aj pri

tréningových a prípravných jazdách k nim

škody spôsobené odcudzením plavidla na

 nezabezpečenom prívese na prepravu plavidiel,

ako aj škody spôsobené neodborným

prekladaním alebo upevnením počas prepravy

škody vzniknuté počas odstavenia plavidla

a/alebo pomocného člna bez posádky mimo

prístavu

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné  plnenie za každú poistnú udalosť sa

znižuje o dojednanú spoluúčasť.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v dobe poistenia na území dohodnutom v poistnej zmluve. 

Za vnútrozemské vody Európy sa nepovažujú teritoriálne vody Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem

 pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska. V poistnej zmluve môže byť dohodnuté:

✓ Územie I., ktoré zahŕňa všetky vnútrozemské vody Európy počas celého poistného roka alebo

✓ Územie II., ktoré zahŕňa všetky vnútrozemské vody Európy počas celého poistného roka a v období 

od 01.04. - 30.09. Stredozemné more od Gibraltárskej úžiny po vstup cez Dardanely, Jadranské more (s výnimkou

Albánska) a pobrežie štátov Stredozemného mora (s výnimkou Alžírska, Líbye, Egypta, Libanonu, Izraela, vrátane

Palestíny a Sýria) na dobu maximálne 4 týždňov v priebehu jedného poistného roka alebo

✓ Územie III., ktoré zahŕňa všetky vnútrozemské vody Európy počas celého poistného roka a v období 

od 01.04. - 30.09. Severné a Baltické more vymedzené líniami Bergen-Wick a Lands End - Ushant/Quessant 

na dobu  maximálne 4 týždňov v priebehu jedného poistného roka alebo

✓ Územie IV., ktoré zahŕňa európsku pevninu a všetky vnútrozemské vody Európy, Stredozemné more od

Gibraltárskej úžiny po vstup cez Dardanely, Jadranské more (s výnimkou Albánska) a pobrežie štátov

 Stredozemného mora (s výnimkou Alžírska, Líbye, Egypta, Libanonu, Izraela, vrátane Palestíny a Sýria), Severné

a Baltické more vymedzené líniami Bergen-Wick a Lands End - Ushant/Quessant počas celého poistného roka

alebo

✓ Územie V., ktoré zahŕňa vnútrozemské vody Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska a Poľska počas celého

 poistného roka

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

▪ oznámiť vznik škodovej udalosti, do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR, do 30 dní po jej vzniku, aj vznikla

mimo územia SR

▪ v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,

priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné môžete platiť podľa dojednaného poistného obdobia ročne, polročne alebo štvrťročne. Poistné ste povinný

uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia.

Prvé poistné môžete platiť v hotovosti, bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. Následné

poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína nultou hodinou dňa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dojednaný

neskorší začiatok poistenia. 

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Do  dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je 8 dní, jej uplynutím poistenie zanikne.

Ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.

Po každej poistnej udalosti, najneskôr do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia

 poisťovateľom. Výpovedná lehota je 15-dňová a jej uplynutím poistenie zanikne.                                                                          

Poistenie zanikne, ak poistne za prvé poistne obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatene do troch mesiacov

odo dňa jeho splatnosti. 

Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatene do jedného mesiaca odo dňa

 doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva

poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatene. To isté platí, ak bola zaplatená len

časť poistného.

Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.       



 
 
 

 
  

 

 

 

Uvedená povinnosť vyplýva z európskej legislatívy - smernice o distribúcii poistenia. Cieľom dokumentu IPID 

je poskytnúť klientovi informácie o produkte, poistnom krytí, povinnostiach klienta, úhrade poistného 

a možnostiach ukončenia zmluvy.  

 

IPID nahrádza doteraz platný dokument „Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy“, 

ktorý sa s účinnosťou od 23.2.2018 klientovi neodovzdáva.  

 

Na rozdiel od doteraz platného dokumentu „Informácia“ sú v niektorých produktoch vyhotovené vviaceré 

dokumenty IPID, ktoré prislúchajú rôznemu poistnému krytiu. Použitie dokumentov IPID podľa druhu 

poistenia nájdete v tabuľke na konci textu.  

 

UPOZORNENIE:  

V produkte MMôj domov sú k dispozícii ttri dokumenty IPID – Poistenie domácnosti, Poistenie budovy 
a vedľajších stavieb, Poistenie zodpovednosti za škodu fyzických osôb.  
Klientovi sa poskytujú ddokumenty IPID k produktom, ktoré si dojedná v poistnej zmluve, t.j. 
napríklad ak si dohodne poistenie domácnosti a poistenie zodpovednosti za škodu, dostane dva 
dokumenty IPID: 

IPID k poisteniu domácnosti 
IPID k poisteniu zodpovednosti za škodu fyzických osôb. 

 

Rovnako je potrebné postupovať v prípade ppoistenia vozidiel, poistenia malého plavidla a poistenia 

podnikateľov, ak sa dojednáva viacero poistení v jednej poistnej zmluve.  
 

 

 

 

 

 

 

ALLIANZSP.SK
 

INFORMAČNÝ DOKUMENT O POISTNOM PRODUKTE 
(TZV. IPID) 

  

SS účinnosťou od 23.2.2018 je povinnosťou finančného 

agenta/zamestnanca poisťovne, ktorý dojednáva 

poistenie, poskytnúť klientovi nový predzmluvný

dokument – Informačný dokument o poistnom produkte 

(IPID). TTento dokument je potrebné predložiť klientovi vo 

FAREBNOM vyhotovení. 



  

 

Dokument IPID je potrebné poskytnúť klientovi ppred uzavretím poistnej zmluvy tak, aby mal čas na 

oboznámenie sa s jeho obsahom.  

 

Dokument IPID sa poskytuje klientovi v tlačenej podobe (na papieri). Po súhlase klienta je možné  dokument 

IPID poskytnúť aj v inej forme: 

e-mailom na mailovú adresu klienta 

prostredníctvom webovej stránky poisťovne 

za podmienky, ak klient poskytol svoju e-mailovú adresu.  

 

Spôsob poskytnutia dokumentu IPID sa zaznamená v dokumente „ZZáznam o rokovaní“ - bod 6 na prvej 

strane.  

 

 

 

Pre produkty ECO poistenia (takisto pre PZ dojednané cez infolinku/online) sú k dispozícii dokumenty 
IPID v upravenej verzii (líšia sa hlavne v časti týkajúcej sa platenia poistného, začiatku poistenia a 
zániku poistenia). Upravené dokumenty IPID sú súčasťou dokumentácie, ktorá sa zasiela klientovi na 
jeho e-mailovú adresu spolu s NPZ.  
 
Ak klient nesúhlasí s poskytnutím dokumentu IPID prostredníctvom e-mailu alebo webového sídla, je 
potrebné dokument IPID vytlačiť ffarebne z AMC a poskytnúť ho klientovi v tlačenej podobe. Dokument 
je možné vytlačiť z AMC v ponuke „Tlač“ pri konkrétnej návrhopoistke . 
 
Dokument IPID vo verzii pre  ECO poistenie  je označený číslom tlačiva so  značkou  „ECO“. 

 

 

Jednotlivé dokumenty IPID sú zapracované do AMC v ponuke „Tlač“ pri konkrétnej NPZ. Rovnako ich 

nájdete v AMC aj v časti Smernice a na webovom sídle www.allianzsp.sk pri jednotlivých produktoch. Ak 

dojednávateľ poistenia nemá k dispozícii papierovú verziu dokumentu IPID, vždy si ju vie z AMC alebo 

webového sídla vytlačiť a odovzdať klientovi.  
  

  

Spôsoby poskytnutia dokumentu IPID 
 

  

EECO poistenie 
 



 

V návrhoch poistných zmlúv a v poistných zmluvách pre všetky produkty neživotného poistenia boli 

aktualizované texty vyhlásení poistníka v súvislosti s ukončením používania dokumentu “Informácia pred 

uzavretím poistnej zmluvy”. Aktuálne texty NPZ boli zapracované v AMC. Prílohy k NPZ zostávajú bezo 

zmeny.  

 

SS účinnosťou od 23.2.2018 sa rušia doteraz platné papierové NPZ. NPZ je možné tlačiť len z 

aplikácie AMC. V prípade, že bude poistenie dojednané na nesprávnom tlačive, bude vypovedané.  

 

Pre produkty, ktoré nie je možné uzavrieť prostredníctvom AMC, budú k dispozícii NPZ vo formáte 

PDF v AMC v časti Smernice. Čísla NPZ budú prideľované Oddelením manažmentu neživotných produktov 

na základe e-mailovej požiadavky zaslanej na adresu opnp_help@allianzsp.sk. 

Zoznam tlačív NPZ platných od 23.2.2018 (poistenie vozidiel, privátneho majetku a cestovné poistenie): 

produkty, ktoré jje možné uzavrieť prostredníctvom AMC: 

 

1155  NPZ poistenie vozidiel Moje auto  

1156 Moje auto – príloha Moje auto KASKO 

1157 Moje auto – príloha PZP 

3137  NPZ Môôj domov   

3127 Môj domov – príloha domácnosť 

3128 Môj domov – príloha budova a vedľajšie stavby 

3147  NPZ ppre poistenie zodpovednosti zamestnancov 31 

7102  PZ Horská služba  (poistenie nákladov na záchrannú činnosť)

7103  PZ cestovné poistenie  

7079 Príloha k cestovnému poisteniu – zoznam osôb 

 

produkty, ktoré nnie je mmožné uzavrieť prostredníctvom AMC: 

  

3148  NPZ pre  hromadné poistenie zodpovednosti zamestnancov 31H  

3151  NPZ malé plavidlá  

3149  NPZ krádež vecí žiakov  

3150  NPZ skupinové poistenie žiakov  

7103  PZ cestovné poistenie –– GGolf, Baby karta, Limit 

 

Vo všetkých NPZ okrem cestovného poistenia bola aktualizovaná aj časť týkajúca sa „Služby Elektronická 

korešpondencia“ a údaje na NPZ sa rozširujú o „Doplňujúce údaje k podnikajúcej FO“ (meno, priezvisko, 

trvalý pobyt, dátum narodenia). Je potrebné ich vyplniť podľa občianskeho preukazu iba v prípade, ak je 

poistníkom podnikajúca FO.  

  

VVýmena tlačív NPZ
 



 

číslo 
IPID 

názov IPID 
tlačená 
verzia 

Verzie IPID (AMC, Infolinka, 
ECO) 

použitie 

1160 IPID pre Moje auto Kasko x 
1160 - Podpisová PZ v AMC 

1160_ECO - ECO 
Moje auto  KASKO 

1161 IPID pre PZP x 
1161 - Podpisová PZ v AMC 

1161_ECO - ECO 
PZP 

5312 
IPID pre samostatný úraz vo 

vozidle  

5312 - Podpisová PZ v AMC 

5312_ECO - ECO 

Moje auto KASKO – úrazové pripoistenie ako 

samostatné poistenie (bez dojednania poistenia vozidla)  

3138 IPID pre Môj domov – domácnosť x 
3138 - Podpisová PZ v AMC 

3138_CC – Infolinka, ECO 
 Môj domov – Poistenie domácnosti 

3139 IPID pre Môj domov – budova x 
3139 - Podpisová PZ v AMC 

3139_CC – Infolinka, ECO 

 Môj domov – Poistenie budovy, poistenie vedľajších 

stavieb, poistenie záhrady 

3140 
IPID pre Môj domov – 

zodpovednosť  
x 

3140 - Podpisová PZ v AMC 

3140_CC – Infolinka, ECO 
 Môj domov – Poistenie zodpovednosti za škodu 

3141 IPID pre Zodpovednosť 31 x 
3141 - Podpisová PZ v AMC 

3142_CC – Infolinka, ECO 

 Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone 

povolania (31) – individuálne poistenie 

3142 
IPID pre Poistenie malých plavidiel 

- Kasko  
3142 - Podpisová PZ  Poistenie malých plavidiel - Kasko 

3143 
IPID pre Poistenie malých plavidiel 

- PZP  
3143 - Podpisová PZ  Poistenie malých plavidiel - PZP 

3144 
IPID pre Poistenie krádeže vecí 

žiakov  
3144 - Podpisová PZ  Poistenie krádeže vecí žiakov 

3145 IPID pre Poistenie úrazu žiakov 3145 - Podpisová PZ  Poistenie úrazu žiakov 



číslo 
IPID 

názov IPID 
tlačená 
verzia 

Verzie IPID (AMC, Infolinka, 
ECO) 

použitie 

7104 IPID pre Krátkodobé poistenie x 
7104 - Podpisová PZ v AMC 

7104_CC – Infolinka, ECO 

 Krátkodobé cestovné poistenie pre územnú platnosť 

zóny A, B alebo C 

7105 IPID pre Krátkodobé poistenie SR x 
7105 - Podpisová PZ v AMC 

7105_CC – Infolinka, ECO 
 Krátkodobé cestovné poistenie pre územnú platnosť SR 

7106 IPID pre EU Plus 
 

7106 – Podpisová PZ v AMC 

7106_CC – Infolinka, ECO 
 Celoročné cestovné poistenie Euplus 

7107 IPID pre Celoročné poistenie RR x 
7107 - Podpisová PZ v AMC 

7107_CC – Infolinka, ECO 
 Celoročné cestovné poistenie (tarify typu RR) 

7108 IPID pre Celoročné poistenie R90 
 

7108 - Podpisová PZ v AMC 

7108_CC – Infolinka, ECO 

 Celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní 

jednotlivej poistenej cesty 90 dní (tarify typu R90) 

7109 IPID pre Celoročné poistenie R45 
 

7109 - Podpisová PZ v AMC 

7109_CC – Infolinka, ECO 

 Celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní 

jednotlivej poistenej cesty 45 dní (tarify typu R45) 

7110 IPID pre Golf 7110 – Podpisová PZ v AMC  Celoročné cestovné poistenie GOLF 

7111 IPID pre Limit 7111 – Podpisová PZ v AMC  Celoročné cestovné poistenie LIMIT 

7112 
IPID pre Poistenie storno 

poplatkov  

7112 – Podpisová PZ v AMC 

7112_CC – Infolinka, ECO 

 Krátkodobé cestovné poistenie – storno poistenie ako 

samostatné poistenie  

7114 
IPID pre Poistenie storno 

poplatkov SPECIAL  

7114 – Podpisová PZ v AMC 

7114_CC – Infolinka, ECO 

 Krátkodobé cestovné poistenie – storno poistenie 

ŠPECIÁL ako samostatné poistenie  

7116 IPID pre Záchranná činnosť  x 
7116 – Podpisová PZ v AMC 

7116_CC – Infolinka, ECO 

 Poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej 

záchrannéj služby 

7119 
IPID pre Krátkodobé poistenie – 

Európa Basic   
7119_CC – Infolinka, ECO  Krátkodobé cestovné poistenie  Európa Basic 

 

  



číslo IPID Podnikatelia/Priemysel - názov IPID 
AMC, 
web  

2227 IPID poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie architekta alebo stavebného inžiniera x 

2228 IPID pre poistene zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. x 

2229 IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobným cestným dopravcom v autobusovej/autokarovej doprave x 

2230 IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobným cestným dopravcom v autobusovej/autokarovej doprave x 

2231 IPID pre poistenie ochrany dát x 

2232 IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti x 

2233 IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti pre malé a stredné spoločnosti  x 

2234 IPID pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu  x 

2235 IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami  x 

2236 IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb informačných technológií  x 

2237 IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti x 

2238 IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie  x 

2239 IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone realitnej kancelárie  x 

2240 IPID pre poistenie autosalonov x 

2241 IPID pre poistenie bytových domov x 

2242 IPID pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb x 

2243 IPID pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám x 

2244 IPID pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb x 

2245 IPID  pre poistenie právnických a podnikajúcich fyzických osôb pre prípad prerušenia prevádzky x 

2246 IPID pre poistenie nákladu x 

2247 IPID pre poistenie strojov a elektroniky x 

2248 IPID pre poistenie hospodárských zvierat x 

2249 IPID pre poistenie poľnohospodárskych plodín x 

2250 IPID BI all risks x 

2252 IPID Majetok all risks x 

 



Poistenie budovy 
a vedľajších stavieb                  
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Produkt: Môj domov
Slovenská republika - poistenie budovy 

a vedľajších stavieb

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení budovy a vedľajších stavieb. Kompletné informácie pred uzavretím

 poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú  uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a vo Všeobecných poistných

podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu fyzických osôb - Môj domov zo dňa 30.09.2016 a Osobitných

 poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu fyzických osôb – Môj domov zo dňa 30.09.2016.

O aký typ poistenia ide?  
Z poistenia budovy a vedľajších stavieb uhradíme škody na poistenej budove, vedľajšej stavbe, stavebnom materiáli, stavebných

mechanizmoch a náradí v mieste poistenia, ktoré boli spôsobené v dôsledku rizika dohodnutého v poistnej zmluve. 

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie kryje škody spôsobené v dôsledku rizík: 

✓ požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla (skupina

rizík Oheň)

✓ víchrica, krupobitie, krádež, vandalizmus po

 vlámaní, lúpež (skupina rizík Základ)

✓ voda z vodovodného zariadenia, spätné

 vystúpenie vody (skupina rizík Voda)

Poistné krytie je možne rozšíriť aj pre krytie

 nasledovných rizík: 

▪ atmosférické zrážky, búrlivý vietor, rázová vlna,

výbuch sopky, dym (skupina rizík Živel)

▪ povodeň, záplava, spodná voda (skupina rizík

 Potopa)

▪ ťarcha snehu, pád predmetov, zosuv pôdy, lavína,

zemetrasenie (skupina rizík Zem)

▪ prepätie, mráz na meračoch (skupina rizík  Elektro)

▪ vandalizmus, náraz vozidla, sprejerstvo (skupina

rizík Vandal)

▪ skrat na motoroch v poistených stavbách (skupina

rizík Skrat) 

Náhrada škody je poskytovaná max. do výšky

 poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej zmluve. 

V rámci produktu Môj domov spolu s poistením

 budovy a vedľajších stavieb môžu byť uzavreté

poistenia: 

▪ domácnosti, 

▪ zodpovednosti za škodu, 

▪ záhrady,

▪ náhrobného pomníka,

▪ skla,

▪ Privát Plus 

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda spôsobená v dôsledku opotrebenia alebo

nedostatočnej údržby 

potrubie prasknuté mechanickým poškodením

alebo v dôsledku jeho prirodzeného opotrebenia 

potrubie pod základmi budovy alebo vedľajšej

stavby

skleníky, fóliovníky, pareniská  

neudržiavaná budova alebo vedľajšia stavba

alebo stavba v zlom technickom stave

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné  plnenie za všetky poistné udalosti za

jeden poistný rok poskytujeme max. do výšky

poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.

Poistné plnenia za niektoré vybrané riziká,

stavebné súčasti, poistené veci a poistené

 náklady poskytujeme len do limitu určeného ako

percento (%) z výšky poistnej sumy alebo

 pevnou sumou (v EUR). Výšku limitov poistného

krytia nájdete v Osobitných poistných

 podmienkach pre  poistenie majetku 

a zodpovednosti za škodu  fyzických osôb – Môj

domov.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na poistené budovy a vedľajšie stavby nachádzajúce sa na adrese miesta poistenia uvedenej

v poistnej zmluve.

Aké mám povinnosti?
• pravdivo a úplne odpovedať na otázky týkajúce sa poistenia

▪ počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám

▪ bezodkladne oznámiť každú zmenu údajov v poistnej zmluve

▪ platiť poistné v lehotách splatnosti

▪ oznámiť vznik škodovej udalosti najneskôr do piatich dní po jej vzniku

▪ v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a  úplne na otázky týkajúce sa jej vzniku, príčiny, priebehu, rozsahu 

Kedy a ako uhrádzam platbu?
▪ Poistné môžete platiť podľa dojednaného poistného obdobia ročne, polročne alebo štvrťročne.

▪ Poistné ste povinný uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia.

▪ Prvé poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo peňažným poukazom, následné poistné bankovým prevodom,

peňažným poukazom alebo SEPA inkasom z účtu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve a uzatvára sa na dobu neurčitú, ak nie je dohodnuté inak.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedať:

▪ do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne

▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím

▪ po poistnej udalosti do jedného mesiaca po poskytnutí / zamietnutí poistného plnenia, výpovedná lehota je osem dní,

jej uplynutím poistenie zanikne

Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nezaplatíte do troch mesiacov odo

dňa jeho splatnosti.

Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doruče-

nia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa

obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.

Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Prípadné nespotrebované poistné Vám bude vrátené.



Poistenie domácnosti
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
Slovenská republika Produkt: Môj domov

- poistenie domácnosti

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení domácnosti. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy 

a zmluvné informácie o poistení domácnosti sú uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a vo Všeobecných poistných

 podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu fyzických osôb - Môj domov zo dňa 30.9.2016 a Osobitných

 poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu fyzických osôb - Môj domov zo dňa 30.9.2016.

O aký typ poistenia ide?  
Z poistenia domácnosti uhradíme škody na poistených veciach tvoriacich zariadenie domácnosti nachádzajúcich sa v mieste

 poistenia, ktoré boli spôsobené v dôsledku rizika uvedeného v poistnej zmluve. 

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie kryje škody spôsobené v dôsledku rizík: 

✓ požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla

(skupina rizík Oheň)

✓ víchrica, krupobitie, krádež, vandalizmus po

 vlámaní, lúpež (skupina rizík Základ)

✓ voda z vodovodného zariadenia, spätné

 vystúpenie vody (skupina rizík Voda)

Poistné krytie je možné rozšíriť aj pre krytie

 nasledovných rizík: 

▪ atmosférické zrážky, búrlivý vietor, rázová vlna,

výbuch sopky, dym (skupina rizík Živel)

▪ povodeň, záplava, spodná voda (skupina rizík

 Potopa)

▪ ťarcha snehu, pád predmetov, zosuv pôdy, lavína,

zemetrasenie (skupina rizík Zem)

▪ prepätie, výpadok elektrického prúdu (skupina

rizík Elektro)

▪ vandalizmus, náraz vozidla, úraz domáceho

 zvie raťa (skupina rizík Vandal)

▪ skrat na motoroch v poistených elektrospotre-

bičoch (skupina rizík Skrat)

Náhrada škody je poskytovaná max. do výšky

poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej zmluve. 

V rámci produktu Môj domov spolu s poistením

domácnosti môžu byť uzavreté poistenia: 

• budovy a vedľajších stavieb

• zodpovednosti za škodu 

• záhrady

• náhrobného pomníka

• skla

• Privát Plus 

Čo nie je predmetom poistenia?
veci v spoločných zariadeniach budovy

strata na zárobku a ušlý zisk

škoda spôsobená úmyselne

vozidlá s prideleným evidenčným číslom

plavidlá podliehajúce evidencii

veci nájomcov a veci hostí

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za všetky poistné udalosti za

jeden poistný rok poskytujeme max. do výšky

poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.

Poistné plnenia za vybrané riziká, poistené veci

a poistené náklady poskytujeme len do limitu

určeného ako percento (%) z výšky poistnej

sumy alebo pevnou sumou (v EUR). Výšku

 limitov poistného krytia nájdete v Osobitných

poistných podmienkach pre poistenie majetku

a zodpovednosti za škodu fyzických osôb - Môj

domov.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na poistené veci nachádzajúce sa na adrese miesta poistenia domácnosti uvedenej v poistnej

zmluve.

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na otázky týkajúce sa poistenia

▪ počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám

▪ bezodkladne oznámiť každú zmenu údajov v poistnej zmluve

▪ platiť poistné v lehotách splatnosti

▪ oznámiť vznik škodovej udalosti najneskôr do piatich dní po jej vzniku

▪ v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky týkajúce sa jej vzniku, príčiny, priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
▪ Poistné môžete platiť podľa dojednaného poistného obdobia ročne, polročne alebo štvrťročne.

▪ Poistné ste povinný uhradiť  najneskôr v prvý deň poistného obdobia.

▪ Prvé poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo peňažným poukazom, následné poistné bankovým prevodom,

peňažným poukazom alebo SEPA inkasom z účtu. 

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve a uzatvára sa na dobu neurčitú, ak nie je dohodnuté inak.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedať:

▪ do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne

▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím

▪ po poistnej udalosti do jedného mesiaca po poskytnutí / zamietnutí poistného plnenia, výpovedná lehota je osem dní,

jej uplynutím poistenie zanikne

Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nezaplatíte do troch mesiacov odo

dňa jeho splatnosti. 

Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doruče-

nia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa

 obsahuje  upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.

Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Prípadné nespotrebované poistné Vám bude vrátené.   



Poistenie zodpovednosti 
za škodu fyzických osôb                  
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Produkt: Môj domov
Slovenská republika - poistenie zodpovednosti

za škodu fyzických osôb

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení zodpovednosti za škodu fyzických osôb. Kompletné informácie pred

 uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú  uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a vo Všeobecných

poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu fyzických osôb - Môj domov zo dňa 30.09.2016 a Osobit-

ných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu fyzických osôb – Môj domov zo dňa 30.09.2016.

O aký typ poistenia ide?  
Z poistenia zodpovednosti za škodu fyzických osôb uhradíme škody na zdraví a na veci, ktoré  poistený alebo členovia domácnosti

poisteného spôsobili inému bežnou činnosťou, ako aj škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcich 

z vlastníctva nehnuteľností v mieste poistenia. 

Čo je predmetom poistenia?
✓ náhrada škody spôsobenej inému v súvislosti

s činnosťou v domácnosti a jej vedením 

✓ náhrada škody spôsobenej inému na dovolenke

✓ náhrada škody spôsobenej inému v súvislosti

s vlastným štúdiom a vzdelávaním

✓ náhrada škody vyplývajúcej z vlastníctva alebo

držby pozemku, budovy alebo vedľajšej stavby

v mieste poistenia

Náhrada škody je poskytovaná max. do výšky

poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej zmluve. 

V rámci produktu Môj domov spolu s poistením

 zodpovednosti za škodu fyzických osôb môžu byť

uzavreté poistenia: 

▪ domácnosti 

▪ budovy a vedľajších stavieb

▪ záhrady

▪ náhrobného pomníka

▪ skla

▪ Privát Plus

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda spôsobená poistenému, členovi

 domácnosti alebo ich blízkej osobe 

škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu, omam-

ných prostriedkov alebo návykových látok

škoda spôsobená na hnuteľných veciach, ktoré

nie sú vo vlastníctve poisteného alebo člena

domácnosti, boli im však požičané alebo ich

majú v užívaní z iného dôvodu

škoda spôsobená podnikateľskou alebo inou

zárobkovou činnosťou 

škoda spôsobená pri aktívnej účasti na

 akých koľvek športových súťažiach alebo

pretekoch, vrátane prípravy na ne

škoda spôsobená používaním zbraní

škoda spôsobená koňom, ktorého chová alebo

vlastní poistený alebo člen domácnosti

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné  plnenie za všetky poistné udalosti za

jeden poistný rok poskytujeme max. do výšky

poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.

Poistné  plnenie za všetky poistné udalosti za

jeden poistný rok, ktoré vznikli mimo územia

Slovenskej republiky, je obmedzené sumou

5 000 EUR.   
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré poistený alebo členovia domácnosti poisteného spôsobili na území štátov

 Európskej únie.

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na otázky týkajúce sa poistenia

▪ bezodkladne oznámiť každú zmenu údajov v poistnej zmluve

▪ platiť poistné v lehotách splatnosti

▪ oznámiť vznik škodovej udalosti najneskôr do piatich dní po jej vzniku

▪ v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a  úplne na otázky týkajúce sa jej vzniku, príčiny, priebehu, rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
▪ Poistné môžete platiť podľa dojednaného poistného obdobia ročne, polročne alebo štvrťročne.

▪ Poistné ste povinný uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia.

▪ Prvé poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo peňažným poukazom, následné poistné bankovým prevodom,

peňažným poukazom alebo SEPA inkasom z účtu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve a uzatvára sa na dobu neurčitú, ak nie je dohodnuté inak. 

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedať:

▪ do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne

▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím

▪ po poistnej udalosti do jedného mesiaca po poskytnutí / zamietnutí poistného plnenia, výpovedná lehota je osem dní,

jej uplynutím poistenie zanikne

Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nezaplatíte do troch mesiacov odo

dňa jeho splatnosti.

Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doruče-

nia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa

 obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.

Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Prípadné nespotrebované poistné Vám bude vrátené.



Poistenie vozidiel                                                              
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Moje auto KASKO                     

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o  poistení vozidla. Kompletné informácie pred uzavretím

poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení vozidla sú  uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie Moje

auto KASKO zo dňa 30.09.2016, Osobitných poistných podmienkach k poisteniu Moje auto KASKO zo dňa 15.04.2017,

 Osobitných poistných podmienkach pre úrazové pripoistenie k poisteniu Moje  auto KASKO zo dňa 30.09.2016 a v návrhu na

 uzavretie poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?  
Z poistenia Moje  auto KASKO poisťovateľ uhradí škody na vozidle spôsobené v dôsledku rizika dojednaného v poistnej zmluve. 

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie kryje škody spôsobené v dôsledku: 

✓ havárie, ak poškodenie alebo zničenie vozidla je

ako škoda kryté systémom povinného

 zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie

vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpoved-

nosť poistník, poistený alebo oprávnená osoba

✓ živelnej udalosti (víchrice, úderu blesku, lavíny,

požiaru, povodne, zemetrasenia, krupobitia, zo-

suvu pôdy, pádu predmetov, výbuchu, záplavy) 

✓ pôsobenia hlodavcov

✓ mechanického poškodenia čelného skla vozidla

akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je

týmito VPP vylúčená a je takéto poškodenie

možné odstrániť opravou čelného skla

 poisteného vozidla a zároveň nedošlo k inému

poškodeniu vozidla

Poistné krytie je možne rozšíriť aj pre krytie škôd

spôsobených v dôsledku: 

▪ havárie

▪ pôsobenia vody z vodovodného zariadenia,

 spätného vystúpenia vody

▪ odcudzenia časti vozidla, vandalizmu, odcudzenia

celého vozidla

Poistenie vozidla sa dojednáva prostredníctvom

modulov poisteného krytia BASIC, BASIC+,

 OPTIMAL alebo OPTIMAL+.

Poistné plnenie je poskytované maximálne do

výšky poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej

zmluve. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve poistná

suma určená, maximálna výška poistného plnenia

z jednej poistnej udalosti je 150 000 EUR.

Spolu s poistením vozidla môžu byť dojednané

pripoistenia: 

▪ zrážky vozidla so zvieraťom  (len k modulom

poistného krytia BASIC alebo  BASIC+)

▪ čelného skla

▪ finančnej straty

▪ náhradného vozidla

▪ batožiny

▪ nadštandardnej výbavy vozidla

▪ vozidla pri pracovnej činnosti

▪ úrazové poistenie osôb vo vozidle (možné

 dojednať aj samostatne, bez poistenia vozidla)

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda spôsobená vodičom poisteného vozidla,

ktorý v čase vzniku škodovej udalosti nemal

predpísané príslušné vodičského oprávnenie,

mal zadržaný vodičský preukaz alebo mal

uložený zákaz viesť motorové vozidlo

škoda spôsobená požiarom alebo výbuchom,

pokiaľ sa preukáže neoprávnený zásah inej

osoby; táto výluka sa nevzťahuje na poškodenie

alebo zničenie poisteného vozidla, ktoré sa

v čase takého požiaru alebo výbuchu

nachádzalo v dosahu jeho účinkov a neopráv-

nený zásah nebol proti nemu smerovaný

škody, ku ktorým došlo pri pretekoch a súťa -

žiach akéhokoľvek druhu ako aj pri tréningových

a prípravných jazdách k nim

škody, ku ktorým došlo pri nesúťažných alebo

testovacích jazdách na rýchlostných dráhach

pretekárskych okruhov

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné  plnenie za každú poistnú udalosť sa

znižuje o dojednanú spoluúčasť.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie vozidla sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na geografickom území  Európy. V poistnej

 zmluve  je možné dojednať platnosť poistenia len  na územie Slovenskej republiky a Českej republiky.

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

▪ oznámiť vznik škodovej udalosti, do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR, do 30 dní po jej vzniku, aj vznikla

mimo územia SR

▪ v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,

priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné môžete platiť podľa dojednaného poistného obdobia ročne, polročne alebo štvrťročne. Poistné ste povinný

uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia.

Prvé poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. Následné poistné môžete

platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom a hodinou, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté, poistenie

začína okamihom vykonania obhliadky vozidla poisťovateľom. 

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Do  dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je 8 dní, jej uplynutím poistenie zanikne.

Ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.

Po každej poistnej udalosti, najneskôr do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia

 poisťovateľom. Výpovedná lehota je 15-dňová a jej uplynutím poistenie zanikne.                                                                          

Poistenie zanikne, ak poistne za prvé poistne obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatene do troch mesiacov

odo dňa jeho splatnosti. 

Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatene do jedného mesiaca odo dňa doruče-

nia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa

 obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatene. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.

Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.   



Poistenie vozidiel                                                              
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Moje auto KASKO                     

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o  poistení vozidla. Kompletné informácie pred uzavretím

poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení vozidla sú  uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie Moje

auto KASKO zo dňa 30.09.2016, Osobitných poistných podmienkach k poisteniu Moje auto KASKO zo dňa 15.04.2017,

 Osobitných poistných podmienkach pre úrazové pripoistenie k poisteniu Moje  auto KASKO zo dňa 30.09.2016 a v návrhu na

 uzavretie poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?  
Z poistenia Moje  auto KASKO poisťovateľ uhradí škody na vozidle spôsobené v dôsledku rizika dojednaného v poistnej zmluve. 

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie kryje škody spôsobené v dôsledku: 

✓ havárie, ak poškodenie alebo zničenie vozidla je

ako škoda kryté systémom povinného

 zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie

vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpoved-

nosť poistník, poistený alebo oprávnená osoba

✓ živelnej udalosti (víchrice, úderu blesku, lavíny,

požiaru, povodne, zemetrasenia, krupobitia, zo-

suvu pôdy, pádu predmetov, výbuchu, záplavy) 

✓ pôsobenia hlodavcov

✓ mechanického poškodenia čelného skla vozidla

akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je

týmito VPP vylúčená a je takéto poškodenie

možné odstrániť opravou čelného skla poist-

eného vozidla a zároveň nedošlo k inému

 poškodeniu vozidla

Poistné krytie je možne rozšíriť aj pre krytie škôd

spôsobených v dôsledku: 

▪ havárie

▪ pôsobenia vody z vodovodného zariadenia,

 spätného vystúpenia vody

▪ odcudzenia časti vozidla, vandalizmu, odcudzenia

celého vozidla

Poistenie vozidla sa dojednáva prostredníctvom

modulov poisteného krytia BASIC, BASIC+,

 OPTIMAL alebo OPTIMAL+.

Poistné plnenie je poskytované maximálne do

výšky poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej

zmluve. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve poistná

suma určená, maximálna výška poistného plnenia

z jednej poistnej udalosti je 150 000 EUR.

Spolu s poistením vozidla môžu byť dojednané

pripoistenia: 

▪ zrážky vozidla so zvieraťom  (len k modulom

poistného krytia BASIC alebo  BASIC+)

▪ čelného skla

▪ finančnej straty

▪ náhradného vozidla

▪ batožiny

▪ nadštandardnej výbavy vozidla

▪ vozidla pri pracovnej činnosti

▪ úrazové poistenie osôb vo vozidle (možné

 dojednať aj samostatne, bez poistenia vozidla)

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda spôsobená vodičom poisteného vozidla,

ktorý v čase vzniku škodovej udalosti nemal

predpísané príslušné vodičského oprávnenie,

mal zadržaný vodičský preukaz alebo mal

uložený zákaz viesť motorové vozidlo

škoda spôsobená požiarom alebo výbuchom,

pokiaľ sa preukáže neoprávnený zásah inej

osoby; táto výluka sa nevzťahuje na poškodenie

alebo zničenie poisteného vozidla, ktoré sa

v čase takého požiaru alebo výbuchu

nachádzalo v dosahu jeho účinkov a neopráv-

nený zásah nebol proti nemu smerovaný

škody, ku ktorým došlo pri pretekoch a súťa -

žiach akéhokoľvek druhu ako aj pri tréningových

a prípravných jazdách k nim

škody, ku ktorým došlo pri nesúťažných alebo

testovacích jazdách na rýchlostných dráhach

pretekárskych okruhov

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné  plnenie za každú poistnú udalosť sa

znižuje o dojednanú spoluúčasť.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie vozidla sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na geografickom území  Európy. V poistnej

 zmluve  je možné dojednať platnosť poistenia len  na územie Slovenskej republiky a Českej republiky.

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

▪ oznámiť vznik škodovej udalosti, do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR, do 30 dní po jej vzniku, aj vznikla

mimo územia SR

▪ v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,

priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Prvé poistné je potrebné uhradiť najneskôr v deň, ktorý predchádza začiatku poistenia. Ak je deň začiatku poistenia

zhodný s dňom vyhotovenia návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, je potrebné uhradiť prvé poistné najneskôr do 24:00

hodiny dňa začiatku poistenia.

Poistná zmluva je uzavretá dňom zaplatenia poistného.

Poistné môžete platiť podľa dojednaného poistného obdobia ročne, polročne alebo štvrťročne. Následné poistné ste

povinný uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia.

Prvé poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. Následné poistné môžete

platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom a hodinou, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté, poistenie

začína okamihom vykonania obhliadky vozidla poisťovateľom.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Do  dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je 8 dní, jej uplynutím poistenie zanikne.

Ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.

Po každej poistnej udalosti, najneskôr do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia

 poisťovateľom. Výpovedná lehota je 15-dňová a jej uplynutím poistenie zanikne.                                                                          

Poistenie zanikne, ak poistne za prvé poistne obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatene do troch mesiacov

odo dňa jeho splatnosti. 

Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatene do jedného mesiaca odo dňa doruče-

nia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa

 obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatene. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.

Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.   



Poistenie krádeže vecí žiakov                                    
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
Slovenská republika

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení krádeže vecí žiakov. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy
a zmluvné informácie o poistení sú  uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a vo Všeobecných poistných podmienkach pre
poistenie krádeže vecí žiakov zo dňa 15.05.2015 (ďalej len “poistné podmienky”). 

O aký typ poistenia ide?  
Z poistenia krádeže vecí žiakov uhradíme škody na vybraných veciach v zmysle poistných podmienok, ktoré boli spôsobené v
dôsledku odcudzenia v mieste poistenia. Poistenie možno dojednať pre:
▪ všetkých žiakov školy
▪ všetkých žiakov celej triedy/fakulty
▪ žiakov, ktorí sa do poistenia prihlásia a menovite uvedú v zoznamoch tvoriacich prílohu poistnej zmluvy
▪ zamestnancov, ktorí sa do poistenia prihlásia a menovite uvedú v zoznamoch tvoriacich prílohu poistnej zmluvy

Čo je predmetom poistenia?
✓ škody spôsobené odcudzením: šatstva,

dáždnikov, obuvi, hodiniek, tašiek (aktoviek),

peračníka, učebníc, rysovacích a písacích

potrieb, kalkulačiek, športových potrieb,

hudobných nástrojov, slúchadiel, ktoré slúžia

žiakom s poruchou  sluchu, dioptrických

okuliarov, ostatných zdravotníckych pomôcok,

ktoré poistený nevyhnutne potrebuje v rámci

zdravotnej starostlivosti (napr.: glukomer,

inzulínové pero a pod.)

✓ náklady vynaložené poisteným na odvrátenie

bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo

zmiernenie následkov poistnej udalosti

Náhrada škody vrátane nákladov na odvrátenie

alebo zmiernenie škody poskytujeme do výšky

poistnej sumy, dohodnutej v poistnej zmluve pre

poisteného žiaka alebo poisteného zamestnanca

školy. 

Čo nie je predmetom poistenia?
obsah šatstva a tašiek, ak nejde o poistené veci

peniaze, ceniny, cennosti, umelecké diela a

starožitnosti

bicykle

veci žiakov nachádzajúce sa v čase odcudzenia

v domovoch mládeže, študentských domovoch,

internátoch, ubytovniach alebo iných priestoroch

slúžiacich na ubytovanie žiakov, i keď sa tieto

priestory nachádzajú v budove školy

krádež poistených vecí, ich poškodenie alebo

zničenie spôsobené pri pokuse o krádež počas

dopravy tam a späť na miesto organizovaného

pobytu poistených žiakov alebo zamestnancov

strata poistených vecí

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za každú poistnú udalosť sa

znižuje o spoluúčasť, ktorej výška je uvedená

v poistných podmienkach. Spoluúčasť je rôzna

pre žiakov rôznych druhov škôl a zamestnancov

školy a je v rozmedzí od 3 – 10 eur. 

Poistné  plnenie z jednej poistnej udalosti

jedného žiaka, resp. zamestnanca školy

poskytujeme max. do výšky poistnej sumy

dojednanej v poistnej zmluve pre tohto žiaka,

resp. zamestnanca. 

Stanovenie poistného plnenia v prípade

odcudzenia poistenej veci alebo v prípade

poškodenia a zničenia poistenej veci pri pokuse

o odcudzenie je uvedené v poistných

podmienkach.  
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na poistené veci nachádzajúce sa v budove školy a vo všetkých miestnostiach

a priestranstvách na území SR, ktoré použije škola na organizovaný pobyt poistených žiakov alebo zamestnancov. 

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na otázky týkajúce sa poistenia

▪ počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám

▪ uchovávať hodnoverné doklady o vlastníctve, resp. nadobudnutí veci, a na požiadanie ich predložiť poisťovateľovi

▪ bez zbytočného odkladu písomne oznámiť vznik škodovej udalosti, dať pravdivé vysvetlenie o vzniku a rozsahu jej

následkov

▪ bezodkladne oznámiť príslušným orgánom polície odcudzenie poistených vecí

▪ oznámenie o príčine a rozsahu škody dať potvrdiť poverenému zástupcovi školy

▪ umožniť poisťovateľovi vykonať vyšetrenie príčin vzniku a rozsahu poistnej udalosti

Kedy a ako uhrádzam platbu?
▪ Poistné zaplatíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané.

▪ Poistné ste povinný uhradiť najneskôr v deň začiatku poistenia. 

▪ Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo peňažným poukazom.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie sa uzatvára na dobu určitú, začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a končí dňom

15. októbra školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom poistenie začalo. 

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedať:

▪ do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne

▪ po poistnej udalosti do jedného mesiaca po poskytnutí / zamietnutí poistného plnenia, výpovedná lehota je osem dní,

jej uplynutím poistenie zanikne

Poistenie zanikne, ak jednorazové poistné nezaplatíte do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.

Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Prípadné nespotrebované poistné Vám bude vrátené.



Skupinové úrazové poistenie 
pre školy
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
Slovenská republika

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o skupinovom úrazovom poistení pre školy. Kompletné
 informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o skupinovom úrazovom poistení pre školy sú uvedené v návrhu
na uzavretie poistnej zmluvy, vo Všeobecných poistných podmienkach pre úrazové poistenie – A a v Zmluvných dojednaniach pre
skupinové úrazové poistenie pre školy.

O aký typ poistenia ide?  
Skupinovým úrazovým poistením pre školy je kryté riziko úrazu poisteného. Poistenie možno dojednať pre:
▪ všetkých žiakov školy
▪ všetkých žiakov jednej triedy/fakulty
▪ všetkých žiakov tried/fakúlt podľa zoznamu
▪ žiakov podľa zoznamu
▪ zamestnancov podľa zoznamu

Čo je predmetom poistenia?
Poistnou zmluvou možno dojednať nasledovné
poistné riziká:
✓ smrť následkom úrazu 
✓ trvalé následky úrazu
✓ denné odškodné pri pobyte v nemocnici
✓ denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia

Poistné plnenie je poskytované v rozsahu nasle-
dovných limitov (poistnej sumy):

✓ Verzia 1 – žiak:
Smrť úrazom: 2 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
4 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
2 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: nepoisťuje sa
✓ Verzia 2 – žiak:
Smrť úrazom: 1 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
2 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
2 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: nepoisťuje sa
✓ Verzia 3 – žiak:
Smrť úrazom: 1 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
2 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
2 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: 2 EUR
✓ Verzia 4 – zamestnanec:
Smrť úrazom: 4 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
4 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
4 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: 4 EUR

Výška poistnej sumy závisí od verzie poistného krytia
dohodnutej v poistnej zmluve. V prípade poistenia
 trvalých následkov úrazu bez progresie, poistenia
 trvalých následkov úrazu s progresiou a poistenia
 denného odškodného počas nevyhnutného liečenia
následkov úrazu, je maximálna poistná suma určená
na základe oceňovacích tabuliek, ktoré sú súčasťou
 poistných podmienok.

Čo nie je predmetom poistenia?
úraz, ku ktorému došlo následkom požitia alkoholu,
pričom bolo zistené viac ako 1,5 promile alkoholu
v krvi, a úraz, ku ktorému došlo v dôsledku vedomej
aplikácie návykových látok
úraz, ku ktorému došlo pri leteckej doprave a poistený
bol členom leteckého personálu na palube havaro -
vaného vrtuľového alebo prúdového lietadla alebo pri
parašutizme, paraglidingu, lietaní na bezmotorovom či
motorovom rogale a pri lietaní v klzáku a balóne
úraz, ktorý poistený utrpí tým, že sa ako vodič, spolu-
jazdec alebo cestujúci motorového vozidla zúčastní
pretekov alebo súťaží alebo s nimi súvisiacich
tréningových jázd
následky diagnostických, liečebných a preventívnych
zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia
následkov úrazu alebo neodborných zákrokov, ktoré si
poistený vykoná alebo si nechá vykonať na svojom tele
otravy v dôsledku požitia pevných alebo kvapalných
látok. Poistná ochrana sa však poskytuje deťom do
dovŕšenia 10. roku života. U týchto detí zostávajú
vylúčené otravy potravinami
úraz, ku ktorému došlo v dôsledku duševnej poruchy
alebo poruchy vedomia, mozgovej mŕtvice, epileptic -
kého záchvatu alebo iného záchvatu kŕčom, ktorý
zachváti celé telo poisteného 
úrazy, ku ktorým došlo pri činnosti, ktoré neboli orga-
nizované alebo povolené poisteným subjektom ani
Združením rodičov a priateľov školy alebo boli usku-
točnené bez dozoru zodpovedného pracovníka pois -
teného subjektu alebo bez jeho výslovného povolenia
činnosti a osoby: motokros, akrobatické lyžovanie,
skoky na lyžiach, potápanie > 40 metrov, rafting mimo
Európy, artista, akrobat, drezér, krotiteľ, námorník
 (lodivod, kormidelník), míner, pyrotechnik, výbušninár,
strelmajster, banský- horský- záchranár, horolezecký
sprievodca, potápač – záchranár (profesionál),
 potápač vykonávajúci montážnu a opravárenskú
 činnosť a pod., speleológ, väzeň vo výkone trestu,
vojak útvaru v zahraničí
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Územná platnosť poistenia nie je obmedzená. 

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa poistenia

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť vznik poistnej udalosti

▪ v prípade poistnej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,

priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné zaplatíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri

 uzavretí poistnej zmluvy.

Poistné môžete platiť v hotovosti, bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.                                           

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína nultou hodinou dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, najskôr však nasledujúci

deň po dni uzavretia poistnej zmluvy. Ak sú poistenými osobami všetci žiaci poisteného subjektu/triedy/fakulty,

 poistenie jednotlivého žiaka začína dňom nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy alebo dňom zapísania žiaka do

 evidencie vedenej poisteným subjektom počas trvania poistenia. 3. Poistenie končí uplynutím 24. hodiny dňa 15. 10. 

v školskom roku, ktorý najbližšie nasleduje po dátume dojednania poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedať:

▪ do  dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je 8 dní, jej uplynutím poistenie zanikne

▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím

Poistenie zanikne, ak jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti (deň začiatku

poistenia); poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty. 

Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.  

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
V prípade úrazu spôsobeného zjavným precenením vlastných telesných síl, schopnosti a znalostí, prípadne

 nedbalosťou, je poisťovateľ oprávnený znížiť svoje plnenie, najviac však o jednu polovicu.

Ak k následkom úrazu prispeli aj choroby alebo telesné vady poisteného, dochádza ku kráteniu plnenia v pomere 

k podielu spolupôsobenia choroby alebo telesnej vady, ak tento podiel predstavuje aspoň 25%.

V prípade úrazu, ku ktorému dôjde následkom požitia alkoholu, pričom jeho množstvo, zistené v krvi poisteného,

nebolo väčšie ako 1,5 promile, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť primerane tomu, ako uvedená

 skutočnosť prispela ku vzniku poistnej udalosti.

Poisťovateľ je oprávnený znížiť svoje plnenie až o jednu polovicu, ak zomrie poistený v súvislosti s konaním, pri ktorom

spôsobil inému ťažkú ujmu na zdraví, alebo smrť alebo inak hrubo porušil dôležitý záujem spoločnosti. Ide o také

 konanie, ktoré svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Zamestnanci sú poistení počas výkonu práce u poisteného subjektu. Cesta na/z miesta výkonu práce nie je poistením

krytá.

Cudzí štátny príslušník je poistený len pre prípad smrti úrazom, právo na ostatné plnenia mu nevzniká.



Poistenie Allianz Best Doctors Plus
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
Slovenská republika

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o poistení Allianz Best Doctors Plus. Kompletné informácie

pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení Allianz Best Doctors Plus sú uvedené v návrhu na uzavretie poistnej

zmluvy a v Poistných podmienkach pre poistenie Allianz Best Doctors Plus.

O aký typ poistenia ide?  
Poistením Allianz Best Doctors Plus sú kryté výdavky na lekárske postupy liečby závažných chorôb poisteného alebo ich následkov

uvedených v predmete poistenia. Poisťovateľ uhradí výdavky na  z lekárskeho hľadiska nevyhnutnú liečbu, služby a produkty (lieky,

liečivá, zdravotnícky materiál a lekárske predpisy) súvisiace s poskytnutím zdravotnej starostlivosti poistenému mimo územia

Slovenskej republiky, ak vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s lekárskym postupom liečby, na ktorý sa poistenie vzťahuje.  

Čo je predmetom poistenia?
✓ liečba zhubného nádoru, leukémie a  -

Hodgkinovho lymfómu (okrem kožného
 lymfómu), in situ nádoru alebo premalígnych
zmien v bunkách, ktoré sú  cytologicky alebo
 histologicky klasifikované ako dysplázia ťažkého
alebo vysokého stupňa

✓ by-pass koronárnej artérie (revaskularizácia
myokardu)

✓ operácia srdcovej chlopne, celková náhrada
 jednej alebo viacerých srdcových chlopní

✓ neurochirurgický zákrok na mozgu a / alebo
v iných vnútrolebečných štruktúrach, alebo
chirurgický zákrok na mieche z dôvodu
 nezhubného  nádoru miechy

✓ transplantácia orgánu alebo tkaniva, pri ktorej
poistený prijme obličku, časť pečene, pľúcny
lalok, časť pankreasu alebo kostnú dreň od
živého  kompatibilného darcu

Poistné plnenie je poskytované max. do výšky
nasledovných limitov (poistnej sumy):
✓ celkové výdavky - 1 mil. EUR na poistný rok,

 najviac 2 mil. EUR na poistnú dobu (spolu
 poistený, sprevádzajúca osoba a darca)

✓ cestovné výdavky – bez limitu (spolu poistený,
sprevádzajúca osoba a darca)

✓ výdavky na ubytovanie – bez limitu (spolu
 poistený, sprevádzajúca osoba a darca)

✓ výdavky na repatriáciu – bez limitu (spolu
 poistený a darca)

✓ denné odškodné pri hospitalizácii - 100 EUR za
každý deň strávený v nemocnici, maximálne po
dobu 60 dní (len poistený)

✓ výdavky na špeciálnu medikamentóznu liečbu -
50 000 EUR na poistnú dobu (len poistený)

Čo nie je predmetom poistenia?
výdavky vynaložené na liečbu alkoholizmu 
a drogovej závislosti
výdavky na experimentálnu liečbu
výdavky  priamo alebo nepriamo súvisiace
s HIV pozitivitou alebo AIDS a ich liečbou
výdavky na alternatívnu medicínu
výdavky súvisiace so zdravotnou starostlivosťou
poskytovanou na území SR 
výdavky na ortopedické pomôcky, korzety,
bandáže, barle, umelé končatiny alebo orgány
parochne, ortopedické topánky, podpery
a podobné položky
výdavky na tlmočníka, na telefonické služby
a na  predmety na osobné použitie, alebo
poplatky, ktoré nie sú lekárskej povahy
výdavky na kúpu alebo nájom invalidných
vozíkov, špeciálnych postelí, klimatizačných
prístrojov, čističiek vzduchu alebo iného
 podobného vybavenia
výdavky na liečbu nádoru za prítomnosti
 syndrómu získanej imunodeficiencie (AIDS),
rakoviny kože okrem malígnych melanómov
výdavky v prípade „Bypass-u“ koronárnej
artérie, ak ide o koronárne ochorenie liečené
pomocou iných techník ako „Bypass"
 koronárnych artérií (napr. angioplastika)
výdavky v prípade transplantácie od darcu alebo
transplantácie kostnej drene, ak ide o transplan-
táciu v dôsledku alkoholickej cirhózy pečene,
transplantáciu vykonanú ako samotransplantá-
cia s výnimkou transplantácie kostnej drene,
transplantáciu, keď je poistený darcom pre tretiu
stranu, transplantáciu orgánu alebo tkaniva od
mŕtveho darcu, transplantáciu orgánov, ktorá za-
hŕňa liečbu kmeňovými bunkami, transplantáciu
pupočníkovej krvi a transplantáciu umožnenú
kúpou darcovských orgánov alebo tkanív

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné  plnenie je poskytované max. do výšky

limitu poistného plnenia.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistením Allianz Best Doctors Plus sú kryté výdavky na z lekárskeho hľadiska nevyhnutnú liečbu, služby a produkty

súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistenému mimo územia Slovenskej republiky. 

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa poistenia

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť vznik poistnej udalosti

▪ v prípade poistnej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,

priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné môžete platiť podľa dojednaného poistného obdobia ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Poistné ste

povinný uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia.

Poistné môžete platiť bankovým prevodom, prostredníctvom peňažného poukazu alebo SEPA inkasom z účtu.                          

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína prvým dňom nasledujúcim po dní uzavretia poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dohodnutý iný

– neskorší začiatok poistenia. Poistenie sa dojednáva na dobu 5 rokov.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedať:

▪ do  dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je 8 dní, jej uplynutím poistenie zanikne

▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím

Poistenie zanikne, ak poistne za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.

Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doruče-

nia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa

obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.

Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.       



Poistenie krádeže vecí žiakov                                    
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
Slovenská republika

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení krádeže vecí žiakov. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy
a zmluvné informácie o poistení sú  uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a vo Všeobecných poistných podmienkach pre
poistenie krádeže vecí žiakov zo dňa 15.05.2015 (ďalej len “poistné podmienky”). 

O aký typ poistenia ide?  
Z poistenia krádeže vecí žiakov uhradíme škody na vybraných veciach v zmysle poistných podmienok, ktoré boli spôsobené v
dôsledku odcudzenia v mieste poistenia. Poistenie možno dojednať pre:
▪ všetkých žiakov školy
▪ všetkých žiakov celej triedy/fakulty
▪ žiakov, ktorí sa do poistenia prihlásia a menovite uvedú v zoznamoch tvoriacich prílohu poistnej zmluvy
▪ zamestnancov, ktorí sa do poistenia prihlásia a menovite uvedú v zoznamoch tvoriacich prílohu poistnej zmluvy

Čo je predmetom poistenia?
✓ škody spôsobené odcudzením: šatstva,

dáždnikov, obuvi, hodiniek, tašiek (aktoviek),

peračníka, učebníc, rysovacích a písacích

potrieb, kalkulačiek, športových potrieb,

hudobných nástrojov, slúchadiel, ktoré slúžia

žiakom s poruchou  sluchu, dioptrických

okuliarov, ostatných zdravotníckych pomôcok,

ktoré poistený nevyhnutne potrebuje v rámci

zdravotnej starostlivosti (napr.: glukomer,

inzulínové pero a pod.)

✓ náklady vynaložené poisteným na odvrátenie

bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo

zmiernenie následkov poistnej udalosti

Náhrada škody vrátane nákladov na odvrátenie

alebo zmiernenie škody poskytujeme do výšky

poistnej sumy, dohodnutej v poistnej zmluve pre

poisteného žiaka alebo poisteného zamestnanca

školy. 

Čo nie je predmetom poistenia?
obsah šatstva a tašiek, ak nejde o poistené veci

peniaze, ceniny, cennosti, umelecké diela a

starožitnosti

bicykle

veci žiakov nachádzajúce sa v čase odcudzenia

v domovoch mládeže, študentských domovoch,

internátoch, ubytovniach alebo iných priestoroch

slúžiacich na ubytovanie žiakov, i keď sa tieto

priestory nachádzajú v budove školy

krádež poistených vecí, ich poškodenie alebo

zničenie spôsobené pri pokuse o krádež počas

dopravy tam a späť na miesto organizovaného

pobytu poistených žiakov alebo zamestnancov

strata poistených vecí

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za každú poistnú udalosť sa

znižuje o spoluúčasť, ktorej výška je uvedená

v poistných podmienkach. Spoluúčasť je rôzna

pre žiakov rôznych druhov škôl a zamestnancov

školy a je v rozmedzí od 3 – 10 eur. 

Poistné  plnenie z jednej poistnej udalosti

jedného žiaka, resp. zamestnanca školy

poskytujeme max. do výšky poistnej sumy

dojednanej v poistnej zmluve pre tohto žiaka,

resp. zamestnanca. 

Stanovenie poistného plnenia v prípade

odcudzenia poistenej veci alebo v prípade

poškodenia a zničenia poistenej veci pri pokuse

o odcudzenie je uvedené v poistných

podmienkach.  
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na poistené veci nachádzajúce sa v budove školy a vo všetkých miestnostiach

a priestranstvách na území SR, ktoré použije škola na organizovaný pobyt poistených žiakov alebo zamestnancov. 

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na otázky týkajúce sa poistenia

▪ počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám

▪ uchovávať hodnoverné doklady o vlastníctve, resp. nadobudnutí veci, a na požiadanie ich predložiť poisťovateľovi

▪ bez zbytočného odkladu písomne oznámiť vznik škodovej udalosti, dať pravdivé vysvetlenie o vzniku a rozsahu jej

následkov

▪ bezodkladne oznámiť príslušným orgánom polície odcudzenie poistených vecí

▪ oznámenie o príčine a rozsahu škody dať potvrdiť poverenému zástupcovi školy

▪ umožniť poisťovateľovi vykonať vyšetrenie príčin vzniku a rozsahu poistnej udalosti

Kedy a ako uhrádzam platbu?
▪ Poistné zaplatíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané.

▪ Poistné ste povinný uhradiť najneskôr v deň začiatku poistenia. 

▪ Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo peňažným poukazom.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie sa uzatvára na dobu určitú, začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a končí dňom

15. októbra školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom poistenie začalo. 

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedať:

▪ do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne

▪ po poistnej udalosti do jedného mesiaca po poskytnutí / zamietnutí poistného plnenia, výpovedná lehota je osem dní,

jej uplynutím poistenie zanikne

Poistenie zanikne, ak jednorazové poistné nezaplatíte do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.

Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Prípadné nespotrebované poistné Vám bude vrátené.



Poistenie malých plavidiel                                               
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Poistenie zodpovednosti

za škodu spôsobenú
malým plavidlom                       

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o  poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú malým

plavidlom. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú  uvedené vo Všeobecných

poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú malým plavidlom zo dňa 15.12.2014 a v návrhu na

 uzavretie poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?  
Z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú malým plavidlom poisťovateľ uhradí za poisteného poškodenému škody, ktoré boli

spôsobené prevádzkou malého plavidla uvedeného v poistnej zmluve.  

Čo je predmetom poistenia?
✓ náhrada škody na zdraví a nákladov pri usmrtení

✓ náhrada škody vzniknuté poškodením, zničením,

odcudzením alebo stratou veci

✓ náhrada ušlého zisku

V poistnej zmluve je možné dojednať limit

 poistného plnenia: 

500 000 EUR – pri škodách na zdraví, usmrtení,

vecných škodách a ušlom zisku alebo 

1 000 000 EUR – pri škodách na zdraví, usmrtení,

vecných škodách a ušlom zisku 

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda spôsobená úmyselne, hrubou

 nedbalosťou alebo ak bolo plavidlo a/alebo

 pomocný čln v čase poistnej udalosti používané

neoprávnene (bez súhlasu alebo bez vedomia

jeho vlastníka alebo prevádzkovateľa napr. po

odcudzení)

škoda vzniknutá vlastníkovi alebo prevádzko-

vateľovi plavidla a/alebo pomocného člna,

ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená

škody, ku ktorým došlo pri pretekoch 

a súťažiach akéhokoľvek druhu ako aj pri

tréningových a prípravných jazdách k nim

škoda, za ktorú poistený zodpovedá svojmu

manželovi alebo osobám, ktoré s poisteným žili

v čase vzniku škodovej udalosti v spoločnej

domácnosti

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poisťovateľ má nárok na náhradu poistného plnenia

alebo jeho časti, ak   

bolo plavidlo a/alebo pomocný čln vedené

 osobou pod vplyvom alkoholu, návykovej,

 psychotropnej alebo omamnej látky a ich

prípravkov

bolo plavidlo a/alebo pomocný čln vedené

 osobou bez predpísaného oprávnenia, osobou

nespĺňajúcou iné podmienky pre vedenie plavidla

podľa osobitného predpisu alebo osobou v dobe

zákazu činnosti viesť plavidlo uloženého súdom

alebo iným príslušným orgánom

bola porušená povinnosť ohlásiť plavebnú

 nehodu, ktorá je škodovou udalosťou,

 príslušnému orgánu
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Pokiaľ nie je dohodnuté inak, poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na vnútrozemských vodách

Slovenskej republiky a Európy (s výnimkou vôd Albánska a štátov bývalého Sovietskeho zväzu okrem pobaltských

štátov, Ukrajiny a Moldavska), Stredozemného mora od Gilbraltarskej úžiny po vstup cez Dardanely, vrátane

 Jadranského mora (s výnimkou Albánska) a pobreží štátov Stredozemia, pričom sú vylúčené štáty Alžírsko, Líbya,

Egypt, Libanon, Izrael vrátane územia Palestíny a Sýria.

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

▪ oznámiť vznik škodovej udalosti, do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR, do 30 dní po jej vzniku, aj vznikla

mimo územia SR

▪ v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,

priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné môžete platiť podľa dojednaného poistného obdobia ročne, polročne alebo štvrťročne. Poistné ste povinný

uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia.

Prvé poistné môžete platiť v hotovosti, bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. Následné

poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína nultou hodinou dňa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dojednaný

neskorší začiatok poistenia. 

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.

Po každej poistnej udalosti, najneskôr do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia

 poisťovateľom. Výpovedná lehota je 15-dňová a jej uplynutím poistenie zanikne.                                                                          

Poistenie zanikne, ak poistne za prvé poistne obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatene do troch mesiacov

odo dňa jeho splatnosti. 

Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatene do jedného mesiaca odo dňa

 doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva

poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatene. To isté platí, ak bola zaplatená len

časť poistného.

Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.       



Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú pri výkone povolania                                    
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Produkt: Poistenie zodpovednosti
Slovenská republika za škodu spôsobenú 

pri výkone povolania                 

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania. Kompletné

 informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú  uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a vo

Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania zo dňa 16.09.2013.

O aký typ poistenia ide?  
Z poistenia uhradíme škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh a za ktorú zodpovedá

podľa Zákonníka práce alebo obdobného právneho predpisu SR upravujúceho pracovný vzťah. 

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie kryje škody, za ktoré poistený zodpovedá

v zmysle Zákonníka práce alebo obdobného

právneho predpisu upravujúceho pracovný vzťah,

a to:

✓ náhradu škody na veci

✓ náhradu škody na zdraví 

✓ náhradu inej škody 

Náhrada škody je poskytovaná max. do výšky

poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej zmluve. 

V poistnej zmluve môžu byť dohodnuté pripoistenia

zodpovednosti za škodu spôsobenú:

▪ na motorovom vozidle zamestnávateľa, ktoré je

vo vlastníctve alebo držbe zamestnávateľa, ako

aj škodu na vozidle, ktoré zamestnávateľ prevzal

▪ chybne vykonanou prácou alebo chybne

 vykonanou službou

▪ na dopravovaných veciach   

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré vzniknú na území  Európy. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá územná

 platnosť Svet, poistenie sa vzťahuje na územie všetkých štátov sveta.

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na otázky týkajúce sa poistenia

▪ bezodkladne oznámiť každú zmenu údajov v poistnej zmluve

▪ platiť poistné v lehotách splatnosti

▪ oznámiť vznik škodovej udalosti najneskôr do 15 dní po jej vzniku

▪ v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a  úplne na otázky týkajúce sa jej vzniku, príčiny, priebehu, rozsahu 

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda spôsobená schodkom na zverených

 hodnotách, ktoré je poistený povinný vyúčtovať

(napr. manko v pokladni)

škoda spôsobená stratou zverených predmetov

škoda spôsobená pri údržbe alebo obsluhe

 za riadenia

škoda spôsobená uložením pokuty, penále

alebo inej majetkovej sankcie

škoda spôsobená po požití alkoholu, omamných

látok

škoda spôsobená cenovým rozdielom, použitím

nesprávnej ceny, chybou pri platobnom styku

škoda spôsobená úmyselne

škoda spôsobená prevádzkou motorového

vozidla, ak sa na škodu vzťahuje povinné

zmluv né poistenie zodpovednosti za škodu

 spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné  plnenie za každú poistnú udalosť sa

znižuje o spoluúčasť vo výške 10%, min. 30

EUR, ak v poistnej zmluve nie je uvedené inak.  
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Kedy a ako uhrádzam platbu?
▪ Poistné môžete platiť podľa dojednaného poistného obdobia ročne, polročne alebo štvrťročne.

▪ Poistné ste povinný uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia.

▪ Prvé poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo peňažným poukazom, následné poistné bankovým prevodom,

peňažným poukazom alebo SEPA inkasom z účtu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve a uzatvára sa na dobu neurčitú, ak nie je dohodnuté inak. 

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedať:

▪ do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne

▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím

▪ po poistnej udalosti do jedného mesiaca po poskytnutí / zamietnutí poistného plnenia, výpovedná lehota je osem dní,

jej uplynutím poistenie zanikne

Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nezaplatíte do troch mesiacov odo

dňa jeho splatnosti.

Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doruče-

nia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa

obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.

Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Prípadné nespotrebované poistné Vám bude vrátené.



Príloha MP  6/2018 – Zoznam IPID 

IPID (

1160 IPID pre Moje auto Kasko x
1160 - Podpisová PZ v AMC 
1160_CC - Infolinka 
1160_ECO - ECO 
1160_ObCC - obchodná Infolinka 

Moje auto  KASKO 

1161 IPID pre PZP x
1161 - Podpisová PZ v AMC 
1161_CC - Infolinka 
1161_ECO - ECO 
1161_ObCC - obchodná Infolinka 

PZP 

5312 IPID pre samostatný úraz vo vozidle 
5312 - Podpisová PZ v AMC 
5312_CC - Infolinka 
5312_ECO - ECO 
5312_ObCC - obchodná Infolinka 

Moje auto KASKO – úrazové pripoistenie ako samostatné poistenie (bez dojednania 
poistenia vozidla)  

3138 IPID pre Môj domov – x 3138 - Podpisová PZ v AMC 
3138_CC – Infolinka, ECO  Môj domov – Poistenie domácnosti 

3139 IPID pre Môj domov – budova x 3139 - Podpisová PZ v AMC 
3139_CC – Infolinka, ECO  Môj domov – 

3140 IPID pre Môj domov – x 3140 - Podpisová PZ v AMC 
3140_CC – Infolinka, ECO  Môj domov – 

3141 x 3141 - Podpisová PZ v AMC 
3142_CC – Infolinka, ECO – individuálne poistenie 

3152 - hromadné  3152 – Podpisová PZ – hromadné poistenie 
3142 IPID pre Poistenie malých plavidiel - Kasko 3142 - Podpisová PZ  Poistenie malých plavidiel - Kasko 
3143 IPID pre Poistenie malých plavidiel - PZP 3143 - Podpisová PZ  Poistenie malých plavidiel - PZP 
3144 3144 - Podpisová PZ 
3145 3145 - Podpisová PZ 

7104 IPID pre Krátkodobé poistenie x 7104 - Podpisová PZ v AMC 
7104_CC – Infolinka, ECO 

7105 IPID pre Krátkodobé poistenie SR x 7105 - Podpisová PZ v AMC 
7105_CC – Infolinka, ECO  Krátkodobé cestovné poistenie pre územnú 

7106 IPID pre EU Plus 7106 – Podpisová PZ v AMC 
7106_CC – Infolinka, ECO 

7107 x 7107 - Podpisová PZ v AMC 
7107_CC – Infolinka, ECO typu RR) 

7108 7108 - Podpisová PZ v AMC 
7108_CC – Infolinka, ECO 

7109 7109 - Podpisová PZ v AMC 
7109_CC – Infolinka, ECO 



Príloha MP  6/2018 – Zoznam IPID 

7110 IPID pre Golf 7110 – Podpisová PZ v AMC  
7111 7111 – Podpisová PZ v AMC  

7112 IPID pre Poistenie storno poplatkov 7112 – Podpisová PZ v AMC 
7112_CC – Infolinka, ECO  Krátkodobé cestovné poistenie – storno poistenie ako samostatné poistenie  

7114 IPID pre Poistenie 7114 – Podpisová PZ v AMC 
7114_CC – Infolinka, ECO  Krátkodobé cestovné poistenie – 

7116 x 7116 – Podpisová PZ v AMC 
7116_CC – Infolinka, ECO 

7119 IPID pre Krátkodobé poistenie – 7119_CC – Infolinka, ECO  Krátkodobé cestovné poistenie  



Príloha MP 6/2018 – Zoznam IPID podnikatelia a priemysel 

Podnikatelia/Priemysel AMC, web  

2227  x 

2228  alebo x

2229 IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobným cestným dopravcom v 
autobusovej/autokarovej doprave x

2230 IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobným cestným dopravcom v 
autobusovej/autokarovej doprave x

2231 IPID pre poistenie ochrany dát x
2232  x 

2233  stredné x

2234 IPID pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu  x 
2235 IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami  x 
2236  x 
2237 IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti x 
2238 IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie  x 
2239 IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone realitnej kancelárie  x 
2240 IPID pre poistenie autosalonov x
2241 IPID pre poistenie bytových domov x
2242 IPID pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb x 
2243 IPID pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám x 
2244 IPID pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb x 
2245 IPID  pre poistenie právnických a podnikajúcich fyzických osôb pre prípad prerušenia prevádzky x
2246 IPID pre poistenie nákladu x
2247 IPID pre poistenie strojov a elektroniky x 
2248 IPID pre poistenie hospodárských zvierat x 
2249  x 
2250 IPID BI all risks x
2252 IPID Majetok all risks x



Poistenie vozidiel                                                              
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Povinné zmluvné poistenie

zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla                   

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o  povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie 

o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sú  uvedené vo Všeobecných

poistných podmienkach pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo

dňa 15.10.2014, Osobitných poistných podmienkach pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú

 prevádzkou motorového vozidla zo dňa 15.03.2015 a v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?  
Z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (poistenie zodpovednosti)

poisťovateľ uhradí za poisteného poškodenému škody, ktoré boli spôsobené prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej

zmluve.  

Čo je predmetom poistenia?
✓ náhrada škody na zdraví a nákladov pri usmrtení

✓ náhrada škody vzniknuté poškodením, zničením,

odcudzením alebo stratou veci

✓ účelne vynaložené náklady spojené s právnym

zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených

nárokov

✓ náhrada ušlého zisku

Limity poistného plnenia (platia limity dojednané

v poistnej zmluve).

▪ 5 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo

usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku

je to spolu maximálne 1 mil. EUR na jednu

poistnú udalosť

alebo do výšky

▪ 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených

alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom

zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu

poistnú udalosť

Spolu s poistením zodpovednosti môžu byť poskyto-

vané aj asistenčné služby Štandard alebo Komfort.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie zodpovednosti  platí na území Slovenskej republiky, na území členských štátov Európskych spoločenstiev,

členských štátov Európskej dohody o voľnom obchode, ktoré podpísali zmluvu o Európskom hospodárskom

priestore a aj na území iných štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte.

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda, ktorú utrpel vodič motorového vozidla,

ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená

škoda, za ktorú poistený zodpovedá svojmu

manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase

vzniku škodovej udalosti žili v domácnosti

škoda vzniknutá držiteľovi, vlastníkovi alebo

 prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého

prevádzkou bola škoda spôsobená

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poisťovateľ má nárok na náhradu poistného plnenia

alebo jeho časti, ak: 

osoba spôsobila škodu úmyselne

osoba viedla motorové vozidlo pod vplyvom

návykovej látky

osoba viedla motorovú vozidlo bez predpísaného

vodičského oprávnenia alebo v čase zákazu

 činnosti viesť motorové vozidlo

osoba spôsobila škodu motorovým vozidlom,

o ktorom osoba, ktorá ho viedla vedela, že jeho

technická spôsobilosť nezodpovedá

 podmienkam na  jeho používanie v premávke na

pozemných komunikáciách, a tento stav bol

v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou 
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Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť skutočnosti, na základe ktorých zaniká poistenie zodpovednosti

▪ platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

▪ oznámiť vznik škodovej udalosti, do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR, do 30 dní po jej vzniku, aj vznikla

mimo územia SR

▪ v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,

priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné môžete platiť ročne alebo v polročných, resp. štvrťročných splátkach. Poistné ste povinný uhradiť najneskôr

v prvý deň poistného obdobia pri ročnej platbe alebo v prvý deň splátkového obdobia, keď platíte poistné  v splátkach. 

Prvé poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. Následné poistné môžete

platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom a hodinou poskytovania predbežného poistenia zodpovednosti uvedenými v návrhu na

 uzavretie poistnej zmluvy. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Vypovedať zmluvu môžete ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred

jeho uplynutím. 

Vypovedať zmluvu môžete aj po vzniku škodovej udalosti do jedného mesiaca odo dňa jej oznámenia poisťovateľovi.

Výpovedná lehota je jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy

 poisťovateľovi. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Poistenie zaniká aj okamihom zániku motorového vozidla, zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu,

vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel alebo vyradením z premávky na pozemných komunikáciách,

 oznámením o krádeži motorového vozidla a zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva

s právom kúpy prenajatej veci. Pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel, poistenie zodpovednosti

zanikne vrátením dokladu o poistení zodpovednosti poisťovateľovi.                                                                                               

Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti.

Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Nespotrebované poistné Vám bude vrátené, ak zostávajúca suma poistného presiahne 1,66 EUR. Pokiaľ však došlo ku

škodovej udalosti, z ktorej vznikla pre poisťovateľa povinnosť nahradiť škodu, má poisťovateľ nárok na poistné až do

konca poistného obdobia.  



Poistenie vozidiel                                                              
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Povinné zmluvné poistenie

zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla                   

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o  povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie 

o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sú  uvedené vo Všeobecných

poistných podmienkach pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo

dňa 15.10.2014, Osobitných poistných podmienkach pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú

 prevádzkou motorového vozidla zo dňa 15.03.2015 a v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?  
Z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (poistenie zodpovednosti)

poisťovateľ uhradí za poisteného poškodenému škody, ktoré boli spôsobené prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej

zmluve.  

Čo je predmetom poistenia?
✓ náhrada škody na zdraví a nákladov pri usmrtení

✓ náhrada škody vzniknuté poškodením, zničením,

odcudzením alebo stratou veci

✓ účelne vynaložené náklady spojené s právnym

zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených

nárokov

✓ náhrada ušlého zisku

Limity poistného plnenia (platia limity dojednané

v poistnej zmluve).

▪ 5 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo

usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku

je to spolu maximálne 1 mil. EUR na jednu

poistnú udalosť

alebo do výšky

▪ 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených

alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom

zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu

poistnú udalosť

Spolu s poistením zodpovednosti môžu byť poskyto-

vané aj asistenčné služby Štandard alebo Komfort.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie zodpovednosti  platí na území Slovenskej republiky, na území členských štátov Európskych spoločenstiev,

členských štátov Európskej dohody o voľnom obchode, ktoré podpísali zmluvu o Európskom hospodárskom

priestore a aj na území iných štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte.

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda, ktorú utrpel vodič motorového vozidla,

ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená

škoda, za ktorú poistený zodpovedá svojmu

manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase

vzniku škodovej udalosti žili v domácnosti

škoda vzniknutá držiteľovi, vlastníkovi alebo

 prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého

prevádzkou bola škoda spôsobená

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poisťovateľ má nárok na náhradu poistného plnenia

alebo jeho časti, ak: 

osoba spôsobila škodu úmyselne

osoba viedla motorové vozidlo pod vplyvom

návykovej látky

osoba viedla motorovú vozidlo bez predpísaného

vodičského oprávnenia alebo v čase zákazu

 činnosti viesť motorové vozidlo

osoba spôsobila škodu motorovým vozidlom,

o ktorom osoba, ktorá ho viedla vedela, že jeho

technická spôsobilosť nezodpovedá pod-

mienkam na  jeho používanie v premávke na

pozemných komunikáciách, a tento stav bol

v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou 
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Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť skutočnosti, na základe ktorých zaniká poistenie zodpovednosti

▪ platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

▪ oznámiť vznik škodovej udalosti, do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR, do 30 dní po jej vzniku, aj vznikla

mimo územia SR

▪ v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,

priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Prvé poistné je potrebné uhradiť najneskôr v deň, ktorý predchádza začiatku poistenia. Ak je deň začiatku poistenia

zhodný s dňom vyhotovenia návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, je potrebné uhradiť prvé poistné najneskôr do 24:00

hodiny dňa začiatku poistenia.

Poistná zmluva je uzavretá dňom zaplatenia poistného.

Poistné môžete platiť ročne alebo v polročných, resp. štvrťročných splátkach. Následné poistné ste povinný uhradiť

 najneskôr v prvý deň poistného obdobia pri ročnej platbe alebo v prvý deň splátkového obdobia, keď platíte poistné

v splátkach. 

Prvé poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. Následné poistné môžete

platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom a hodinou poskytovania predbežného poistenia zodpovednosti uvedenými v návrhu na

 uzavretie poistnej zmluvy. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Vypovedať zmluvu môžete ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred

jeho uplynutím. 

Vypovedať zmluvu môžete aj po vzniku škodovej udalosti do jedného mesiaca odo dňa jej oznámenia poisťovateľovi.

Výpovedná lehota je jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy

 poisťovateľovi. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Poistenie zaniká aj okamihom zániku motorového vozidla, zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu,

vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel alebo vyradením z premávky na pozemných komunikáciách,

 oznámením o krádeži motorového vozidla a zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva

s právom kúpy prenajatej veci. Pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel, poistenie zodpovednosti

zanikne vrátením dokladu o poistení zodpovednosti poisťovateľovi.                                                                                               

Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti.

Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Nespotrebované poistné Vám bude vrátené, ak zostávajúca suma poistného presiahne 1,66 EUR. Pokiaľ však došlo ku

škodovej udalosti, z ktorej vznikla pre poisťovateľa povinnosť nahradiť škodu, má poisťovateľ nárok na poistné až do

konca poistného obdobia.  



Skupinové úrazové poistenie 
pre školy
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
Slovenská republika

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o skupinovom úrazovom poistení pre školy. Kompletné
 informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o skupinovom úrazovom poistení pre školy sú uvedené v návrhu
na uzavretie poistnej zmluvy, vo Všeobecných poistných podmienkach pre úrazové poistenie – A a v Zmluvných dojednaniach pre
skupinové úrazové poistenie pre školy.

O aký typ poistenia ide?  
Skupinovým úrazovým poistením pre školy je kryté riziko úrazu poisteného. Poistenie možno dojednať pre:
▪ všetkých žiakov školy
▪ všetkých žiakov jednej triedy/fakulty
▪ všetkých žiakov tried/fakúlt podľa zoznamu
▪ žiakov podľa zoznamu
▪ zamestnancov podľa zoznamu

Čo je predmetom poistenia?
Poistnou zmluvou možno dojednať nasledovné
poistné riziká:
✓ smrť následkom úrazu 
✓ trvalé následky úrazu
✓ denné odškodné pri pobyte v nemocnici
✓ denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia

Poistné plnenie je poskytované v rozsahu nasle-
dovných limitov (poistnej sumy):

✓ Verzia 1 – žiak:
Smrť úrazom: 2 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
4 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
2 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: nepoisťuje sa
✓ Verzia 2 – žiak:
Smrť úrazom: 1 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
2 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
2 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: nepoisťuje sa
✓ Verzia 3 – žiak:
Smrť úrazom: 1 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
2 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
2 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: 2 EUR
✓ Verzia 4 – zamestnanec:
Smrť úrazom: 4 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
4 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
4 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: 4 EUR

Výška poistnej sumy závisí od verzie poistného krytia
dohodnutej v poistnej zmluve. V prípade poistenia
 trvalých následkov úrazu bez progresie, poistenia
 trvalých následkov úrazu s progresiou a poistenia
 denného odškodného počas nevyhnutného liečenia
následkov úrazu, je maximálna poistná suma určená
na základe oceňovacích tabuliek, ktoré sú súčasťou
 poistných podmienok.

Čo nie je predmetom poistenia?
úraz, ku ktorému došlo následkom požitia alkoholu,
pričom bolo zistené viac ako 1,5 promile alkoholu
v krvi, a úraz, ku ktorému došlo v dôsledku vedomej
aplikácie návykových látok
úraz, ku ktorému došlo pri leteckej doprave a poistený
bol členom leteckého personálu na palube havaro -
vaného vrtuľového alebo prúdového lietadla alebo pri
parašutizme, paraglidingu, lietaní na bezmotorovom či
motorovom rogale a pri lietaní v klzáku a balóne
úraz, ktorý poistený utrpí tým, že sa ako vodič, spolu-
jazdec alebo cestujúci motorového vozidla zúčastní
pretekov alebo súťaží alebo s nimi súvisiacich
tréningových jázd
následky diagnostických, liečebných a preventívnych
zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia
následkov úrazu alebo neodborných zákrokov, ktoré si
poistený vykoná alebo si nechá vykonať na svojom tele
otravy v dôsledku požitia pevných alebo kvapalných
látok. Poistná ochrana sa však poskytuje deťom do
dovŕšenia 10. roku života. U týchto detí zostávajú
vylúčené otravy potravinami
úraz, ku ktorému došlo v dôsledku duševnej poruchy
alebo poruchy vedomia, mozgovej mŕtvice, epileptic -
kého záchvatu alebo iného záchvatu kŕčom, ktorý
zachváti celé telo poisteného 
úrazy, ku ktorým došlo pri činnosti, ktoré neboli orga-
nizované alebo povolené poisteným subjektom ani
Združením rodičov a priateľov školy alebo boli usku-
točnené bez dozoru zodpovedného pracovníka pois -
teného subjektu alebo bez jeho výslovného povolenia
činnosti a osoby: motokros, akrobatické lyžovanie,
skoky na lyžiach, potápanie > 40 metrov, rafting mimo
Európy, artista, akrobat, drezér, krotiteľ, námorník
 (lodivod, kormidelník), míner, pyrotechnik, výbušninár,
strelmajster, banský- horský- záchranár, horolezecký
sprievodca, potápač – záchranár (profesionál),
 potápač vykonávajúci montážnu a opravárenskú
 činnosť a pod., speleológ, väzeň vo výkone trestu,
vojak útvaru v zahraničí
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Územná platnosť poistenia nie je obmedzená. 

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa poistenia

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť vznik poistnej udalosti

▪ v prípade poistnej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,

priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné zaplatíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri

 uzavretí poistnej zmluvy.

Poistné môžete platiť v hotovosti, bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.                                           

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína nultou hodinou dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, najskôr však nasledujúci

deň po dni uzavretia poistnej zmluvy. Ak sú poistenými osobami všetci žiaci poisteného subjektu/triedy/fakulty,

 poistenie jednotlivého žiaka začína dňom nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy alebo dňom zapísania žiaka do

 evidencie vedenej poisteným subjektom počas trvania poistenia. 3. Poistenie končí uplynutím 24. hodiny dňa 15. 10. 

v školskom roku, ktorý najbližšie nasleduje po dátume dojednania poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedať:

▪ do  dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je 8 dní, jej uplynutím poistenie zanikne

▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím

Poistenie zanikne, ak jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti (deň začiatku

poistenia); poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty. 

Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.  

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
V prípade úrazu spôsobeného zjavným precenením vlastných telesných síl, schopnosti a znalostí, prípadne

 nedbalosťou, je poisťovateľ oprávnený znížiť svoje plnenie, najviac však o jednu polovicu.

Ak k následkom úrazu prispeli aj choroby alebo telesné vady poisteného, dochádza ku kráteniu plnenia v pomere 

k podielu spolupôsobenia choroby alebo telesnej vady, ak tento podiel predstavuje aspoň 25%.

V prípade úrazu, ku ktorému dôjde následkom požitia alkoholu, pričom jeho množstvo, zistené v krvi poisteného,

nebolo väčšie ako 1,5 promile, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť primerane tomu, ako uvedená

 skutočnosť prispela ku vzniku poistnej udalosti.

Poisťovateľ je oprávnený znížiť svoje plnenie až o jednu polovicu, ak zomrie poistený v súvislosti s konaním, pri ktorom

spôsobil inému ťažkú ujmu na zdraví, alebo smrť alebo inak hrubo porušil dôležitý záujem spoločnosti. Ide o také

 konanie, ktoré svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Zamestnanci sú poistení počas výkonu práce u poisteného subjektu. Cesta na/z miesta výkonu práce nie je poistením

krytá.

Cudzí štátny príslušník je poistený len pre prípad smrti úrazom, právo na ostatné plnenia mu nevzniká.





 

 

 
 

 

Legislatívne zmeny 
Auto GO, Domov IN  
  
Vážení kolegovia,  
  
dovo te nám informova  Vás o legislatívnych novinkách v produktoch neživotného poistenia Auto GO 
a Domov IN, a prosíme Vás o spoluprácu v tejto veci. 
 

 
Nové predzmluvné dokumenty, ktoré je potrebné predklada  potencionálnym 
klientom pred uzatváraním zmlúv Auto GO, Domov IN (všetky verzie)  
od 23. februára 2018 (s oh adom na legislatívny rámec popísaný alej): 

Informa né dokumenty o poistnom produkte Auto GO 
Informa né dokumenty o poistnom produkte Domov IN  

  
 

 

1) Ú el Informa ného dokumentu o poistnom produkte a legislatívny rámec 
Ide o implementáciu legislatívnych zmien v súvislosti s novelou zákona . 186/2009 Z.z.  
o finan nom sprostredkovaní a finan nom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktorou sa do nášho právneho poriadku implementuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia ( alej len „Smernica o distribúcii 
poistenia“) a v súvislosti s Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1469 z 11. augusta 2017, 
ktorým sa stanovuje štandardizovaný prezenta ný formát informa ného dokumentu o poistnom 
produkte ( alej len „Vykonávacie nariadenie“).   
 
Ú elom tohto dokumentu je poskytnú  potencionálnym klientom ahko itate né, pochopite né 
a porovnate né informácie o poistnom produkte neživotného poistenia, aby mohli prija  
informované rozhodnutie pred uzatvorením poistnej zmluvy. Dokument je vytvorený v stanovenom 
štandardizovanom formáte v súlade s Vykonávacím nariadením, obsah a forma zodpovedajú 
požiadavkám predmetného nariadenia. 
 

2) Spôsob implementácie: 
Prosíme, priložte tieto informa né dokumenty ku každej uzatvorenej poistnej zmluve k existujúcim 
produktovým verziám (Auto GO 0217, Domov IN 0316) a prevzatie dokumentov klientom potvr te 
uvedením nasledujúce vety do poznámky na zmluve:  
„Klient prevzal Informa né dokumenty o poistnom produkte.“ 
Tento postup, prosíme, dodržiavajte do doby stiahnutia aktuálnej verzie AXA štúdia, kde bude tento 
postup automatizovaný, i do doby nadobudnutia platnosti nových produktových verzií, kde budú 
tieto dokumenty automatickou sú as ou zmluvnej dokumentácie. 
 
V AXA Štúdiu bude táto úprava nasadená pre staršie produktové verzie k 27. 2. 2018. 
S novými produktovými verziami (vytvorenými v roku 2018) budú tieto dokumenty automatickou 
sú as ou zmluvnej dokumentácie.    
Pre zmluvy dojednané on-line - prosíme, zabezpe te pridanie aj týchto dokumentov do odosielanej 
/ poskytovanej dokumentácie ku každej uzatvorenej zmluve spolu s poistnými podmienkami 
a zmluvou. Sú asne tieto dokumenty zverejnite na miestach, kde sú tieto dokumenty 
prezentované.  

 
 
 



 

 

 
 

 
 

3) Dopl ujúce informácie  
Informa né dokumenty je potrebné predklada  vždy všetky v kompletnej štruktúre 
uvedenej alej a to u každého produktu bez oh adu na to, ktorý druh poistenia si klient 
uzatvoril. Napríklad – je nevyhnutné, aby bol zákazníkovi predložený Informa ný dokument 
k Povinnému zmluvnému poisteniu, Informa ný dokument k Havarijnému poisteniu spolu 
s Informa ným dokumentom k Poisteniu úrazu poistníka, aj ke  si zákazník uzatvorí 
napríklad len povinné zmluvné poistenie. 
Identicky je potrebné postupova  aj pri produkte Domov IN. 
Informa né dokumenty iasto ne zdvojujú informácie o produkte uvedené  
vo Formulári o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy,  
ktorý je potrebné aj na alej priklada  rovnako ako doposia .  
Informa né dokumenty Auto GO sú totožné pre všetky produktové verzie. 

 
 

4) ŠŠtruktúra dokumentov 
Dokumenty sú pripravené v tejto štruktúre pod a druhu poistenia: 
 
Produkt Auto GO (všetky verzie) 

o Informa ný dokument o poistnom produkte Auto GO – Povinné zmluvné poistenie  

o Informa ný dokument o poistnom produkte Auto GO – Havarijné poistenie 

o Informa ný dokument o poistnom produkte Auto GO – Poistenie úrazu poistníka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkt Domov IN 

o Informa ný dokument o poistnom produkte Domov IN – Poistenie nehnute ností a domácnosti 
o Informa ný dokument o poistnom produkte Domov IN – Poistenie zodpovednosti za škodu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

akujeme za spoluprácu. 
 
Vaša AXA.



Poistenie Auto GO
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: AXA pojišťovna a.s.  
Česká republika, podnikajúca v SR 

prostredníctvom organizačnej zložky:  

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne 

z iného členského štátu

Produkt: Havarijné poistenie

Čo je predmetom poistenia?

Škoda, ktorá vznikne vlastníkovi vozidla uvedeného v poistnej 

zmluve vplyvom náhodnej udalosti bližšie popísanej v poistnej 

zmluve poškodením vozidla, zničením vozidla alebo 

odcudzením vozidla alebo jeho časti.

 GO MINI

 •  odcudzenie vozidla alebo jeho časti krádežou vlámaním alebo 

lúpežou

 •  poškodenie alebo zničenie vozidla následkom stretu alebo 

priameho kontaktu so zverou, živelnou udalosťou alebo 

vandalizmom 

 GO KLASIK

 •  poistné nebezpečenstvá obsiahnuté v GO MINI

 •  poškodenie alebo zničenie vozidla následkom stretu s iným 

účastníkom prevádzky alebo inou prekážkou

 GO MAXI

 •  poistné nebezpečenstvá obsiahnuté v GO KLASIK

 •  finančná škoda vzniknutá v súvislosti s primárnou poistnou 

udalosťou (totálna škoda alebo odcudzenie vozidla)

Poistenie sa uzatvára s poistnou sumou vo výške zodpovedajúcej 

poistnej hodnote vozidla v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy. 

Súčasťou vyššie uvedených variant poistenia (GO MINI, GO KLASIK, 

GO MAXI) je pripoistenie asistenčných služieb zdarma. Ďalej 

je k nim možné uzatvoriť doplnkové majetkové pripoistenia 

(pripoistenie náhradného vozidla, pripoistenie batožiny, 

pripoistenie skiel), doplnkové pripoistenie asistencie MAX alebo 

doplnkové pripoistenie osôb (úrazové pripoistenie). 

Čo nie je predmetom poistenia?

 Škody, ktorých príčinou nie sú poistné nebezpečenstvá 

uvedené v poistnej zmluve.

 Škody spôsobené úmyselným konaním poistníka, oprávneného 

užívateľa vozidla, osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti 

alebo osôb odkázaných na ne výživou a tretích osôb 

konajúcich z ich podnetu.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

 Nehradí sa škoda spôsobená pri použití vozidla k trestnej 

činnosti poistníkom, oprávneným užívateľom vozidla, osôb 

žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti alebo osôb odkázaných 

na ne výživou a tretích osôb konajúcich z ich podnetu.

 Nehradia sa škody spočívajúce vo výlučnom poškodení 

pneumatík, pokiaľ súčasne nedošlo aj k inému poškodeniu 

vozidla, ktorá je poistnou udalosťou.

 Nehradí sa škoda vzniknutá v dobe, počas ktorej bolo vozidlo 

poskytnuté inej osobe s cieľom vykonať prepravu, opravu, 

údržbu, predaj alebo sprostredkovať tieto služby.

 Nehradí sa škoda vzniknutá pri pretekoch akéhokoľvek druhu alebo 

súťažiach s rýchlostnou vložkou, prípravných jazdách k takýmto 

pretekom alebo súťažiam a pri súkromných alebo testovacích 

jazdách v špeciálnych areáloch alebo zónach (na uzavretom okruhu).

 Nehradí sa škoda spôsobená vecou prepravovanou vo vozidle 

alebo na vozidle ani škody spôsobné pri vyslobodzovaní alebo 

tiahnutí iného vozidla.

 Nehradí sa škoda spôsobená v dôsledku funkčného namáhania, 

prirodzeného opotrebovania, únavy alebo vady materiálu, 

konštrukčnej alebo výrobnej vady vozidla.

 Nehradí sa škoda vzniknutá pri riadení vozidla osobou bez 

platného vodičského oprávnenia alebo osobou pod vplyvom 

alkoholu alebo omamnej alebo psychotropnej látky.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

 Poistenie sa vzťahuje na krajiny nachádzajúce sa na geografickom území Európy a Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie 

a Ukrajiny. Pre vozidlá, pri ktorých je poistné plnenie vinkulované v prospech právnických osôb poskytujúcich leasing motorových vozidiel, splátkový 

predaj motorových vozidiel alebo spotrebný úver na kúpu motorových vozidiel, sa poistenie vzťahuje na všetky krajiny nachádzajúce sa na geografickom 

území Európy a Turecka (vrátane Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny) počas doby trvania tejto vinkulácie.

Aké mam povinnosti?

 – V súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy máte povinnosť najmä pravdivo a úplne odpovedať na písomné otázky poisťovne vzhľadom na 

skutočnosti, ktoré majú význam pre jej rozhodnutie, ako ohodnotí poistné riziko, a či, a za akých podmienok ho poistí, a oznámiť poisťovni existenciu 

viacnásobného poistenia a podrobností o ňom.

 – V priebehu trvania poistenia máte povinnosť najmä počínať si pri svojom konaní tak, aby nenastala poistná udalosť, teda aby nedošlo k ujme na živote, 

zdraví alebo vlastníctve iného. Ďalej máte povinnosť oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu každú zmenu údajov uvedených v poistnej zmluve, 

najmä údajov o majiteľovi vozidla, spôsobe použitia vozidla, zmenu vášho trvalého bydliska a kontaktných údajov.

Kompletné informácie pred uzatvorením zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch.

O aký typ poistenia ide?

Ide o majetkové havarijné poistenie vozidla, ktoré možno uzatvoriť v súvislosti s prevádzkou osobného alebo ľahkého úžitkového 

vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a maximálnym počtom sedadiel 9 alebo prívesného vozíka s hmotnosťou do 750 kg. 

Možno ho uzatvoriť samostatne alebo spoločne s poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

alebo poistením úrazu poistníka.



 – V prípade vzniku škodovej, resp. poistnej udalosti, musíte najmä splniť povinnosť ustanovenú zákonom upravujúcim prevádzku na pozemných 

komunikáciách, spísať spoločný záznam o dopravnej nehode a ohlásiť dopravnú nehodu, ktorá je škodovou udalosťou, polícii. Ďalej máte povinnosť 

bez zbytočného odkladu poisťovňu písomne informovať o vzniku udalosti, prípadne o skutočnosti, že proti vám bolo v súvislosti s touto udalosťou 

uplatnené právo na náhradu ujmy alebo zahájené správne alebo súdne konanie.

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Výška poistného za poistné obdobie, jeho splatnosť a frekvencia platby (štvrťročná, polročná alebo ročná) sú uvedené v poistnej zmluve. Poistné je 

nevyhnutné zaplatiť v stanovenej výške a v termíne na účet poisťovne a platbu identifikovať variabilným symbolom, ktorým je číslo návrhu poistnej zmluvy, 

resp. číslo poistnej zmluvy. Poistné je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom z účtu alebo poštovým poukazom.

Kedy začína a končí krytie?

Poisťovňa poskytuje poistnú ochranu odo dňa uvedeného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a poistná ochrana 

trvá po celú dobu trvania poistenia a zaniká zánikom poistenia z dôvodov uvedených v zákone alebo v poistnej zmluve, resp. poistných podmienkach, ktoré 

sú jej súčasťou. V prípade uzatvorenia poistnej zmluvy online na webovej stránke AXA do doby dodania fotografickej dokumentácie poisteného vozidla sa 

v prípade vzniku poistnej udalosti uplatňuje vysoká spoluúčasť.

Ako môžem zmluvu vypovedať?

Výpoveď

Poistnú zmluvu môžete ukončiť písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia (výpoveď musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred uplynutím 

poistného obdobia), alebo bez udania dôvodu do 2 mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy (poistná zmluva zanikne uplynutím 8 dní od doručenia výpovede 

poisťovni), alebo do 3 mesiacov odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti poisťovni (poistná zmluva zanikne uplynutím 1 mesiaca od doručenia výpovede 

poisťovni). 

Iné spôsoby ukončenia zmluvy na základe úkonu niektorej zo zmluvných strán

Ďalej môžete zmluvu ukončiť aj inými spôsobmi a to dohodou s poisťovňou, alebo odstúpením od poistnej zmluvy v lehote stanovenej zákonom, resp. 

poistnou zmluvou. Ak bola zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, môžete od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, pričom 

odstúpenie musí byť doručené poisťovni do 14 dní od uzatvorenia zmluvy, alebo odo dňa oznámenia poistných podmienok ku zmluve. Odstúpením zmluva 

zaniká od počiatku a strany sú povinné vrátiť si poskytnuté plnenia. 

Vaša zmluva môže byť jednostranne ukončená zo strany poisťovne písomnou výpoveďou, odstúpením od zmluvy, alebo odmietnutím poistného plnenia 

z dôvodu porušenia povinnosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne. 

Ďalšie dôvody, kedy poistná zmluva zaniká uvádza zákon alebo poistná zmluva, resp. poistné podmienky, ktoré sú jej súčasťou.



Poistenie Auto GO
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: AXA pojišťovna a.s.  
Česká republika, podnikajúca v SR 

prostredníctvom organizačnej zložky:  

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne 

z iného členského štátu

Produkt: Poistenie úrazu poistníka

Čo je predmetom poistenia?

Úraz poistníka, ktorý je vodičom vozidla, pri nastupovaní 

alebo vystupovaní zo stojaceho vozidla, pri uvádzaní vozidla do 

chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy, v priebehu jazdy, pri 

odstraňovaní bežných porúch v priebehu jazdy, alebo po dopravnej 

nehode alebo v blízkosti miesta dopravnej nehody, ktorého 

následkom je:

 Trvalé telesné poškodenie 

 Smrť 

Poistenie sa uzatvára s voliteľnou poistnou sumou do maximálnej 

výšky 200 mil. €. V prípade smrti poisteného poskytne poisťovňa 

poistné plnenie vo výške polovice dohodnutej poistnej sumy. 

V prípade trvalého telesného poškodenia poskytne poisťovňa 

poistné plnenie vo výške, ktorá sa stanoví percentom telesného 

poškodenia podľa oceňovacej tabuľky z dohodnutej poistnej sumy. 

Čo nie je predmetom poistenia?

 Úraz, ku ktorému dôjde za iných okolností, ako v súvislosti 

s prevádzkou vozidla. 

 Úraz, ktorý si poistený spôsobí úmyselne.

 Úraz, ktorého následok nie je takého rozsahu, aby došlo 

k trvalému telesnému poškodeniu.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

 Nehradí sa úraz vzniknutý pri použití vozidla bez súhlasu jeho 

vlastníka.

 Nehradí sa úraz vzniknutý pri vykonávaní bežnej údržby alebo 

opravy vozidla.

 Nehradí sa úraz vzniknutý pri motoristických pretekoch alebo 

súťažiach a pri prípravných jazdách k nim.

 Nehradí sa úraz vzniknutý pri riadení vozidla bez platného 

vodičského oprávnenia alebo pod vplyvom alkoholu alebo 

omamnej alebo psychotropnej látky.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

 Toto poistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, ktoré nastanú počas trvania poistenia na geografickom území Európy a Turecka, s výnimkou Bieloruska, 

Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny. Pre vozidlá, pri ktorých je poistné plnenie vinkulované v prospech právnických osôb poskytujúcich leasing 

motorových vozidiel, splátkový predaj motorových vozidiel alebo spotrebný úver na kúpu motorových vozidiel, sa poistenie vzťahuje na všetky krajiny 

nachádzajúce sa na geografickom území Európy a Turecka (vrátane Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny) počas doby trvania tejto vinkulácie.

Aké mam povinnosti?

 – V súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy máte povinnosť najmä pravdivo a úplne odpovedať na písomné otázky poisťovne ohľadom skutočností, 

ktoré majú význam pre jej rozhodnutie, ako ohodnotí poistné riziko a či a za akých podmienok ho poistí, a oznámiť poisťovni existenciu viacnásobného 

poistenia a podrobností o ňom.

 – V priebehu trvania poistenia máte povinnosť najmä počínať si pri svojom konaní tak, aby nenastala poistná udalosť, teda aby nedošlo k vášmu úrazu.

 – V prípade vzniku škodovej, resp. poistnej udalosti, musíte najmä bez zbytočného odkladu vyhľadať lekárske ošetrenie a postupovať podľa pokynov 

lekára. Ďalej máte povinnosť podrobiť sa na žiadosť poisťovne lekárskej prehliadke v zdravotníckom zariadení určenom poisťovateľom a umožniť mu 

prístup k informáciám obsiahnutým vo vašej zdravotnej dokumentácii. 

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Výška poistného za poistné obdobie, jeho splatnosť a frekvencia platby (štvrťročná, polročná alebo ročná), sú uvedené v poistnej zmluve. Poistné je 

nevyhnutné zaplatiť v stanovenej výške a v termíne na účet poisťovne a platbu identifikovať variabilným symbolom, ktorým je číslo návrhu poistnej zmluvy, 

resp. číslo poistnej zmluvy. Poistné je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom z účtu alebo poštovým poukazom.

Kedy začína a končí krytie?

Poisťovňa poskytuje poistnú ochranu odo dňa uvedeného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a poistná ochrana 

trvá po celú dobu trvania poistenia a zaniká zánikom poistenia z dôvodov uvedených v zákone alebo v poistnej zmluve, resp. v poistných podmienkach, ktoré 

sú jej súčasťou.

Kompletné informácie pred uzatvorením zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch.

O aký typ poistenia ide?

Ide o poistenie osoby, ktorá poistenie uzatvorila (poistníka), pre prípad úrazu vzniknutého v súvislosti s prevádzkou akéhokoľvek 

osobného alebo ľahkého úžitkového vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a maximálnym počtom sedadiel 9, pokiaľ je poistník 

vodičom tohto vozidla. Možno ho uzatvoriť samostatne alebo spoločne s poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového vozidla alebo havarijným poistením.



Ako môžem zmluvu vypovedať?

Výpoveď

Poistnú zmluvu môžete ukončiť písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia (výpoveď musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred uplynutím 

poistného obdobia), alebo bez udania dôvodu do 2 mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy (poistná zmluva zanikne uplynutím 8 dní od doručenia výpovede 

poisťovni), alebo do 3 mesiacov odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti poisťovni (poistná zmluva zanikne uplynutím 1 mesiaca od doručenia výpovede 

poisťovni). 

Iné spôsoby ukončenia zmluvy na základe úkonu niektorej zo zmluvných strán

Ďalej môžete zmluvu ukončiť aj inými spôsobmi a to dohodou s poisťovňou, alebo odstúpením od poistnej zmluvy v lehote stanovenej zákonom, resp. 

poistnou zmluvou. Ak bola zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, môžete od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, pričom 

odstúpenie musí byť doručené poisťovni do 14 dní od uzatvorenia zmluvy, alebo odo dňa oznámenia poistných podmienok ku zmluve. Odstúpením zmluva 

zaniká od počiatku a strany sú povinné vrátiť si poskytnuté plnenia. 

Vaša zmluva môže byť jednostranne ukončená zo strany poisťovne písomnou výpoveďou, odstúpením od zmluvy alebo odmietnutím poistného plnenia 

z dôvodu porušenia povinnosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne. 

Ďalšie dôvody, kedy poistná zmluva zaniká uvádza zákon, alebo poistná zmluva, resp. poistné podmienky, ktoré sú jej súčasťou.



Poistenie Auto GO
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: AXA pojišťovna a.s.  
Česká republika, podnikajúca v SR 

prostredníctvom organizačnej zložky:  

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne 

z iného členského štátu

Produkt: Povinné zmluvné poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla

Čo je predmetom poistenia?

Zákonom stanovená povinnosť poisteného (prevádzkovateľa 

vozidla alebo jeho užívateľa) nahradiť ujmu spôsobenú prevádzkou 

vozidla uvedeného v poistnej zmluve tretej osobe.

 Majetková a nemajetková škoda spôsobená prevádzkou 

vozidla: 

 • ublížením na zdraví alebo usmrtením osoby,

 •  vo forme regresnej náhrady plynúcu z právnej úpravy 

verejného zdravotného alebo nemocenského poistenia.

 Majetková škoda spôsobená prevádzkou vozidla: 

 •  poškodením, zničením alebo stratou veci, ako aj 

odcudzením veci v čase, keď osoba stratila schopnosť ju 

opatrovať,

 •  vo forme ušlého zisku,

 •  vo forme nákladov na starostlivosť o zdravie zraneného 

zvieraťa, 

 •  vo forme nákladov na právne zastúpenie,

 •  vo forme náhrady nákladov zásahu hasičského záchranného 

zboru alebo jednotiek zborov dobrovoľných hasičov obce.

Poistenie možno uzatvoriť ako:

 •  samostatné Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti 

(PZP) s možnosťou voľby limitu poistného plnenia za 

škody na zdraví každej poškodenej osoby/za celkovú škodu 

na majetku bez ohľadu na počet poškodených vo výške  

5/2,5 mil. € alebo 7/5 mil. € na jednu poistnú udalosť.

Poistenie možno uzatvoriť tiež ako poistenie zodpovednosti (PZP) 

spoločne s doplnkovými pripoisteniami (so vzostupnou výškou 

limitov poistného plnenia):

 •  PZP Plus – PZP (limit 5/2,5 mil. €) s úrazovým pripoistením 

vodiča,

 •  PZP Prémium – PZP (limit 7/5 mil. €) s úrazovým pripoistením 

vodiča, pripoistením batožiny, pripoistením náhradného 

vozidla a pripoistením vlastnej totálnej škody.

Súčasťou vyššie uvedených variantov poistenia (PZP, PZP Plus, PZP 

Prémium) je pripoistenie asistenčných služieb zdarma. Ďalej je 

k nim možné uzatvoriť doplnkové majetkové pripoistenia 

(pripoistenie skiel, pripoistenie náhradného vozidla, pripoistenie 

batožiny, živelné pripoistenie, pripoistenie poškodenia a stretu 

so zverou, pripoistenie odcudzenia a vandalizmu), doplnkové 

pripoistenie asistencie MAX alebo doplnkové pripoistenie osôb 

(úrazové pripoistenie).

Čo nie je predmetom poistenia?

 Škoda, ktorú utrpel vodič vozidla, ktorého prevádzkou bola 

škoda spôsobená.

 Škoda na vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená.

 Akékoľvek plnenia, ku ktorým sa poistený zaviazal nad rámec 

stanovený zákonom.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

 Nehradí sa majetková škoda, za ktorú poistený zodpovedá 

svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v dobe vzniku 

škodovej udalosti žili v spoločnej domácnosti, ibaže súvisí 

s ujmou, ktorá týmto osobám vznikla ublížením na zdraví.

 Nehradí sa majetková škoda vzniknutá držiteľovi, vlastníkovi 

alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého 

prevádzkou bola škoda spôsobená. 

 Nehradí sa škoda vzniknutá prevádzkou vozidla pri jeho účasti 

na organizovanom motoristickom preteku alebo súťaži, okrem 

prípadov, kedy je vodič pri preteku alebo súťaži povinný 

dodržiavať pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách.

 V prípade stretu vozidiel vo vlastníctve tej istej osoby sa 

škoda vzniknutá tejto osobe hradí iba vtedy, ak vozidlá majú 

rôzneho prevádzkovateľa a vlastník vozidla nie je súčasne 

prevádzkovateľom vozidla, na ktorom bola škoda spôsobená.

 Vo zvláštnych prípadoch stanovených zákonom (úmyselné 

spôsobenej škody, riadení pod vplyvom alkoholu alebo 

omamnej alebo psychotropnej látky, porušení povinností 

v prípade účasti na dopravní nehode) má poisťovateľ proti 

poistenému právo na náhradu toho, čo za neho plnil.

Kompletné informácie pred uzatvorením zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch.

O aký typ poistenia ide?

Ide o povinné zmluvné poistenie zodpovednosti, ktoré možno uzatvoriť v súvislosti s prevádzkou osobného alebo ľahkého 

úžitkového vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a maximálnym počtom sedadiel 9 alebo prívesného vozíka s hmotnosťou  

do 750 kg. Možno ho uzatvoriť samostatne alebo spoločne s havarijným poistením alebo poistením úrazu poistníka.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

 Poistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, ku ktorým dôjde počas trvania poistenia na území členských štátov, na území štátov uvedených vo všeobecne 

záväznom právnom predpise orgánu dohľadu a na území štátov uvedených v zelenej karte vydanej poisťovateľom.



Aké mam povinnosti?

 – V súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy máte povinnosť najmä pravdivo a úplne odpovedať na písomné otázky poisťovne ohľadom skutočností, 

ktoré majú význam pre jej rozhodnutie, ako ohodnotí poistné riziko, a či, a za akých podmienok ho poistí, a oznámiť poisťovni existenciu viacnásobného 

poistenia a podrobností o ňom.

 – V priebehu trvania poistenia máte povinnosť najmä počínať si pri svojom konaní tak, aby nenastala poistná udalosť, teda aby nedošlo k ujme na živote, 

zdraví alebo vlastníctva iného. Ďalej máte povinnosť oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu každú zmenu údajov uvedených v poistnej zmluve, 

najmä údajov o majiteľovi vozidla, spôsobu použitia vozidla, zmenu vášho trvalého bydliska a kontaktných údajov.

 – V prípade vzniku škodovej, respektíve poistnej udalosti musíte najmä splniť povinnosť ustanovenú zákonom upravujúcim prevádzku na pozemných 

komunikáciách spísať spoločný záznam o dopravnej nehode a ohlásiť dopravnú nehodu, ktorá je škodovou udalosťou, polícii. Ďalej máte povinnosť 

bez zbytočného odkladu poisťovňu písomne informovať o vzniku udalosti, prípadne o skutočnosti, že proti vám bolo v súvislosti s touto udalosťou 

uplatnené právo na náhradu ujmy alebo zahájené správne alebo súdne konanie.

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Výška poistného za poistné obdobie, jeho splatnosť a frekvencia platby (štvrťročná, polročná alebo ročná) sú uvedené v poistnej zmluve. Poistné je 

nevyhnutné zaplatiť v stanovenej výške a termíne na účet poisťovne a platbu identifikovať variabilným symbolom, ktorým je číslo návrhu poistnej zmluvy, 

resp. čísla poistnej zmluvy. Poistné je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom z účtu alebo poštovým poukazom.

Kedy začína a končí krytie?

Poisťovňa poskytuje poistnú ochranu odo dňa uvedeného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a poistná ochrana 

trvá po celú dobu trvania poistenia a zaniká zánikom poistenia z dôvodov uvedených v zákone alebo v poistnej zmluve, resp. v poistných podmienkach, ktoré 

sú jej súčasťou.

Ako môžem zmluvu vypovedať?

Výpoveď

Poistnú zmluvu môžete ukončiť písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia (výpoveď musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred uplynutím 

poistného obdobia), alebo bez udania dôvodu do 2 mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy (poistná zmluva zanikne uplynutím 8 dní od doručenia výpovede 

poisťovni), alebo do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti poisťovni (poistná zmluva zanikne uplynutím jedného mesiaca od 

doručenia výpovede poisťovni). 

Iné spôsoby ukončenia zmluvy na základe úkonu niektorej zo zmluvných strán

Ďalej môžete zmluvu ukončiť aj inými spôsobmi a to dohodou s poisťovňou, alebo odstúpením od poistnej zmluvy v lehote stanovenej zákonom, resp. 

poistnou zmluvou. Ak bola zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, môžete od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, pričom 

odstúpenie musí byť doručené poisťovni do 14 dní od uzatvorenia zmluvy, alebo odo dňa oznámenia poistných podmienok ku zmluve. Odstúpením zmluva 

zaniká od počiatku a strany sú povinné vrátiť si poskytnuté plnenia. 

Vaša zmluva môže byť jednostranne ukončená zo strany poisťovne písomnou výpoveďou, alebo odstúpením od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti 

odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne. 

Ďalšie dôvody, kedy poistná zmluva zaniká uvádza zákon, alebo poistná zmluva, respektíve poistné podmienky, ktoré sú jej súčasťou.



Poistenie Domov IN 
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: AXA pojišťovna a.s.   
Česká republika, podnikajúca v SR 

prostredníctvom organizačnej zložky: 

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne 

z iného členského štátu

Produkt:  Poistenie nehnuteľností 
a domácnosti 

Čo je predmetom poistenia?

Poistenie nehnuteľností

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie nehnuteľností 

(napr. bytov, domov vrátane vedľajších stavieb, nebytových 

priestorov a budov vo výstavbe a i.) a ich stavebných súčastí 

niektorým z poistených rizík.

Poistenie nehnuteľností je možné uzatvoriť v 3 rôznych variantoch:

 MINI 

(Rozšírený živel, vodovodná škoda),

 KLASIK 

(MINI + dym, implózie, voda z kanalizácie, nepriamy úder 

blesku, podpätie, prepätie, skrat na elektromotore, rozbitie 

skla, zrážky, voda z nádrže, strata vody, odcudzenie, 

vandalizmus, poškodenie alebo zničenie stavebných súčastí pri 

odcudzení) 

+ Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva 

nehnuteľnosti vo variante ŠTANDARD s limitom 200 000 €,

 MAXI 

(KLASIK + sprejerstvo, voda z kanalizácie okrem povodne, 

chybná funkcia sprinklerov, poškodenie fasády zverou) 

+ Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva 

nehnuteľnosti vo variante PLUS s limitom 400 000 €.

Poistenie domácnosti

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie či zničenie zariadenia 

domácnosti, ktorým sa rozumejú hnuteľné veci vlastné aj cudzie, 

anténne systémy a stavebné súčasti domácnosti niektorým 

z poistených nebezpečenstiev.

Poistenie domácnosti je možné uzatvoriť v 3 rôznych variantoch:

 MINI (rozšírený živel, vodovodné škoda)

 KLASIK 

(MINI + dym, implózie, voda z kanalizácie, nepriamy úder 

blesku, podpätiu, prepätiu, skrat na elektromotore, rozbitie 

skla, zrážky, voda z nádrže, strata vody, odcudzenie, 

vandalizmus, poškodenie či zničenie stavebných súčastí pri 

odcudzení, porucha chladiaceho zariadenia) 

+ Poistenie predĺženej záruky domácich spotrebičov, 

+ Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu ŠTANDARD 

s limitom 40 000 €.

 MAXI 

(KLASIK + chybná funkcia sprinklerov, voda z kanalizácie bez 

povodne)  

+ Poistenie predĺženej záruky domácich spotrebičov 

+ Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu ŠTANDARD 

s limitom 40 000 €. 

Poistnou sumou stavby a domácnosti je výška ich poistnej hodnoty.  

V závislosti od zvoleného variantu poistenia je pre vybrané druhy 

predmetov alebo poistné nebezpečenstvá stanovený maximálny 

limit poistného plnenia. Poistenie zodpovednosti je dohodnuté do 

výšky zvoleného limitu poistného plnenia pre 1 poistnú udalosť, resp. 

dvojnásobok základného limitu pre všetky škody v poistnom roku.

Pripoistenia 

 Súčasťou poistení sú vždy asistenčné služby zadarmo.

 K poisteniu nehnuteľnosti či domácnosti možno uzatvoriť 

pripoistenie povodne, záplavy.

 Ďalej možno uzatvoriť pripoistenie právnej ochrany rodiny 

alebo pripoistenie právnej ochrany + SAFE ONLINE.

Čo nie je predmetom poistenia? 

Poistné plnenie sa nevzťahuje napríklad na:

 poistné nebezpečenstvá a veci, ktoré sú vymenované 

v poistnej zmluve resp. poistných podmienkach ako 

nepoistené alebo nie je v poistných podmienkach uvedené, 

že sa na ne poistné plnenie vzťahuje,

 nehnuteľnosti, ktoré nie sú minimálne na 70% využívané na 

súkromné účely , resp. bývanie a na veci v nich umiestnených,

 škody spôsobené úmyselným konaním poistníka či 

spolupoistených osôb,

 škody v súvislosti alebo následkom vojnových udalostí, vzbury, 

štrajkov, teroristických aktov a pod.

 škody následkom jadrovej reakcie, žiarenia, kontamináciou 

rádioaktívnou látkou a pod.

 škody následkom vady, ktorou trpela poistená vec už v dobe 

uzatvorenia poistenia

 stratu, odcudzenie, zničenie, poškodenie umeleckej alebo 

historickej hodnoty diel,

 nepriame škody (napr. ušlý zisk, pokuty a pod.),

 škody spôsobené odcudzením, pokiaľ nedošlo k prekonaniu 

prekážky brániace poistenú vec.

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie sa nevzťahuje napr. na:

 stavby v zlom technickom stave.

 oporné a zárubne múry alebo stavby na vodných tokoch  

a na stavby, ktoré nie sú pevne spojené so zemou.

 škody vzniknuté pri rekonštrukcii, výstavbe, alebo stavebných 

prácach

 škody spôsobené podnikateľskou činnosťou

Kompletné informácie pred uzatvorením zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch. 

O aký typ poistenia ide?

Ide o majetkové poistenie nehnuteľností, ktorým je možno poistiť najmä trvalo alebo rekreačne obývané nehnuteľnosti určené na 

bývanie. Ďalej ide o majetkové poistenie domácnosti, ktorým je možno poistiť hnuteľné veci ako vnútorné vybavenie umiestnené 

v týchto nehnuteľnostiach a používané na súkromné účely. Súčasťou poistenia sú asistenčné služby a vo vybraných variantoch aj 

poistenie zodpovednosti za škodu.



Poistenie domácnosti

Poistenie sa nevzťahuje napr. na:

 motorové vozidlá či motocykle,

 škody vzniknuté na veciach, ktoré sú umiestnené v budove vo výstavbe,

 škody na batožine umiestnenej vo vozidle spôsobenej ich nesprávnym uložením alebo uložených na zvonku viditeľných miestach,

 na spotrebiče staršie ako 4 roky pri poistení predĺženej záruky 

 niektoré vybrané predmety umiestnené v nebytovom priestore (napr. v pivnici) z titulu ich povahy.

 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poistné plnenie môže byť obmedzené, alebo znížené napríklad v nasledujúcich situáciách:

 poistné plnenie je vyplatené maximálne do výšky dohodnutého limitu, alebo sublimitu poistného plnenia,

 pri rekreačnom type bývania a budovy vo výstavbe môže byť poistné plnenie obmedzené, alebo znížené,

  vzhľadom na úroveň zabezpečenia budovy pri odcudzení môže byť poistné plnenie obmedzené, 

 pri odcudzení vecí z batožinového priestoru vozidla , ak k odcudzeniu došlo v nočných hodinách a vozidlo bolo zaparkované na nestráženom parkovisku 

môže byť poistné plnenie obmedzené.

 

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

 Poistenie DOMOV IN sa vzťahuje na predmet poistenia uvedený v poistnej zmluve nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky na adrese, ktorá je 

uvedená v oddiele „Miesto poistenia“ v poistnej zmluve.

 Pri poistení domácnosti sa poistenie vzťahuje ďalej na niektoré vybrané veci na území celej Slovenskej republiky alebo aj na území Európskej únie 

(napríklad veci osobnej potreby) v závislosti od zvolenej varianty poistenia. 

 Počas sťahovania domácnosti sa poistenie vzťahuje na tieto vybrané veci aj na novej adrese po dobu maximálne 30 dní.

Aké mam povinnosti?

 – V súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy máte povinnosť najmä pravdivo a úplne odpovedať na písomné otázky poisťovne ohľadom skutočností, 

ktoré majú význam pre jej rozhodnutie, ako ohodnotí poistné riziko a či a za akých podmienok ho poistí a oznámiť poisťovni existenciu viacnásobného 

poistenia a podrobnosti o ňom.

 – V priebehu trvania poistenia máte povinnosť najmä počínať si pri svojom konaní tak, aby nenastala poistná udalosť. 

 – V prípade vzniku poistnej udalosti ste povinný bezodkladne poisťovňu písomne informovať o tejto skutočnosti a postupovať v súlade s jej pokynmi ako 

aj v súlade s poistnými podmienkami poisťovne. 

 – Ďalej máte povinnosť oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu každú zmenu údajov uvedených v poistnej zmluve, najmä údajov o osobách, 

spôsobe použitia majetku, zmenu vášho trvalého bydliska a kontaktných údajov.

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Výška poistného za poistné obdobie, jeho splatnosť a frekvencia platby (štvrťročná, polročná alebo ročná) sú uvedené v poistnej zmluve. Poistné je 

nevyhnutné zaplatiť v stanovenej výške a v termíne na účet poisťovne a platbu identifikovať variabilným symbolom, ktorým je číslo návrhu poistnej zmluvy, 

resp. číslo poistnej zmluvy. Poistné je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom z účtu alebo poštovým poukazom.

Kedy začína a končí krytie?

Poisťovňa poskytuje poistnú ochranu odo dňa uvedeného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a poistná ochrana 

trvá po celú dobu trvania poistenia a zaniká zánikom poistenia z dôvodov uvedených v zákone alebo v poistnej zmluve, resp. v poistných podmienkach, ktoré 

sú jej súčasťou.

Ako môžem zmluvu vypovedať?

Výpoveď

Poistnú zmluvu môžete ukončiť písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia (výpoveď musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred uplynutím 

poistného obdobia), alebo bez udania dôvodu do 2 mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy (poistná zmluva zanikne uplynutím 8 dní od doručenia výpovede 

poisťovni), alebo do 3 mesiacov odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti poisťovni (poistná zmluva zanikne uplynutím 1 mesiaca od doručenia výpovede 

poisťovni). 

Iné spôsoby ukončenia zmluvy na základe úkonu niektorej zo zmluvných strán

Ďalej môžete zmluvu ukončiť aj inými spôsobmi, a to dohodou s poisťovňou alebo odstúpením od poistnej zmluvy v lehote stanovenej zákonom, resp. 

poistnou zmluvou. Ak bola zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, môžete od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, pričom 

odstúpenie musí byť doručené poisťovni do 14 dní od uzatvorenia zmluvy alebo odo dňa oznámenia poistných podmienok ku zmluve. Odstúpením zmluva 

zaniká od počiatku a strany sú povinné vrátiť si poskytnuté plnenia. 

Vaša zmluva môže byť jednostranne ukončená zo strany poisťovne písomnou výpoveďou, odstúpením od zmluvy alebo odmietnutím poistného plnenia 

z dôvodu porušenia povinnosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne. 

Ďalšie dôvody, kedy poistná zmluva zaniká uvádza zákon alebo poistná zmluva, resp. poistné podmienky, ktoré sú jej súčasťou.



Poistenie Domov IN 
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: AXA pojišťovna a.s.   
Česká republika, podnikajúca v SR 

prostredníctvom organizačnej zložky: 

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne 

z iného členského štátu

Produkt:  Poistenie občianskej 
zodpovednosti za škodu 

Čo je predmetom poistenia?

Predmetom poistenia je:

 zodpovednosť poistených osôb za škodu vzniknutú inému 

v súvislosti s ich činnosťami, alebo ich vzťahmi v bežnom 

občianskom živote a to na živote alebo zdraví, škody 

spôsobené na majetku alebo iná majetková škoda (finančné 

škody).

 Poistenie sa môže tiež vzťahovať na náhradu nemajetkovej 

ujmy. 

 Poistenie je možné uzatvoriť v 2 variantoch: 

 • PLUS (limit 200 000 €) alebo 

 • EXTRA (limit 400 000 €).

Pripoistenia

 Súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby. 

 Ďalej je možné dojednať aj pripoistenie právnej ochrany 

rodiny alebo pripoistenie právnej ochrany + SAFE ONLINE. 

Poistná suma a limity poistného plnenia 

Poistenie zodpovednosti je uzatvorené do výšky dojednaného 

základného limitu poistného plnenia pre 1 poistnú udalosť, resp. 

dvojnásobok tohto limitu pre všetky udalosti v jednom poistnom 

roku. 

V závislosti od zvolenej varianty poistenia, je ďalej stanovený rozsah 

a výška limitov resp. sublimitov pre jednotlivé typy udalostí. 

Čo nie je predmetom poistenia? 

Poistné plnenie sa nevzťahuje napríklad na:

 škody, ktoré sú vymenované v poistnej zmluve resp. poistných 

podmienkach ako nepoistené alebo nie je v poistných 

podmienkach uvedené, že sa na ne poistné plnenie vzťahuje;

 škody spôsobené úmyselným konaním poisteného alebo 

spolupoistených osôb; 

 škody spôsobené poisteným, ktoré utrpia rodinní príslušníci 

alebo osoby žijúce s ním v spoločnej domácnosti;

 škody spôsobené zamestnávateľovi či vyplývajúce 

z podnikania,

 škody spôsobené na životnom prostredí, pri likvidácii odpadov 

alebo manipulácii s nebezpečným odpadom,

 škody spôsobené alebo vyplývajúce z búracích, demolačných 

prác alebo prác s výbušninami

 škody súvisiace s prevádzkou vozidiel,

 škody spôsobené zvieratami, ktoré nie sú chované 

k súkromným účelom.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

 Poistné plnenie je vyplatené maximálne do výšky dojednaného 

základného limitu alebo sublimitu poistného plnenia. 

 Z poistenia sú vylúčené tiež pokuty, penále alebo iné zmluvné 

alebo trestné sankcie alebo podobné platby.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

 Poistenie sa vzťahuje na územie Európskej únie alebo územie celého sveta okrem Severnej Ameriky s ohľadom na zvolenú variantu poistenia.

Aké mam povinnosti?

 – V súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy máte povinnosť najmä pravdivo a úplne odpovedať na písomné otázky poisťovne ohľadom skutočností, 

ktoré majú význam pre jej rozhodnutie, ako ohodnotí poistné riziko a či a za akých podmienok ho poistí, a oznámiť poisťovni existenciu viacnásobného 

poistenia a podrobností o ňom.

 – V priebehu trvania poistenia máte povinnosť najmä počínať si pri svojom konaní tak, aby nenastala poistná udalosť. 

 – V prípade vzniku poistnej udalosti, ste povinní bezodkladne poisťovňu písomne informovať o tejto skutočnosti a postupovať v súlade s jej pokynmi ako 

aj v súlade s poistnými podmienkami poisťovne. 

 – Ďalej máte povinnosť oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu každú zmenu údajov uvedených v poistnej zmluve, najmä údajov o osobách, 

spôsobe použitia majetku, zmenu vášho trvalého bydliska a kontaktných údajov.

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Výška poistného za poistné obdobie, jeho splatnosť a frekvencia platby (štvrťročná, polročná alebo ročná), sú uvedené v poistnej zmluve. Poistné je 

nevyhnutné zaplatiť v stanovenej výške a v termíne na účet poisťovne a platbu identifikovať variabilným symbolom, ktorým je číslo návrhu poistnej zmluvy, 

resp. číslo poistnej zmluvy. Poistné je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom z účtu alebo poštovým poukazom.

Kompletné informácie pred uzatvorením zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch. 

O aký typ poistenia ide?

Ide o poistenie občianskej zodpovednosti za škodu spôsobenú inému poistenými osobami. Súčasťou poistenia sú aj asistenčné 

služby. Poistenie je možné uzatvoriť samostatne alebo spolu s poistením nehnuteľností alebo domácnosti Domov IN.



Kedy začína a končí krytie?

Poisťovňa poskytuje poistnú ochranu odo dňa uvedeného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a poistná ochrana 

trvá po celú dobu trvania poistenia a zaniká zánikom poistenia z dôvodov uvedených v zákone alebo v poistnej zmluve, resp. v poistných podmienkach, ktoré 

sú jej súčasťou.

Ako môžem zmluvu vypovedať?

Výpoveď

Poistnú zmluvu môžete ukončiť písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia (výpoveď musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred uplynutím 

poistného obdobia), alebo bez udania dôvodu do 2 mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy (poistná zmluva zanikne uplynutím 8 dní od doručenia výpovede 

poisťovni), alebo do 3 mesiacov odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti poisťovni (poistná zmluva zanikne uplynutím 1 mesiaca od doručenia výpovede 

poisťovni). 

Iné spôsoby ukončenia zmluvy na základe úkonu niektorej zo zmluvných strán

Ďalej môžete zmluvu ukončiť aj inými spôsobmi a to dohodou s poisťovňou, alebo odstúpením od poistnej zmluvy v lehote stanovenej zákonom, resp. 

poistnou zmluvou. Ak bola zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku môžete od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, pričom 

odstúpenie musí byť doručené poisťovni do 14 dní od uzatvorenia zmluvy, alebo odo dňa oznámenia poistných podmienok ku zmluve. Odstúpením zmluva 

zaniká od počiatku a strany sú povinné vrátiť si poskytnuté plnenia. 

Vaša zmluva môže byť jednostranne ukončená zo strany poisťovne písomnou výpoveďou, odstúpením od zmluvy alebo odmietnutím poistného plnenia 

z dôvodu porušenia povinnosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne. 

Ďalšie dôvody, kedy poistná zmluva zaniká uvádza zákon, alebo poistná zmluva, resp. poistné podmienky, ktoré sú jej súčasťou.





  

 
 

Písomný pokyn k zmenám v dokumentoch a k sprístupneniu Informa ných dokumentov o poistnom 
produkte 

D a : 22.02.2018 
Ur ené: sprostredkovate om poistenia 
Zaslané na: e-mailové adresy dohodnuté v zmluvách o sprostredkovaní poistenia 

Vážený obchodný partner,  
     týmto Vám oznamujeme,  že v súvislosti s novelou zákona o pois ovníctve . 39/2015 ú innou                     
od 23.02.2018, ktorá ruší Opatrenie NBS  14/2015 vo veci oboznamovania  poistníka  pred uzavretím poistnej 
zmluvy o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy sa s ú innos ou od 23.02.2018 
stávajú neú innými povinnosti sprostredkovate a uvedené v znení zmluvy o sprostredkovaní poistenia 
a v znení písomných pokynov k jednotlivým produktom vo veci oboznamovania poistníka s Formulárom 
o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy (Formulár). 
     Vzh adom na  uvedenú novelu zákona o pois ovníctve vo veci vypracovania Informa ného dokumentu 
o poistnom produkte pre produkty neživotného poistenia zo strany poistite a  a povinnos  
sprostredkovate a poistenia pred uzavretím poistnej zmluvy alebo, ak je to odôvodnené, pri jej zmene, 
predloži  potenciálnemu klientovi alebo klientovi Informa ný dokument o poistnom produkte (známy pod 
skratkou „IPID“), ktorá je ustanovená v novele zákona  . 186/2009 o finan nom sprostredkovaní 
a finan nom poradenstve ú innou od 23.02.2018 Vám oznamujeme, že Informa né dokumenty o poistnom 
produkte k jednotlivým štandardným poistným produktom Vám budú 23.02.2018 sprístupnené: 

a) v poistnom systéme Ontario na adrese https://ontario.colonnade.sk na miestach, kde bol doteraz 
umiestnený Formulár a to aj s možnos ou tla e, 

b) na internetovom rozhraní Extranet na adrese https://extra.colonnade.sk  na miestach, kde  
bol doteraz umiestnený Formulár, a to s možnos ou tla e pri tla i návrhov poistných zmlúv, ako aj 
v sekcii poistné podmienky - IPIDy pri jednotlivých poistných produktoch, 

c) na webovom sídle www.colonnade.sk v asti „Dokumenty“. 
V prípade neštandardných poistných produktov a zložitých obchodných prípadov v poistení podnikate ov 
Vám  spolu s ponukou poistenia budú našimi Upisovate mi predložené zodpovedajúce Informa né 
dokumenty o poistnom produkte. 
     Podotýkame, že IPID nie je sú as ou zmluvnej dokumentácie a povinnos  predloži  ho klientom je 
originálna povinnos  sprostredkovate a poistenia, vrátane vedenia záznamov a alších informa ných 
povinnosti v zmysle  zákona o finan nom sprostredkovaní a finan nom poradenstve. 

     V prípade Vašich otázok sa môžete obráti  na Business Development Managerov, s ktorými 
spolupracujete, resp. kontaktova  naše zákaznícke centrum na tel. linke 055/6826 222, prípadne zasla  email 
na adresu info@colonnade.sk . 
 
S pozdravom  
 
          

         Ing. Peter Císar 
         vedúci pobo ky  





























































































































Kompletné informácie pred uzavretím zmluvné informácie o produkte sú uvedené v
vo Všeobecných poistných podmienkach, Osobitných p. Zmluvných dojednaniach.

Informa ný dokument o

Spolo nos : SOB Pois ov a, a. s.,  Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa,  vl. . 444/B,  I O: 31

zodpovednosti podnikate ov

aký typ poistenia ide?

je produkt neživotného poistenia. Dojednáva sa dobu neur itú

o je predmetom poistenia?
Živelné poistenie. Zah poistenie hnute ného 

nehnute ného majetku v prípade živelnej udalosti Živelná 
udalos  je poškodenie poistenej veci následkom požiaru, 
výbuchu, úderu blesku, nárazu lietajúceho telesa, 
vodovodných škôd, víchrice a

záplavy, zemetrasenia, zosuvu pôdy, skál alebo zeminy, 
lavín

.  Zah a poistenie hnute ného majetku 
prípade krádeže vlámaním, vandalizmu, lúpežného 

Poškodenie skla Zah a poistenie pre prípad poškodenia 
skla akouko vek náhodnou udalos ou.

Vonkajší vandalizmus. Zah a prípade 
úmyselného poškodenia zvonku prístupného priestoru  
poisteného predmetu tre ou osobou. 

Náklady po poistnej udalosti Zah a poistenie nákladov, 
ktoré sú vynaložené súvislosti poistnou udalos ou. 

Preprava nákladu alebo pe azí Zah a
prípad poškodenia nákladu/pe azí pri preprave spôsobené 
živelnými  rizikami, v prí innej súvislosti s haváriou, 
lúpežným prepadnutím

Prerušenie prevádzky. Zah a poistenie pre prípad 
následnej škody spôsobenej prerušením prevádzky .

ronických zariadení Zah a 
poistenie pre prípad poškodenia akouko vek náhodnou 
udalos ou, ktorá nastane ne akane a náhle, obmedzuje 
alebo vylu uje prevádzkyschopnos  zariadenia.

Poistenie zodpovednosti za škodu. Zah a poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú inému, ak bola škoda 
spôsobená v súvislosti s poistenou innos ou.  

Poistenie sa vz ahuje na tie p , ktoré sú dojednané 

Poistné sumy sú bližšie špecifikované v

o nie je predmetom poistenia?

do asné stavby
tany, stánky, pódia, nafukovacie haly, bil
porné múry a
kleníky, senníky, silá

rárne, bioplynové stanice
erejné pozemné komunikácie, verejné 

elektriny, vody, plynu, tepla, verejné komunika né siete
odstvo, pôd
vieratá a
lhodobo nevyužívané nehnute nosti
ehnute nosti, na ktorých sú vykonávané stavebné 

úpravy, ak tieto úpravy mali vplyv na vznik škody
udovy bez kolauda ného rozhodnutia
lavidlá, lietadlá, ko ajové vozidlá
otorové vozidlá (ak nie sú zásobami)

anové dráhy
ábavné parky

oftvér a atabázy
odzemná ažba a dobývanie
ýroba zbraní, munície, bojových a vojnových vozidiel
ýstavba tunelov, mostov, vodných diel
rtné veže

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Škodové udalosti vzniknuté najmä súvislosti s:

úmyselným konaním, hrubou nedbanlivos ou, 
nedodržaním právnych predpisov

teroristickým inom
vojnovou udalos ou, revolúciou, povstaním
neriadením sa pokynmi pois ovate a/asisten nej služby
vedomím poskytnutím nepravdivých/neúplných 
informácií
požitím alkoholu, narkotík, omamných látok a
používaním zápalných a výbušných látok 
azbestom alebo materiálom obsahujúcim azbest
jadrovou energiou alebo žiarením
so zlyhaním informa ných systémov, softvéru



Kde sa na m a vz ahuje krytie?

sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré vám ako poistenému nú na území 
zodpovednosti za škodu sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré vám ako poistenému vzniknú na území 
zmluve (možnosti územného rozsahu pre poistenie zodpovednosti za škodu: Slovenská a eská republika, alebo Slovenská 
republika, eská republika, Rakúsko, Ma arsko, Po sko alebo Európa v geografickom význame). 

Aké mám povinnosti?

Umožni pois ovate ovi vstup do poistených objektov za ú elom posúdenia poistného rizika.
Oznám pois ovate ovi zmeny ku ktorým došlo po as trvania poistenia

úplne na všetky otázky pois ovate a.
Uskuto ni opatrenia, aby poistná udalos  nenastala alebo bola o najmenšia.

prípade vzni pois ovate a všetky informácie k
Neodkladne oznámte polícii poistnú udalos , ak nastala za okolností nasved ujúcich spáchanie trestného 

predlož policajný protokol.
Predlož pois ovate ovi všetky požadované doklady potrebné na vyšetrovanie škodovej/poistnej udalosti.
Ria te sa pokynmi pois ovate a.

ako uhradím platbu?

zodpovednosti podnikate ov je bežne platené poistenie, poistné musí ti za každé poistné obdobie 
dohodnutých splátkach ku d u uvedenému v

Poistné môže by  uhradené bankovým pod a platobných údajov uvedených v

Kedy za ína a kon í krytie?

Za iatok krytia
prijatím Návrhu poistnej zmluvy zaplatením krytie za ína nultej hodine d a uvedeného ako za iatok poistenia v 

Návrhu poistnej zmluvy za predpokladu, že poistné uvedené Návrhu poistenej zmluvy ste uhradili najneskôr v predchádzajúci de ;
podpisom oboch zmluvných strán takomto prípade krytie za ína nultej hodine d a uvedeného ako za iatok 

Krytie kon í:
uplynutím dohodnutej poistnej doby, t.j. o 24.hodine d a, ktorý poistnej zmluve uvedený ako koniec poistenia
nezaplatením poistného, ak poistenie vzniklo podpisom oboch zmluvných strán a  jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch 
mesiacov odo d a 
uplynutím výpovednej lehoty

zmluvných strán,
alšími spôsobmi uvedenými v poistnej zmluve, v poistných podmienkach alebo spôsobmi stanovenými zákonom; a to vždy na 

základe tej právnej skuto nosti, ktorá nastala skôr.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?

Zmluvu môžete písomne vypoveda

do 1 mesiaca odo d a vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného plnenia alebo jeho zamietnutia,
najmenej 6 týžd ov pred uplynutím poistného obdobia.
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Preh ad zmien v neživotných produktoch z dôvodu legislatívnych 
požiadaviek s ú innos ou od 23.2.2018 

 

1.1 Predaj produktov cez B2B 
Dotknuté produkty: PZP, Casco (Autopartner), Domos Kompakt, Úrazové poistenie vodi a, Biznis Plus. 

 

  1.1.1   Nový informa ný dokument o poistnom produkte 

Na základe vykonávacieho nariadenia z EU ku každému neživotnému poisteniu musí by  klientovi pred 
uzatvorením poistenia poskytnutý štandardizovaný nový informa ný dokument o poistnom produkte. 
Doterajší Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach bude zrušený. 

Nový informa ný dokument o poistnom produkte má presne predpísaný formát  a štruktúru, ktorú nie 
je možné meni .  Tento nový dokument sa nachádza v záložke Rekapitulácia, na akovnej stránke 
a klient ho dostane emailom k poisteniu. 

Ukážka z havarijného poistenia: 
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TIP: Sprostredkovate  môže tento dokument využi  pri vysvet ovaní charakteristík / parametrov 
produktu. 

 

1.1.2   Doplnenie nových prehlásení do Návrhu poistnej zmluvy 

Ukážka z havarijného poistenia: 
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1.2 Papierové (tla ené) poistné zmluvy 

Domos Kompakt a PZP je možné uzatvára  aj prostredníctvom papierových poistných zmlúv. Od 23.2. 
2018 je možné používa  na alej terajšie papierové zmluvy, ale za podmienky, že  v  papierovej verzii 
zmluvy sa vymení terajší Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach za nový Informa ný dokument 
o poistnom produkte. 

Nové tla ivá: 

Informa ný dokument o poistnom produkte pre Domos Kompakt 
Informa ný dokument o poistnom produkte pre PZP  

 



Kompletné informácie pred uzavretím zmluvné informácie o produkte sú uvedené v
vo Všeobecných poistných podmienkach – poistenie motorových vozidiel 

Zmluvných dojednaniach pre poistenie motorových vozidiel
Všeobecných poistných podmienkach pre úrazové poistenie a v Tabu kách pre hodnotenie trvalých následkov 

úrazu.

avarijné poistenie motorových vozidiel
Informa ný dokument o

Spolo nos : SOB Pois ov a, a. s.,  Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa,  vl. . 444/B,  I O: 31

havarijné

aký typ poistenia ide?

Havarijné je produkt neživotného poistenia. Dojednáva sa na ur itú

o je predmetom poistenia?
Poistenie poškodenia poisteného motorového vozidla 
spôsobené havári vandalizmom, živelnou udalos ou, 

Poistenie je možné dojedna  v dvoch balíkoch, pri om 
základom je krytie rizík havárie, živelných udalostí 

V prípade nehody alebo poruchy motorového vozidla sú 
utomatickou sú as ou poistenia asisten né služby

kategórie  osobných motorových (M1) a nákladných vozidiel 
najvä šou prípustnou hmotnos ou do 3,5 

Parciálne škody sú hradené v cenách náhradných dielov 
prác platných v danom regióne (nové ceny)
prípade ekonomicky neú elnej opravy je vyplatená 

všeobecná hodnota vozidla ( asová cena).

Poistné sumy sú bližšie špecifikované v
ur ujú sa ako nová cena vozidla s

výroby vrátane štandardnej, doplnkovej alebo 
nadštandardnej výbavy. Akáko vek poskytnutá individuálna 
predajná z ava nebude zoh adnená pri stanovení novej ceny 

Poistenie sa vz ahuje na tie pripoistenia, ktoré sú dojednané 

Doplnkové pripoistenia
Možné dojedna

ripoistenie úrazu prepravovaných osôb
ripoistenie pre prípad 

poškodenia/odcudzenia/straty batožiny
zníženej spoluú asti pri poškodení 

úhrady nákladov na zapoži anie 
náhradného vozidla

finan nej straty –

Možné dojedna  len pre kategórie osobných motorových 
nákladných vozidiel (N1)  s najvä šou prípustnou 

hmotnos ou do 3,5 

Poistné limity poistného plnenia a výšky spoluú asti sú 
bližšie špecifikované

o nie je predmetom poistenia?

havarijného poistenia nie sú hradené škody:

ak škody boli spôsobené úmyselným konaním 
poisteného a/alebo poistníka, osôb jemu blízkych, jeho 
spolo níka, jeho zamestnancov, iného oprávneného 
používate a alebo inej osoby konajúcej na podnet
niektorého z

pneumatikách, ak nedošlo sú asne k inému 
poškodeniu vozidla, za ktoré je pois ovate  povinný plni , 

výnimkou škôd spôsobených vandalizmom a 
odcudzením pneumatík,

prípad odcudzenia vozidla, ak vozidlo v ase vzniku 
škody nebolo vybavené predpísaným zabezpe ovacím 

dením a/alebo zabezpe ovacie zariadenie nebolo 
funk né a/alebo aktivované.

Pripoistenie batožiny
ak došlo k odcudzeniu batožiny krádežou vlámaním 

uzamknutého a nezabezpe eného vozidla
batožin á vo vozidle pred za iatkom 

ukon ení jazdy a pri prerušení jazdy na viac 

Pripoistenie zníženej spoluú asti pri poškodení skiel 

panoramatická strecha, strešné okná vozidla a pod.,
dia ni né známky, emisná známka, STK známka, 
ochranné fólie, clony, spätné zrkadlá a pod.).

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poistenie sa nevz ahuje na škody, 
spôsobené v dôsledku

úmyselným konaním, hrubou nedbanlivos ou, 
nedodržaním práv
požit alkoholu, narkotík, omamných látok a
neriadením sa pokynmi pois ovate a/asisten nej služby
vedomím poskytnutím nepravdivých/neúplných 
informácií



Kde sa na m a vz ahuje krytie?

Havarijné p vrátane dojednaných pripoistení sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré vám ako poistenému vzniknú na 
území dohodnutom v poistnej zmluve t. j. všetky štáty Európy a Turecko

Aké mám povinnosti?

ez zbyto ného odkladu písomne oznám pois ovate ovi, najneskôr však do 15 dní, každú zmenu týkajúcu sa poistenia v rozsahu 
údajov uvedených v poistnej zmluve a údajov týkajúcich sa vozidla, jeho technického stavu alebo predmetov

ve te v poistnej zmluve, ko ko originálnych, resp. kópií k ú ov od vozidla, k ú ov a ovláda ov od zabezpe ovacích zariadení
lastníte.
ezodkladne nahlás príslušnému orgánu polície každú stratu alebo odcudzenie k ú ov, ovláda ov alebo dokladov od vozidla

Vozidlo zabezpe te predpísaným spôsobom a oto zabezpe ovacie zariadenie/zariadenia aktivované a funk né.
Uskuto ni opatrenia, aby poistná udalos  nenastala alebo bola o najmenšia.

prípade vzniku poistnej udalosti kontaktujte asisten nú službu, poskytnite jej informácie k
a te sa pokynmi asisten nej služby a pois ovate a.

Neodkladne oznámte polícii poistnú udalos , ak si to vyžadujú právne predpisy. 
Predlož pois ovate ovi / asisten nej službe všetky požadované doklady potrebné na vyšetrovanie škodovej/poistnej udalosti.

úplne na všetky otázky pois ovate a alebo asisten nej služby.
Umožnite vykona  oprávnenej osobe pois ovate a obhliadku vozidla pred uzatvorením poistenia i prípade poistnej udalosti.

uhrádza

Poistné za poistné obdobie (spravidla 12 mesiacov)  je splatné d om za iatku poistenia.  Následné poistné je potrebné uhradi
za iatku alšieho poistného obdobia. Výška poistného je uvedená v poistnej zmluve. Poistné nie je možné uhrádza  v splátkach.

Poistné môžete zaplati poštovým pe ažným poukazom, prevodom na ú et alebo vkladom hotovosti na ú et to pod a pokynov 
pois ovate a uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy za ína a kon í krytie?

Za iatok krytia
prijatím Návrhu poistnej zmluvy zaplatením poistného, krytie za ína o nultej hodine d a v Návrhu poistnej zmluvy 

uvedeného ako za iatok poistenia za predpokladu, že poistné uvedené v Návrhu poistenej zmluvy ste uhradili najneskôr v de  
predchádzajúci za iatku poistenia. Ak poistenie vzn krytie za ína o nultej hodine d a za iatku poistenia

Krytie kon í

uplynutím výpovednej lehoty
nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie nezaplatíte do mesiacov odo d a jeho splatnos poistné za 

alšie poistné obdobie nezaplatíte do mesiaca odo d a doru enia výzvy pois ovate a na jeho zaplatenie
odstúpením pois ovate a od zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok zo strany poisteného a/alebo poistníka
pois ovate  zmluvu neuza
zánikom poistenej veci alebo zmenou v osobe jej vlastníka
uplynutím dohodnutej doby,
iným spôsobom, dohodnutým v zmluve alebo poistných podmienkach.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?

Poistnú zmluvu môžete vypoveda  do dvoch mesiacov od jej uzatvorenia.
Poistnú zmluvu môžete vypoveda  do 1 mesiaca odo d a vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného plnenia alebo jeho 

Poistnú zmluvu môžete vypoveda  ku koncu poistného obdobia, ak vaša písomná výpove  nám bude doru ená v lehote minimálne
6 týžd ov pred výro ím poistnej zmluvy.
Poistnú zmluvu môže ísomn da každá zo zmluvných strán po obdržaní poistného plnenia alebo í.
Ak je vaša poistná zmluva dojednaná na dia ku, môžete od zmluvy odstúpi  do 14 dní od jej uzatvorenia.



– Poistenie budovy, domácnosti 
zodpovednosti za škodu

Informa ný dokument o

Spolo nos : SOB Pois ov a, a. s.,  Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa,  vl. . 444/B,  I O: 31

Poistenie budovy, domácnosti zodpovednosti za škod

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvné informácie o produkte sú uvedené 
vo Všeobecných poistných podmienkach – – Zmluvných 

–

aký

je produkt neživotného poistenia. Dojednáva sa na dobu neur itú.

o je predmetom poistenia?
– rodinný dom, rekrea ná budova, ved ajšia 

budova, garáž, zapustený exteriérový bazén, príslušenstvo 
rodinného domu alebo rekrea nej budovy, stavebné 

sú asti budov, malé stavebný materiál po as 
výstavby, rekonštrukcie alebo vykonávania opravy a údržby 

stavebných sú astiach budovy.
Poistené riziká živelné udalosti pod a zmluvných 
dojednaní, odcudzenie veci, úmyselné poškodenie alebo 
zni enie veci, škody na skle, škody na elektromotoroch, 
škody na vonkajšej fasáde spôso é divo žijúcimi 

á suma bude stanovená
základe  

Domácnos súbor hnute ných vecí,
domácnosti a vecí, slúžiacich na jej prevádzku alebo 
uspokojovanie potrieb lenov poistenej domácnosti. 
Poistené riziká živelné udalosti pod a zmluvných 
dojednaní, odcudzenie veci, úmyselné poškodenie alebo 
zni enie veci, škody na skle, škody na elektromotoroch.

ú sumu si stanovíte na základe   
poistených vecí v domácnosti.

Zodpovednos  za škodu
máte právo, v prípade poistnej udalosti pois ovate  

vás nahradil škodu spôsobenú inému, za ktorú 
áte vy vaše spolupoistené

Poistenie sa vz ahuje na:
zodpovednos  fyzických osôb a z držby zvierat za 
škodu spôsobenú inému: 
o na zdraví, vrátane nákladov pri usmrtení, 
o poškodením, zni ením alebo stratou veci, 

vrátane ušlého zisku vyplývajúceho 
uvedených škôd; 

zodpovednos  za škodu v súvislosti s vlastníctvom / 
držbou nehnute nosti uvedenej v poistnej zmluve, 
spôsobenú inému: 
o na zdraví vrátene nákladov pri usmrtení, 
o poškodením, zni ením alebo stratou veci, 

vrátane ušlého zisku vyplývajúceho 
uvedených škôd.

Poistnú sumu si môžete stanovi  vo výške 70

Automatickou sú as ou sú asisten né služby
rozsahu pod a dojednania: pomoc pri havarijnej situácii 

alebo zabuchnutých dverách, právna asistencia, preprava 
osôb, patrolovanie budovy, upratovacie práce po poistnej 
udalosti, servis domácich spotrebi ov, informa ný poradca, 

deratizácia.

o nie je predmetom poistenia?

sa nevz ahuje na: budovy slúžiace na 
na výkon povolania, drevené budovy v extraviláne 

spolo né antény, skleníky, fóliovníky, pareniská, športové 
detské ihriská, pozemky, rastliny a porasty, firemné štíty, 

reklamné tabule a nápisy vrátane ich elektrickej inštalácie a ich 
nosnej konštrukcie, oporné múry a oporné steny.

Poistenie domácnosti sa nevz ahuje na: veci slúžiace na 
výkon povolania, veci odovzdané prevzaté za 

ú elom poskytnutia služby, motorové a nemotorové vozidlá 
(okrem bicyklov a invalidných vozíkov), malotraktory, motocykle, 
veci vo vlastníctve oprávnenom užívaní ná
podnájomníkov, veci uložené v úschovných schránkach mimo 
poistenej domácnosti, záznamy na nosi och zvuku, obrazu a 
podobných médiách, é poisteným, porasty a rastliny 
rastúce na pozemku

Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevz ahuje na šk
ktorú nie ste zodpovedný vy ani vaše spolupoistené
na škodu, ktorá nevznikla v súvislosti s vlastníctvom  / držbou
nehnute nosti, uvedenej v

Poistenie sa nevz ahuje databázy údajov, 
budovy, ktoré sú ur ené na zbúranie alebo rozobratie, veci, 
ktoré  pred poistnou udalos ou už nebolo možné používa  pre 
svoj ú el, náklady na bežnú opravu a údržbu, náklady na 
dekontamináciu pôdy a vody, plavidlá, lietadlá, o ajové vozidlá,
škody na autorských a iných nehmotných právach majetkového 

škodové udalosti vzniknuté najmä v súvislosti 
podvodom, spreneverou, úmyselným konaním, vojnovými 

udalos ami, štrajkom alebo terorizmom, žiarením, zamorením 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Ak v ase vzniku škody nie je prekonané zabezpe enie vo i 
požadované pois ovate om, poistenie sa na takúto 

škodu nevz ahuje. 
Plnenie pois ovate a pre prípad odcudzenia vecí za jednu 
poistnú udalos  je obmedzené limitom zodpovedajúcim 
spôsobu e enia v ase poistnej udalosti, 
požadovanému pois ovate om.

povod ovej oblasti nie sú kryté škody spôsobené povod ou 
záplavou.

Nie sú kryté škody vzniknuté odcudzením alebo vandalizmom, 
ak prípad nebol vyšetrený políciou. 

porušíte uvedené poistných podmienkach, 
pois ovate  môže zníži  poistné plnenie



Kde sa na m a vz ahuje krytie?

domácnosti zodpovednosti za škodu v súvislosti vlastníctvom / držbou nehnute nosti 
ená v na území 

fyzických osôb a držby zvierat za škodu je geografické územie Európy.

Aké mám povinnosti?

úplne na všetky otázky pois ovate a, týkajúce sa dojednávaného poistenia
ez zbyto ného odkladu inform pois ovate a o zmenách v skuto nostiach, na ktoré sa vás pýtal pri dojednávaní 
chováva hodnoverné doklady o vlastníctve budovy a hnute ných vecí v domácnosti a na požiadanie ich predlož pois ovate ovi

ožni pois ovate ovi obhliadku predmetu poistenia v prípade škodovej udalosti
držiava dobrom technickom stave pod a platných noriem

, aby poistná udalos  nenastala opatrenia, aby sa rozsah škody nezvä šoval
k je dojednané poistenie trvalo obývanej budovy / domácnosti, neponecháva ju neobývanú nepretržite dlhšie ako 60 dní.
abezpe / domácnos  proti krádeži vlámaním a vandalizmu pod a požiadavky pois ovate a

právny predpis naria uje, výstavbu rekonštrukciu na základe stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému 
úradu.

održiava predpisy protipožiarnej najmä zabezpe revízie ých vecí.
te poistné riadne a v as.

ádzam

oistné za poistné obdobie (spravidla 12 mesiacov) é d om za iatku poistenia.
Ak máte dojednanú platbu v splátkach, plátka poistného je splatná prvým d om príslušnej asti poistného obdobia. Nasledujúce splátky 
sú splatné prvým d om v nasledujúceho štvr roka alebo polroka (v závislosti od dohodnutej štvr ro nej alebo polro nej platby 
splátok poistného), ktorý na lynutí štvr roka alebo polroka, v ktorom bola zaplatená predchádzajúca splátka. Zaplatením 
poistného sa rozumie jeho pripísanie na ú et pois ovate a. 

Ak poistenie vzniká prijatím Návrhu poistnej zmluvy zaplatením poistného, musíte zaplati  poistné za prvé poistné obdobie alebo prvú 
splátku poistného najneskôr v de  predchádzajúci za iatku poistenia. 

Poistné môžete zaplati  poštovým pe ažným poukazom, prevodom na ú et pois ovate a alebo vkladom hotovosti na ú et pois ovate a
to pod a pokynov pois ovate a uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy za ína a kon í krytie?

Za iatok krytia
prijatím Návrhu poistnej zmluvy zaplatením poistného krytie za ína nultej hodine d a v Návrhu poistnej zmluvy 

uvedeného ako za iatok poistenia za predpokladu, že poistné uvedené Návrhu poistenej zmluvy ste uhradili najneskôr v de  
predchádzajúci za iatku poistenia. krytie za ína nultej hodine d a za iat

uplynutím výpovednej lehoty
nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné zaplatíte mesiacov odo d a jeho splatnos poistné za 

alšie poistné obdobie nezaplatíte mesiaca odo d a doru enia výzvy pois ovate a na jeho zaplatenie
odstúpením pois ovate a od zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok zo strany poisteného a/alebo poistníka
pois ovate  zmluvu neuza
zánikom vlastníka
ísomnou výpove ou každej zo zmluvných strán po obdržaní poistného plnenia alebo í

uplynutím dohodnutej doby,
iným spôsobom, dohodnutým bo poistných podmienkach.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?

Poistnú zmluvu môžete vypoveda
Poistnú zmluvu môžete vypoveda  mesiaca odo d a vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného

Poistnú zmluvu môžete vypoveda  ku koncu poistného obdobia, ak vaša písomná výpove  nám bude doru ená v lehote minimálne
6 týžd ov pred výro ím poistnej zmluvy.

je vaša poistná zmluva dojednaná na dia ku, môžete od zmluvy odstúpi  do 14 dní od jej uzatvorenia.



POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
Informa ný dokument 

Spolo nos : SOB Pois ov a, a. s.,  Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa,  vl. . 444/B,  I O: 31

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového v ( alej len „ “

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvné informácie o poistnom produkte sú uvedené v
Všeobecných poistných podmienkach pre PZP, v Zmluvných poistných podmienkach 
pre doplnkové pripoistenia dojednané k/v poistnej zmluve PZP.

aký typ poistenia ide?

je produkt neživotného poistenia Dojednáva sa na dobu neur itú

o je predmetom poistenia?
za škody spôsobené prevádzkou 

motorového vozidla držite om, vlastníkom alebo 
prevádzkovate om, vodi om. 

máte právo, aby pois ovate  za vás
poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:

škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
škody vzniknutej poškodením, zni ením, odcudzením alebo 

ú elne vynaložených nákladov spojených s právnym 
zastúpením,
ušlého zisku.

máte právo, aby pois ovate za vás 
nahradil príslušným subjektom uplatnené, preukázané  a 
vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, 
dávky nemocenského zabezpe enia, úrazové dávky, dávky 
úrazového zabezpe enia, dôchodkové dávky, dávky 
výsluhového zabezpe enia a dôchodky starobného 
ôchodkového sporenia, ak máte povinnos  nahradi  ich.

V prípade nehody alebo poruchy motorového vozidla sú 
utomatickou sú as ou asisten né služby

kategórie  osobných motorových (M1) a nákladných vozidiel (N1)  
najvä šou prípustnou hmotnos ou do 3,5 t kategórie 

vozidiel  L ( motocykle, štvorkolky)

Základný limit poistného plnenia Štandard 2 mil. € (vecné 
škody ú elne vynaložené náklady a ušlý zisk 6,07 mil. € 
(škody na zdraví)

Pripoistenie vyššieho limitu poistného 
7 mil. € (vecné škody ú elne vynaložené náklady a ušlý zisk

7mil. € ( škody na zdraví).
ožné dojedna  len pre kategórie osobných motorových (M1) 
nákladných vozidiel (N1)  s najvä šou prípustnou hmotnos ou 

kategórie vozidiel  L (motocykle, štvorkolky)

Doplnkové pripoistenia
pripoistení sú škody na 

Možné dojedna

ripoistenie pre prípad živelnej udalosti
ripoistenie pre prípad stretu vozidla
ripoistenie krádeže vozidla
ripoistenie asisten nej služby Premium

Možné dojedna  len pre kategórie osobných motorových (M1) 
nákladných vozidiel (N1)  s najvä šou prípustnou hmotnos ou 

Poistné limity poistného plnenia a výšky spoluú asti sú bližšie 
špecifikované

o nie je predmetom poistenia?

za škody spôsobené 
prevádzkou motorového vozidla nie sú hradené škody

odi ovi poisteného motorového vozidla
výnimkou 

dojednaného pripoistenia
za ktorú poistený zodpovedá 

svojmu/svojej manželovi/ manželke alebo osobám, 
ktoré s ním v ase vzniku škodovej udalosti žili 

domácnosti
é držite ovi, vlastníkovi alebo 

prevádzkovate ovi motorového vozidla, ktorého 
prevádzkou bola škoda spôsobená,
vzniknuté etekoch alebo pri príprave na preteky
vzniknuté manipulácii nákladu 
vzniknuté pri pracovnej innosti vozidla

prípade pripoistení nie sú hradené škody
vozidle vzniknuté pred škodovou udalos ou

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Pois ovate  je oprávnený poistné plnenie s asti alebo 
úplne odmietnu sa poistník, prípadne držite , vlastník

vodi : 

súhlasu pois ovate a uzná povinnos  nahradi  
škodu alebo jej as  nad rámec poistného 
ktoré by bol inak pois ovate  povinný poskytnú ,

zaviaže uhradi  preml anú poh adávku,
pokynmi pois ovate a/asisten nej služby
oskytne nepravdivé/neúplné informácie

zaprí inil škodovú udalos  svojim úmyselným 
konaním, hrubou nedbanlivos ou, nedodržaním 
právnych predpisov
zaprí inil škodovú udalos  pod požitím alkoholu, 
narkotík, omamných látok a
viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodi ského
oprávnenia
bol mu udelený  zákaz innosti vies  motorové
údom alebo iným orgánom

vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, 
ktorá nesp a podmienky na vedenie motorového 

porušil povinnos  ohlási  dopravnú nehodu pod a 
zákona o premávke na pozemných komunikáciách
škodová udalos  sa stala v prí innej súvislosti s 
teroristickým útokom, prípravou na teroristický útok



Kde sa na m a vz ahuje krytie?

– platí na území štátov zelenej karty s výnimkou štátov: , Maroko, Tunis, Irán území všetkých lenských štátov EU
Doplnkové pripoistenia k vozidla, pripoistenie asisten nej služby Premium – územná platnos  je zhodná 

územnou platnos ou PZP poisteného motorového vozidla
Doplnkové pripoistenia k pripoistenie pre prípad živelnej udalosti, pripoistenie pre prípad stretu vozidla so zverou,
krádeže vozidla – územná platnos  je územie Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?

ravdivo a úplne písomne odpoved na všetky otázky pois ovate a týkajúce sa predmetu poistenia.
ez zbyto ného odkladu oznám pois ovate ovi každú zmenu týkajúc sa poistenia (zmena osobných údajov, trvalého bydliska, 

te poistné v as a dohodnutých splátkach
Uskuto ni opatrenia, aby poistná udalos  ne škoda bola o najmenšia

držiava motorové vozidlo v dobrom technickom 
asisten nú službu a te pokynmi asisten nej služby a pois ovate a.

prípade škodovej udalost súlade s cestnej premávke
Nahlás škodovú udalos  v lehote do 30 dní pri škodovej udalosti v zahrani í a do 15 dní pri škodovej udalosti na území Slovenskej 

ako uhrádzam

Poistné za poistné obdobie musíte zaplati   najneskôr do dátumu uvedeného v poistnej zmluve ako za iatok 
V prípade, ak v poistnej zmluve bolo platenie poistného za poistné obdobie dojednané v splátkach, platí, že splátka poistného 

je splatná prvým d om príslušnej asti poistného Prvá splátka je splatná d om za iatku poistenia. Nasledujúce splátky sú 
splatné prvým d om v nasledujúceho štvr roka alebo polroka (v závislosti od dohodnutej štvr ro nej alebo polro nej platby 
splátok poistného), ktorý nasleduje po uplynutí štvr r v ktorom bola zaplatená predchádzajúca splátka

Poistné môže by  uhradené poštovým pe ažným poukazom, prevodom na ú et, vkladom hotovosti na ú et, v prípade on
to pod a pokynov pois ovate a uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy za ína a kon í krytie?

Za iatok krytia
oistenie  vzniká podpísaním poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami uzatvára sa na dobu neur itú a iatok 

nastane nultou hodinou stredoeurópskeho asu d a dohodnutého v poistnej zmluve ako za iatok poistenia.  Pokia  je v poistnej zmluve 
dohodnutá okamžitá platnos  poistenia, za iatok nastane d om, hodinou a minútou uvedeným v poistnej zmluve ako za iatok 

prípade dojednania návrhu poistenie vzniká zaplatením prvej splátky poistného najneskôr do 24 d a, ktorý 
predchádza d u uvedenému ako za iatok takomto prípade za iatok krytia hodinou stredoeurópskeho asu 
d a dohodnutého v poistnej zmluve ako za iatok é okamžitou platnos ou potom musí by  prvá 
splátka uhradená ešte v ten istý de za iatok nastane d om, hodinou a minútou uvedeným v poistnej zmluve ako za iatok 

Krytie kon í:
ezaplatením poistného

odstúpením od dní odo d a uzavretia poistnej zmluvy, ak bola poistnej zmluva uzatvorená na dia ku (internet, 

e a/držite a vozidla,
ánikom motorového vozidla/vyradením vozidla z evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte,

uplynutím 
uplynutím výpovednej lehoty

alšími spôsobmi uvedenými v poistnej zmluve, v poistných podmienkach alebo spôsobmi stanovenými zákonom; a to vždy na 
základe tej právnej skuto nosti, ktorá nastala skôr.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?

Poistnú zmluvu môžete písomne vypoveda  
Poistnú zmluvu môžete vypoveda ncu poistného obdobia ak vaša písomná výpove  nám bude doru ená v lehote minimálne 
6 týžd ov pred výro ím poistnej zmluvy
Poistnú zmluvu môžete vypoveda  aj od oznámenia škodovej udalosti

ná zmluva dojednaná na dia ku môžete od zmluvy odstúpi do 14 dní od jej uzatvorenia.



Kompletné informácie pred uzavretím zmluvné informácie o produkte sú uvedené v
vo Všeobecných poistných podmienkach pre 

Poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú 
Informa ný dokument o

Spolo nos : SOB Pois ov a, a. s.,  Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa,  vl. . 444/B,  I O: 31

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú cestným dopravcom

aký typ poistenia ide?

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú cestným je produkt neživotného poistenia. 

o je predmetom poistenia?
Poistenie sa vz ahuje na prípad právnym predpisom 

zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú 
inému v súvislosti s výkonom innosti cestného dopravcu

Poistenie sa vz ahuje na tie pripoistenia, ktoré sú dojednané 

Poistné sumy sú bližšie špecifikované v

– Nestrážené parkoviská

– Nakládka/vykládka

Špecializované vozidlá

Nadmerná a nadrozmerná preprava

Používané, poškodené, nefunk né stroje a 
strojné zariadenia

Nové, ojazdené, havarované motorové vozidlá

Fantómový dopravca

Odpratávacie náklady

Automatickou sú as ou sú asisten né služby technická 
asistencia (organizácia a úhrada nákladov na odstránenie 
havarijného stavu), asistencia pri obnove prevádzky po vzniku 
havarijnej situácie (upratanie, ochranu vášho majetku, 
vyh adanie nových priestorov, pres ahovanie, zriadenie 
núdzovej telefonickej ústredne), IT asistencia, zdravotná 
asistencia (tzv. lekár na telefóne)

o nie je predmetom poist

Škoda spôsobená úmyselným konaním poisteného, 
poistníka, a/alebo osôb konajúcich z ich podnetu, 
v dôsledku vedomej nedbanlivosti poisteného,  
poistníka,  trestným inom poisteného, poistníka a/alebo 
osôb im blízkych, konaním alebo opomenutím v

dobrými mravmi
Škoda spôsobená súvislosti s akouko vek innos ou 
vykonávanou poisteným v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, vrátane škody 
spôsobenej v súvislosti s akouko vek innos ou 
vykonávanou poisteným bez relevantného oprávnenia, 
alebo bez požadovanej odbornej kvalifikácie

yplývajúcu z nárokov na náhradu škody, ktoré majú 
preventívny, represívny alebo sank ný charakter najmä 
akýchko vek pokút, penálov, i iných sank ných platieb,  
vrátane  tzv. punitive damages a exemplary damages
Škoda spôsobenú samotnému poistenému a/alebo 
poistníkovi, medzi spolupoistenými osobami navzájom

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Škodové udalosti vzniknuté najmä súvislosti s:

úmyselným konaním, hrubou nedbanlivos ou, 
nedodržaním právnych predpisov,

teroristickým inom
vojnovou udalos ou, revolúciou, povstaním
požitím alkoholu, narkotík, omamných látok a
azbestom alebo materiálom obsahujúcim azbest
jadrovou energiou alebo žiarením
so zlyhaním informa ných systémov, softvéru



Kde sa na m a vz ahuje krytie?

pri vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave, vz ahuje na dopravu vykonávanú poisteným výlu ne na území 

pri medzinárodnej nákladnej cestnej doprave, vz ahuje na dopravu vykonávanú poisteným výlu ne na území Európy 
vrátane Slovenskej republiky.

evz ahuje na  zodpovednos  poisteného za škodu uplat ovanú na základe rozhodnutia súdu iného štátu  ako štátu 
uvedeného v územnom rozsahu poistenia dojednaného v zmluve a/alebo spôsobenú porušením právnych predpisov alebo iných 
záväzných noriem iného štátu ako štátu uvedeného v územnom rozsahu poistenia dojednaného v
Poistenie sa nevz ahuje na územie štátov, ktoré sú sankcionované zo strany Organizácie Spojených národov ( alej len „OSN“) 

štátov, na ktoré je uvalené embargo rozhodnutím OSN alebo vlády Slovenskej republiky bez oh adu na to, i takéto rozhodnutie 
bolo vydané pred alebo po as doby trvania poistenia.

Aké mám povinnosti?

ez zbyto ného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo d a zmien oznámi  pois ovate ovi písomne všetky zmeny v skuto nostiach, 
na ktoré sa ho pýtal pri dojednávaní poistenia, prípadne ku ktorým došlo po as trvania poistenia a mohli by ma  vplyv na poistné 
krytie, predovšetkým oznámi  pois ovate ovi akéko vek kvalitatívne i kvantitatívne zmeny poistného rizika (nebezpe enstva), 
výraznú zmenu dosiahnutého obratu v porovnaní s obratom uvádzaným pri dojednávaní poistenia, zmena trhov pôsobenia na úrovni 
jednotlivých štátov

ri vzniku škodovej udalosti vykona  všetky nevyhnutné a ú elné opatrenia na zmiernenie následkov vzniknutej škody alebo na 
aby sa vzniknutá škoda nezvä šila a bezodkladne zabezpe i  zistenie rozsahu a prí in škody pois ovate om alebo havarijným 
komisárom pod a pokynu pois ovate a

ako uhradím platbu?

Poistné je splatné prvým d om poistného obdobia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak je v zmluve dohodnuté platenie 
poistného v splátkach , je ich výška a splatnos  uvedená v

Poistné môže by  uhradené poštovým pe ažným poukazom, prevodom na ú et, vkladom hotovosti na ú et, a to pod a pokynov 
pois ovate a uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

za ína a kon í krytie?

Za iatok krytia
Poistenie vzniká nasledujúci de  po uzavretí poistnej zmluvy, pokia  v zmluve nie je uvedené inak. Ak nie je v zmluve uvedené inak, 
poistenie sa dojednáva na dobu neur itú s poistným obdobím 1 rok (poistný rok)

Krytie kon í:
uplynutím dohodnutej poistnej doby zmluve dohodnuté poistenie na dobu ur itú,
nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a 

splatnosti alebo poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho 

d om vstupu Vašej spolo nosti do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na Váš majetok,
ukon ením Vašej podnikate skej innosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov, predajom 
poistených vecí,
dohodou zmluvných strán.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?

Zmluvu môžete písomne vypoveda

do 1 mesiaca odo d a vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného
najmenej 6 týžd ov pred uplynutím poistného obdobia.



Kompletné informácie pred uzavretím zmluvné informácie o produkte sú uvedené v
vo Všeobecných poistných podmienkach poistenie motorových vozidiel

avarijné poistenie motorových vozidiel
Informa ný dokument o

Spolo nos : SOB Pois ov a, a. s.,  Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa,  vl. . 444/B,  I O: 31

havarijné

aký typ poistenia ide?

Havarijné je produkt neživotného poistenia. Dojednáva sa na ur itú

o je predmetom poistenia?
Poistenie poškodenia poisteného motorového 
spôsobené havári vandalizmom, živelnou udalos ou, 

Poistenie je možné dojedna  v dvoch balíkoch, pri om 
základom je krytie rizík havárie, živelných 
udalostí, poškodenia vozidla hlodavcami

V prípade nehody alebo poruchy motorového vozidla sú 
automatickou sú as ou poistenia asisten né služby
kategórie  osobných motorových (M1) a nákladných 

najvä šou prípustnou hmotnos ou do 3,5 

Parciálne škody sú hradené v cenách náhradných dielov 
prác platných v danom regióne (nové ceny)
prípade ekonomicky neú elnej opravy je vyplatená 

všeobecná hodnota vozidla ( asová cena).

Poistné sumy sú bližšie špecifikované v
r ujú sa ako nová cena vozidla s

výroby vrátane štandardnej, doplnkovej alebo 
nadštandardnej výbavy. Akáko vek poskytnutá individuálna 
predajná z ava nebude zoh adnená pri stanovení novej 

Poistenie sa vz ahuje na tie pripoistenia, ktoré sú 
dojednané v

Doplnkové pripoistenia
Možné dojedna

Pripoistenie úrazu prepravovaných osôb
Pripoistenie pre prípad 
poškodenia/odcudzenia/straty batožiny

zníženej spoluú asti pri poškodení 

úhrady nákladov na zapoži anie 
náhradného vozidla
Pripoistenie innosti vozidla ako pracovného 
stroja (nie je možné pre vozidlá ozna ené 

–
Poistenie strojných a elektronických škôd (len pre 
vozidlá ozna ené v –

Poistné limity poistného plnenia a výšky spoluú asti sú 
bližšie špecifikované všeobecných 
poistných podmienkach.

o nie je predmetom poistenia?

havarijného poistenia nie sú hradené škody:

ak škody boli spôsobené úmyselným konaním 
poisteného a/alebo poistníka, osôb jemu blízkych, jeho 
spolo níka, jeho zamestnancov, iného oprávneného 
používate a alebo inej osoby konajúcej na podnet
niektorého z

pneumatikách, ak nedošlo sú asne k inému 
poškodeniu vozidla, za ktoré je pois ovate  povinný 
plni , s výnimkou škôd spôsobených vandalizmom a 
odcudzením pneumatík,

prípad odcudzenia vozidla, ak vozidlo v ase vzniku 
škody nebolo vybavené predpísaným zabezpe ovacím 
zariadením a/alebo zabezpe ovacie zariadenie nebolo 
funk né a/alebo aktivované.

Pripoistenie batožiny
došlo k odcudzeniu batožiny krádežou vlámaním 

uzamknutého a nezabezpe eného vozidla
batožin á vo vozidle pred za iatkom 

ukon ení jazdy a pri prerušení jazdy na viac 

Pripoistenie zníženej spoluú asti pri poškodení skiel 

panoramatická strecha, strešné okná vozidla a pod.,
dia ni né známky, emisná známka, STK známka, 
ochranné fólie, clony, spätné zrkadlá a pod.).

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poistenie sa nevz ahuje na škody, 
spôsobené v dôsledku

úmyselným konaním, hrubou nedbanlivos ou, 
nedodržaním práv
požit alkoholu, narkotík, omamných látok a
neriadením sa pokynmi pois ovate a/asisten nej služby
vedomím poskytnutím nepravdivých/neúplných 
informácií



Kde sa na m a vz ahuje 

Havarijné p vrátane dojednaných pripoistení sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré vám ako poistenému vzniknú na 
území dohodnutom v poistnej zmluve t. j. všetky štáty Európy a Turecko

Aké mám povinnosti?

ez zbyto ného odkladu písomne oznám pois ovate ovi, najneskôr však do 15 dní, každú zmenu týkajúcu sa poistenia v 
rozsahu údajov uvedených v poistnej zmluve a údajov týkajúcich sa vozidla, jeho technického stavu alebo predmetov

ve te v poistnej zmluve, ko ko originálnych, resp. kópií k ú ov od vozidla, k ú ov a ovláda ov od zabezpe ovacích zariadení
lastníte.
ezodkladne nahlás príslušnému orgánu polície každú stratu alebo odcudzenie k ú ov, ovláda ov alebo dokladov od vozidla

Vozidlo zabezpe te predpísaným spôsobom a toto zabezpe ovacie zariadenie/zariadenia aktivované a funk né.
Uskuto ni opatrenia, aby poistná udalos  nenastala alebo bola o najmenšia.

prípade vzniku poistnej udalosti kontaktujte asisten nú službu, poskytnite jej informácie k
Ria te sa pokynmi asisten nej služby a pois ovate a.
Neodkladne oznámte polícii poistnú udalos , ak si to vyžadujú právne predpisy. 
Predlož pois ovate ovi / asisten nej službe všetky požadované doklady potrebné na vyšetrovanie škodovej/poistnej udalosti.

úplne na všetky otázky pois ovate a alebo asisten nej služby.
Umožnite vykona  oprávnenej osobe pois ovate a obhliadku vozidla pred uzatvorením poistenia i prípade poistnej udalosti.

ako uhradím platbu?

Poistné za poistné obdobie (spravidla 12 mesiacov)  je splatné d om za iatku poistenia.  Následné poistné je potrebné uhradi
za iatku alšieho poistného obdobia. Výška poistného je uvedená poistnej zmluve. Poistné nie je možné uhrádza  v splátkach.

Poistné môžete zaplati poštovým pe ažným poukazom, prevodom na ú et alebo vkladom hotovosti na ú et to pod a pokynov 
pois ovate a uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy za ína a kon í krytie?

Za iatok krytia
Poistenie vzniká nasledujúci de  po uzavretí poistnej zmluvy, pokia  v poistnej zmluve nie je uvedené inak

Krytie kon í

uplynutím výpovednej lehoty
nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie nezaplatíte do mesiacov odo d a jeho splatnos istné za 

alšie poistné obdobie nezaplatíte do mesiaca odo d a doru enia výzvy pois ovate a na jeho zaplatenie
odstúpením pois ovate a od zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok zo strany poisteného a/alebo poistníka
pois ovate  zmluvu neuza
zánikom poistenej veci alebo zmenou v osobe jej vlastníka
uplynutím dohodnutej doby,
iným spôsobom, dohodnutým v zmluve alebo poistných podmienkach.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?

Poistnú zmluvu môžete vypoveda  do dvoch mesiacov od jej uzatvorenia.
Poistnú zmluvu môžete vypoveda  do 1 mesiaca odo d a vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného plnenia alebo jeho 

Poistnú zmluvu môžete vypoveda  ku koncu poistného obdobia, ak vaša písomná výpove  nám bude doru ená v lehote minimálne
6 týžd ov pred výro ím poistnej zmluvy.
Poistnú zmluvu môže ísomn da každá zo zmluvných strán po obdržaní poistného plnenia alebo í.



Kompletné informácie pred uzavretím zmluvné informácie o produkte sú uvedené v
Všeobecných sobitných poistných podmienkach Zmluvných dojednaniach

Poistenie podnikov a podnikate ov
Informa ný dokument o

Spolo nos : SOB Pois ov a, a. s.,  Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa,  vl. . 444/B,  I O: 31

poistenie podnikov a podnikate ov

aký typ poistenia ide?

dnikov a podnikate ov je produkt neživotného poistenia. poistnej zmluve uvedené inak, dojednáva sa na dobu neur itú 
poistným obdobím jeden rok.

o je predmetom poistenia?

úhrada nákladov na znovunadobudnutie poškodených 
poistených vecí (nehnute ného a hnute ného majetku 
zaradeného do ú tovníctva vrátane strojov a zariadení)

dôsledku poistených rizík:
živelné poistenie 
oistenie pre prípad odcudzenia veci 

oistenie proti všetkým rizikám 
oistenie prerušenia prevádzky živelné, v dôsledku 

proti všetkým rizikám 
oistenie strojných a elektronických zariadení 
oistenie prerušenia prevádz strojné 

Poistenie sa vz ahuje na tie riziká
ktoré sú dojednané v

Poistné sumy sú bližšie špecifikované v

Sú as ou poistenia sú aj náklady na zistenie rozsahu 
prí iny škody a náklady na prepravu súvisiacu s

poškodenej veci na území Slovenskej republiky.

zodpovednosti za škodu
úhrada škody za ktorú zodpovedáte súvislosti 

ými stavebnými a/alebo montážnymi prácami, 
ktoré vykonávate na diele uvedenom v
škody na veci vrátane ušlého zisku, nákladov na likvidáciu 
zni enej veci a nákladov na zapoži anie náhradného stroja 

škody na zdraví alebo živote vrátane nákladov na bolestné 
a s aženie spolo enského uplatnenia, následnú majetkovú 
ujmu (strata na zárobku, ušlý zisk, lie ebné náklady, 
náklady na pohreb), regresných nárokov Sociálnej 

zdravotných pois ovní, nemajetkovej ujmy manžela, 
rodi a, die a a poškodeného v prípade usmrtenia 
poškodeného
škody na zvierati ako veci spôsobenej zranením, 
usmrtením, stratou vrátane následnej majetkovej ujmy (ušlý 
zisk, náklady spojené so starostlivos ou o zranené zviera)
náklady na obhajobu

Automatickou sú as ou sú asisten né služby technická 
asistencia (organizácia a úhrada nákladov na odstránenie
havarijného stavu), asistencia pri obnove prevádzky po vzniku 
havarijnej situácie (upratanie, ochranu vášho majetku, 
vyh adanie nových priestorov, pres ahovanie, zriadenie 
núdzovej telefonickej ústredne), IT asistencia, zdravotná 
asistencia (tzv. lekár na telefóne)

o nie je predmetom poistenia?

verejné pozemné komunikácie
verejné rozvody elektriny, plynu, vody, tepla a verejné 
elektronické komunika né siete
atómové elektrárne a zariadenia na prípravu 
jadrového paliva
databázy údajov
vodstvo, pôd , lesy a iné porasty, zvieratá 

plavidlá, lietadlá, ko ajové vozidlá, lanové dráhy
umelecká a historická hodnota veci

zodpovednosti za škodu
nároky, ktoré sú predmetom akéhoko vek povinného, 
zákonného alebo povinne zmluvného poistenia pod a 
právneho poriadku Slovenskej republiky
pokuty, penále
škody na životnom prostredí
reklamácie

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Škodové udalosti vzniknuté najmä v súvislosti s:

teroristickým inom vojnovými udalos ami revolúciou, 
povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským 

jadrovou energiou, jadrovým žiarením
neriadením sa pokynmi pois ovate a
vedomím poskytnutím nepravdivých/neúplných 
informácií
úmyselným konaním, hrubou nedbanlivos ou, 
nedodržaním právnych predpisov
požitím alkoholu, narkotík, omamných látok a
neprimeranými nákladmi na záchranu poistenej veci vo 
vz ahu k výške predpokladanej škody
pois ovate om neschválenými nákladmi

výška poistného plnenia pre prípad odcudzenia je 
obmedzená stup om zabezpe enia majetku
poistné plnenie za vymenite né asti stroja (napr. 
vrtáky, formy, frézy, nože a pod.), akumulátory
a pracovné médiá (palivá, mazivá a pod.) je poskytnuté 

prípade sú asného poškodenia inej asti stroja 
rovnakej prí iny



Aké mám povinnosti?

Uskuto ni opatrenia, aby poistná udalos  nenastala alebo bola o najmenšia.
prípade vzni škodovej túto skuto nos  bezodkladne, najneskôr do 15 dní oznámte pois ovate ovi

informácie rozsahu následkov
Umožnite pois ovate ovi vstup do poistených objektov za ú elom posúdenia rozsahu poistného rizika a po vzniku škodovej udalosti 
rozsah poškodenia.
Neodkladne oznámte polícii poistnú udalos , ak nastala za okolností nasved ujúcich spáchanie trestného 

predlož policajný protokol.
Predlož pois ovate ovi všetky požadované doklady potrebné na vyšetrovanie škodovej/poistnej udalosti.
Zabezpe te vedenie ú tovníctva v zmysle povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi a prípade poistn
vyžiadanie predložte ú tovné doklady pois ovate ovi.
Oznámte pois ovate ovi zvýšenie poistnej hodnoty veci alebo súboru, ak došlo v jej zvýšeniu o

úplne na všetky otázky pois ovate a.
Oznámte pois ovate ovi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu na Váš majetok.
Oznámte pois ovate ovi, že Ste uzavreli poistenie toho istého poistného rizika aj u iného pois ovate a, uve te jeho názov, sídlo 

výšku dohodnutej poistnej sumy.

ako uhradím platbu?

Poistné je splatné prvým d om poistného obdobia, ak nie je v dohodnuté inak. V prípade, ak je v zmluve dohodnuté platenie 
poistného v splátkach , je ich výška a splatnos  uvedená v

Poistné môže by  uhradené poštovým pe ažným poukazom, prevodom na ú et, vkladom hotovosti na ú et, a to pod a pokynov 
pois ovate a uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy za ína a kon í krytie?

Za iatok krytia
Poistenie vzniká nasledujúci de  po uzavretí poistnej zmluvy, pokia  v zmluve nie je uvedené inak. Ak nie je v zmluve uvedené inak, 
poistenie sa dojednáva na dobu neur itú s poistným obdobím 1 rok (poistný rok).

Krytie kon í:
uplynutím dohodnutej poistnej doby zmluve dohodnuté poistenie na dobu ur itú
nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a 
jeho splatnosti alebo poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho 

d om vstupu Vašej spolo nosti do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na Váš majetok,
ukon ením Vašej podnikate skej innosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov, predajom 
poistených vecí,
dohodou zmluvných strán.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?

Zmluvu môžete písomne vypoveda :

do 1 mesiaca odo d a vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného
najmenej 6 týžd ov pred uplynutím poistného obdobia.

sa na m a vz ahuje krytie?

sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré ám ako poistenému vzniknú na na území Slovenskej 

zodpovednosti za škodu sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré ý spôsobíte a za ktoré zodpovedáte
území
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nosti za škodu 
Informa ný dokument o
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zodpovednosti za škodu 

aký typ poistenia ide?

zodpovednosti za škodu je produkt neživotného poistenia. 

o je predmetom poistenia?
Poistenie sa vz ahuje na prípad právnym predpisom 

zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú 
inému v súvislosti s výkonom 

Poistenie sa vz ahuje na tie pripoistenia, ktoré sú dojednané 

Poistné sumy sú bližšie špecifikované v

– Prevádzková zodpovednos

– Náhrada pokút, penále a iných sankcií

Prevzaté dokumenty

Regresné nároky Sociálnej a zdravotných 
pois ovní

Retroaktívne krytie

Rozšírená doba možnosti uplatnenia nároku

Automatickou sú as ou sú asisten né služby technická 
(organizácia a úhrada nákladov na odstránenie 

havarijného stavu), asistencia pri obnove prevádzky po vzniku 
havarijnej situácie (upratanie, ochranu vášho majetku, 
vyh adanie nových priestorov, pres ahovanie, zriadenie 
núdzovej telefonickej ústredne), IT asistencia, zdravotná 
asistencia (tzv. lekár na telefóne)

o nie je predmetom poistenia?

Škoda spôsobená úmyselným konaním poisteného, 
poistníka, a/alebo osôb konajúcich z ich podnetu, 
v dôsledku vedomej nedbanlivosti poisteného,  
poistníka,  trestným inom poisteného, poistníka a/alebo 
osôb im blízkych, konaním alebo opomenutím v

dobrými mravmi
Škoda spôsobená súvislosti s akouko vek innos ou 
vykonávanou poisteným v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, vrátane škody 
spôsobenej v súvislosti s akouko vek innos ou 
vykonávanou poisteným bez relevantného oprávnenia, 
alebo bez požadovanej odbornej kvalifikácie
Škoda spôsobenú samotnému poistenému a/alebo 
poistníkovi, medzi spolupoistenými osobami navzájom

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Škodové udalosti vzniknuté najmä súvislosti s:

úmyselným konaním, hrubou nedbanlivos ou, 
nedodržaním právnych predpisov,

teroristickým inom
vojnovou udalos ou, revolúciou, povstaním
požitím alkoholu, narkotík, omamných látok a
azbestom alebo materiálom obsahujúcim azbest
jadrovou energiou alebo žiarením
so zlyhaním informa ných systémov, softvéru



Kde sa na m a vz ahuje krytie?

Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky, pokia  sa v

Poistenie sa nevz ahuje na  zodpovednos  poisteného za škodu uplat ovanú na základe rozhodnutia súdu iného štátu  ako štátu 
uvedeného v územnom rozsahu poistenia dojednaného v zmluve a/alebo spôsobenú porušením právnych predpisov alebo iných 
záväzných noriem iného štátu ako štátu uvedeného v územnom rozsahu poistenia dojednaného v
Poistenie sa nevz ahuje na územie štátov, ktoré sú sankcionované zo strany Organizácie Spojených národov ( alej len „OSN“) 

štátov, na ktoré je uvalené embargo rozhodnutím OSN alebo vlády Slovenskej republiky bez oh adu na to, i takéto rozhodnutie 
bolo vydané pred alebo po as doby trvania poistenia.

Aké mám povinnosti?

ez zbyto ného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo d a zmien oznámi  pois ovate ovi písomne všetky zmeny v skuto nostiach, 
na ktoré sa ho pýtal pri dojednávaní poistenia, prípadne ku ktorým došlo po as trvania poistenia a mohli by ma  vplyv na poistné 
krytie, predovšetkým oznámi  pois ovate ovi akéko vek kvalitatívne i kvantitatívne zmeny poistného rizika (nebezpe enstva), 
výraznú zmenu dosiahnutého ob porovnaní s obratom uvádzaným pri dojednávaní poistenia, zmena trhov pôsobenia na úrovni 
jednotlivých štátov

ri vzniku škodovej udalosti vykona  všetky nevyhnutné a ú elné opatrenia na zmiernenie následkov vzniknutej škody alebo na to
knutá škoda nezvä šila a bezodkladne zabezpe i  zistenie rozsahu a prí in škody pois ovate om alebo havarijným 

komisárom pod a pokynu pois ovate a

ako uhradím platbu?

Poistné je splatné prvým d om poistného obdobia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak je v zmluve dohodnuté platenie 
poistného v splátkach , je ich výška a splatnos  uvedená v

Poistné môže by  uhradené poštovým pe ažným poukazom, prevodom na ú et, vkladom hotovosti na ú et, a to pod a pokynov 
pois ovate a uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy za ína a kon í krytie?

Za iatok krytia
Poistenie vzniká nasledujúci de  po uzavretí poistnej zmluvy, pokia  v zmluve nie je uvedené inak. Ak nie je v luve uvedené inak, 
poistenie sa dojednáva na dobu neur itú s poistným obdobím 1 rok (poistný rok)

Krytie kon í:
uplynutím dohodnutej poistnej doby zmluve dohodnuté poistenie na dobu ur itú,
nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a 
jeho splatnosti alebo poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho 

d om vstupu Vašej spolo nosti do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na Váš majetok,
ukon ením Vašej podnikate skej innosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov, predajom 
poistených vecí,
dohodou zmluvných strán.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?

Zmluvu môžete písomne vypoveda

odo d a vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného
najmenej 6 týžd ov pred uplynutím poistného obdobia.



POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
Informa ný dokument o

Spolo nos : SOB Pois ov a, a. s.,  Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

zapísaná v Sa,  vl. . 444/B,  I O: 31

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ( alej len „ “

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvné informácie o poistnom produkte sú uvedené v
zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre PZP, v Zmluvných dojednaniach pre PZP.

aký typ poistenia ide?

je produkt neživotného ojednáva sa na dobu neur itú

o je predmetom poistenia?
za škody spôsobené prevádzkou 

motorového vozidla držite om, vlastníkom alebo 
prevádzkovate om, vodi om. 

máte právo, aby pois ovate  za vás
poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:

škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
škody vzniknutej poškodením, zni ením, 
odcudzením 
ú elne vynaložených nákladov spojených s 
právnym zastúpením,
ušlého zisku.

máte právo, aby pois ovate
vás nahradil príslušným subjektom uplatnené, preukázané  a 
vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské 
dávky, dávky nemocenského zabezpe enia, úrazové dávky, 
dávky úrazového zabezpe enia, dôchodkové dávky, dávky 
výsluhového zabezpe enia a dôchodky starobného 
dôchodkového sporenia, ak máte povinnos  nahradi  ich.

V prípade nehody alebo poruchy motorového vozidla sú 
utomatickou sú as ou asisten né služby

kategórie  osobných motorových nákladných vozidiel 
najvä šou prípustnou hmotnos ou do 3,5 t

kategórie vozidiel  L ( motocykle, štvorkolky)

Základný limit poistného plnenia Štandard 2 mil. € (vecné 
škody ú elne vynaložené náklady a ušlý zisk 6,07 mil. € 
(škody na zdraví)

Pripoistenie vyššieho limitu poistného plnenia (Premium)
7 mil. € (vecné škody ú elne vynaložené náklady a ušlý 

7mil. € ( škody na zdraví).
ožné dojedna  len pre kategórie osobných motorových 

nákladných vozidiel (N1)  s najvä šou prípustnou 
hmotnos ou do 3,5 t kategórie vozidiel  L (motocykle, 
štvorkolky)

Poistné limity poistného plnenia a výšky spoluú asti sú 
bližšie špecifikované

o nie je predmetom poistenia?

za škody spôsobené 
prevádzkou motorového vozidla nie sú hradené škody

odi ovi poisteného motorového vozidla

za ktorú poistený zodpovedá 
svojmu/svojej manželovi/ manželke alebo osobám, 
ktoré s ním v ase vzniku škodovej udalosti žili 

domácnosti
é držite ovi, vlastníkovi alebo 

prevádzkovate ovi motorového vozidla, ktorého 
prevádzkou bola škoda spôsobená,
vzniknuté etekoch alebo pri príprave na preteky
vzniknuté manipulácii nákladu 
vzniknuté pri pracovnej innosti 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Pois ovate  je oprávnený poistné plnenie s asti alebo 
úplne odmietnu sa poistník, prípadne držite , vlastník

vodi : 

súhlasu pois ovate a uzná povinnos  nahradi  
škodu alebo jej as  nad rámec poistného plnenia, 
ktoré by bol inak pois ovate  povinný poskytnú ,

zaviaže uhradi  preml anú poh adávku,
pokynmi pois ovate a/asisten nej služby
oskytne nepravdivé/neúplné informácie

zaprí inil škodovú udalos  svojim úmyselným 
konaním, hrubou nedbanlivos ou, nedodržaním 
právnych predpisov
zaprí inil škodovú udalos  pod požitím alkoholu, 
narkotík, omamných látok a
viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodi ského

rávnenia
bol mu udelený  zákaz innosti vies  motorové
súdom alebo iným orgánom
vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, 
ktorá nesp a podmienky na vedenie motorového 

porušil povinnos  ohlási  dopravnú nehodu pod a 
zákona o premávke na pozemných komunikáciách
škodová udalos  sa stala v prí innej súvislosti s 
teroristickým útokom, prípravou na teroristický útok



Kde sa na m a vz ahuje krytie?

– platí na území štátov zelenej karty s výnimkou štátov: , Maroko, Tunis, Irán území všetkých lenských štátov EU
ripoistenie asisten nej služby Premium – územná platnos  je zhodná s územnou platnos ou PZP poisteného motorového vozidla

Aké mám povinnosti?

ravdivo a úplne písomne odpoved na všetky otázky pois ovate a týkajúce sa predmetu poistenia.
ez zbyto ného odkladu oznám pois ovate ovi každú zmenu týkajúc sa poistenia (zmena osobných údajov, trvalého bydliska, 

te poistné v as a dohodnutých splátkach
Uskuto ni opatrenia, aby poistná udalos  ne škoda bola o najmenšia

držiava motorové vozidlo v
asisten nú službu a te pokynmi asisten nej služby a pois ovate a.

prípade škodovej udalosti postup súlade s cestnej premávke
Nahlás škodovú udalos  v lehote do 30 dní pri škodovej udalosti v zahrani í a do 15 dní pri škodovej udalosti na území Slovenskej 

ako uhrádzam

Poistné za poistné obdobie musíte zaplati   najneskôr do dátumu uvedeného v poistnej zmluve ako za iatok 
V prípade, ak v poistnej zmluve bolo platenie poistného za poistné obdobie dojednané v splátkach, platí, že splátka poistného 

je splatná prvý d om príslušnej asti poistného obdobia. Prvá splátka je splatná d om za iatku poistenia. Nasledujúce splátky sú 
splatné prvým d om v nasledujúceho štvr roka alebo polroka (v závislosti od dohodnutej štvr ro nej alebo polro nej platby 
splátok poistného), ktorý nasleduje po uplynutí štvr roka alebo polroka, v ktorom bola zaplatená predchádzajúca splátka

Poistné môže by  uhradené poštovým pe ažným poukazom, prevodom na ú et, vkladom hotovosti na ú et, v prípade on
to pod a pokynov pois ovate a uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy za ína a kon í krytie?

Za iatok krytia
oistenie  vzniká podpísaním poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami uzatvára sa na dobu neur itú a iatok 

nastane nultou hodinou stredoeurópskeho asu d a dohodnutého v poistnej zmluve ako za iatok poistenia.  Pokia  je v poistnej zmluve 
dohodnutá okamžitá platnos  poistenia, za iato nastane d om, hodinou a minútou uvedeným v poistnej zmluve ako za iatok 

prípade dojednania návrhu poistenie vzniká zaplatením prvej splátky poistného najneskôr do 24 d a, ktorý 
predchádza d u uvedenému ako za iatok takomto prípade za iatok krytia nastane nultou hodinou stredoeurópskeho asu 
d a dohodnutého v poistnej zmluve ako za iatok é okamžitou platnos ou potom musí by  prvá 
splátka uhradená ešte v istý de za iatok nastane d om, hodinou a minútou uvedeným v poistnej zmluve ako za iatok 

Krytie kon í:
ezaplatením poistného

odstúpením od dní odo d a uzavretia poistnej zmluvy, ak bola poistnej zmluva uzatvorená na dia ku (internet, 

e a/držite a vozidla,
ánikom motorového vozidla/vyradením vozidla z evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte,

uplynutím 
uplynutím výpovednej lehoty

alšími spôsobmi uvedenými v poistnej zmluve, v poistných podmienkach alebo spôsobmi stanovenými zákonom; a to vždy na 
základe tej právnej skuto nosti, ktorá nastala skôr.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?

Poistnú zmluvu môžete písomne vypoveda  
Poistnú zmluvu môžete vypoveda ku koncu poistného obdobia ak vaša písomná výpove  nám bude doru ená v lehote minimálne 
6 týžd ov pred výro ím poistnej zmluvy
Poistnú zmluvu môžete vypoveda  aj od oznámenia škodovej udalosti

ná zmluva dojednaná na dia ku môžete od zmluvy odstúpi do 14 dní od jej uzatvorenia.



Kompletné informácie pred uzavretím zmluvné informácie o produkte sú uvedené v
Všeobecných poistných 

montážne poistenie
Informa ný dokument o

Spolo nos : SOB Pois ov a, a. s.,  Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa,  vl. . 444/B,  I O: 31

– montážne poistenie

aký typ poistenia ide?

– montážne poistenie je produkt neživotného poistenia. Dojednáva sa na dobu ur itú, ktorá predstavuje dobu výstavby diela
Rámcová poistná zmluva sa dojednáva na dobu jedného roka.

o je predmetom poistenia?

úhrada nákladov na znovu poškodeného 
alebo zni eného stavebného alebo montážneho diela,
úhrada nákladov na znovunadobudnutie poškodených 
alebo zni ených poistených vecí
stavebné/ montážne stroje, nástroje a prístroje,

vybavenie staveniska/ miesta montáže,
okolitý majetok vo vlastníctve investora alebo dodávate a 

iné dohodnuté v

Poistenie sa vz ahuje na tie , ktoré sú 
uvedené v

Poistenie sa vz ahuje na náhle poškodenie, zni enie alebo 
stratu poistenej veci akouko vek náhodnou udalos ou.

Poistné sumy sú bližšie špecifikované v

Sú as ou poistenia sú aj zachra ovacie náklady 
odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo 
na zmiernenie škody.

zodpovednosti za škodu
úhrada škody za ktorú zodpovedáte súvislosti 

ými stavebnými a/alebo montážnymi prácami, 
ktoré vykonávate na diele 
škody na veci vrátane ušlého zisku, nákladov na likvidáciu 
zni enej veci a nákladov na zapoži anie náhradného stroja 

škody na zdraví alebo živote vrátane nákladov na bolestné 
a s aženie spolo enského uplatnenia, následnú majetkovú 
ujmu (strata na zárobku, ušlý zisk, lie ebné náklady, 
náklady na pohreb), regresných nárokov Sociálnej 

zdravotných pois ovní, nemajetkovej ujmy manžela, 
rodi a, die a a poškodeného v prípade usmrtenia 
poškodeného
škody na zvierati ako spôsobenej zranením, 
usmrtením, stratou vrátane následnej majetkovej ujmy (ušlý 
zisk, náklady spojené so starostlivos ou o zranené zviera)
náklady na obhajobu

o nie je predmetom poistenia?

databázy údajov, písomnosti, výkresy, listiny, 

vodstvo, pôd , lesy a iné porasty,
motorové vozidlá, plavidlá, lietadlá,
ru né náradie
umelecká a historická hodnota veci
škody spôsobené chybným projektom, chybnou 
konštrukciou
škody, ktoré neobmedzujú funk nos  poistenej veci
škody spôsobené bežnými atmosférickými 
podmienkami, obvyklými teplotnými výkyvmi

za škodu
nároky, ktoré sú predmetom akéhoko vek povinného, 
zákonného alebo povinne zmluvného poistenia pod a 
právneho poriadku Slovenskej republiky
pokuty, penále
škody na životnom prostredí
reklamácie
škody spôsobené banskou innos ou, podzemnou 
ažbou

škody spôsobené použitím výbušnín

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Škodové udalosti vzniknuté najmä v súvislosti s:

teroristickým inom vojnovými udalos ami revolúciou, 
povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským 

jadrovou energiou, jadrovým žiarením
iadením sa pokynmi pois ovate a

vedomím poskytnutím nepravdivých/neúplných 
informácií
úmyselným konaním, hrubou nedbanlivos ou, 
nedodržaním právnych predpisov
požitím alkoholu, narkotík, omamných látok a

ými nákladmi na záchranu poistenej veci vo 
vz ahu k výške predpokladanej škody
pois ovate om neschválenými nákladmi

poistné plnenie za vymenite né asti stroja (napr. 
vrtáky, formy, frézy, nože a pod.), akumulátory 
a pracovné médiá (palivá, mazivá a pod.) je poskytnuté 

prípade sú asného poškodenia inej asti stroja 
rovnakej prí iny



Aké mám povinnosti?

Uskuto ni opatrenia, aby poistná udalos  nenastala alebo bola o najmenšia.
prípade vzni škodovej túto skuto nos  bezodkladne, najneskôr do 15 dní oznámte pois ovate ovi

informácie rozsahu následkov
Umožnite pois ovate ovi vstup do poistených objektov za ú elom posúdenia rozsahu poistného rizika a po vzniku škodovej udalosti 
rozsah pošk
Neodkladne oznámte polícii poistnú udalos , ak nastala za okolností nasved ujúcich spáchanie trestného 

predlož policajný protokol.
Predlož pois ovate ovi všetky požadované doklady potrebné na vyšetrovanie škodovej/poist
Zabezpe te vedenie ú tovníctva v zmysle povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi a prípade poistnej udalosti na 
vyžiadanie predložte ú tovné doklady pois ovate ovi.
Oznámte pois ovate ovi zvýšenie poistnej hodnoty súboru, ak došlo v jej zvýšeniu o

úplne na všetky otázky pois ovate a.
Oznámte pois ovate ovi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu na Váš majetok.
Oznámte pois ovate ovi, že Ste uzavreli poistenie toho istého poistného rizika aj u iného pois ovate a, uve te jeho názov, sídlo 

výšku dohodnutej poistnej sumy.

ako uhradím platbu?

Poistné je jednorazové a splatné prvým d om poistn dohodnuté inak. V prípade, ak je v té 
platenie poistného v splátkach, je ich výška a splatnos  uvedená v

Poistné môže by  uhradené poštovým pe ažným poukazom, prevodom na ú et, vkladom hotovosti na ú et, a to pod a pokynov 
pois ovate a uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy za ína a kon í krytie?

Za iatok krytia
Poistenie vzniká nasledujúci de  po uzavretí poistnej zmluvy, pokia  v zmluve nie je uvedené inak. Poistenie sa dojednáva na dobu 
ur itú, ktorá je uvedená v

Krytie kon í:
uplynutím dohodnutej poistnej doby
d om, kedy bolo poistené dielo odovzdané alebo uvedené do prevádzky, alebo vydané povolenie k pred asnému užívaniu d
nezaplatením jednorazového poistného mesiacov odo d a jeho splatnosti
ukon ením Vašej podnikate skej innosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov, 
dohodou zmluvných strán.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?

Zmluvu môžete písomne vypoveda

do 1 mesiaca odo d a vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného
najmenej 6 týžd ov pred uplynutím poistného obdobia.

Kde sa na m a vz ahuje krytie?

sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré ám ako poistenému vzniknú na na území Slovenskej 

zodpovednosti za škodu sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré ý spôsobíte a za ktoré zodpovedáte
na území Slovenskej republiky



Kompletné informácie pred uzavretím zmluvné informácie produkte sú uvedené v
Všeobecných sobitných poistných podmienkach Zmluvných dojednaniach

výstav
Informa ný dokument o

Spolo nos : SOB Pois ov a, a. s.,  Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa,  vl. . 444/B,  I O: 31

výstav

aký typ poistenia ide?

výstav je produkt neživotného poistenia. Dojednáva sa na ur itý po et dní, t.j. na dobu ur itú, ktorá predstavuje d žku trvania výstavy.

o je predmetom poistenia?

úhrada nákladov na znovunadobudnutie poškodených 
poistených vecí dôsledku poistených rizík:
živelné poistenie
pád poistenej veci
poškodenie veci návštevníkom expozície
oistenie pre prípad odcudzenia vrátane prostej 

krádeže
úmyselné poškodenie veci (vandalizmus)

Poistenie sa vz ahuje na vystavované exponáty, vzorky, 
názorné modely a prototypy, tovar ur ený na predaj, 
zariadenie expozície a materiálu na jej vybudovanie, 
zásoby pohostenia a a ného materiálu, zvršky 
pracovníkov expozície.

Poistenie sa vz ahuje na tie riziká
ktoré sú dojednané v

Poistné sumy sú bližšie špecifikované v

zodpovednosti za škodu
úhrada škody za ktorú zodpovedáte súvislosti 

prevádzkou expozície na výstavisku
škody na veci vrátane ušlého zisku, nákladov na likvidáciu 
zni enej veci a nákladov na zapoži anie náhradného stroja 

škody na zdraví alebo živote vrátane nákladov na bolestné 
a s aženie spolo enského uplatnenia, následnú majetkovú 
ujmu (strata na zárobku, ušlý zisk, lie ebné náklady, 
náklady na pohreb), regresných nárokov Sociálnej 

zdravotných pois ovní, nemajetkovej ujmy manžela, 
rodi a, die a a poškodeného v prípade 
poškodeného
škody na zvierati ako veci spôsobenej zranením, 
usmrtením, stratou vrátane následnej majetkovej ujmy (ušlý 
zisk, náklady spojené so starostlivos ou o zranené zviera)
náklady na obhajobu

o nie je predmetom poistenia?

škody na poistenej veci spôsobené pri preprave po 
areáli výstaviska
škody spôsobené zne istením, zafarbením a

vecí a tovarov ur ených na priamy predaj
odcudzenie autopríslušenstva a iného vnútorného 
vybavenia vystavovaných automobilov
databázy údajov
vodstvo, pôd , lesy a iné porasty, zvieratá 

plavidlá, lietadlá, ko ajové vozidlá, lanové dráhy
umelecká a historická hodnota veci

zodpovednosti za škodu
nároky, ktoré sú predmetom akéhoko vek povinného, 
zákonného alebo povinne zmluvného poistenia pod a 
právneho poriadku Slovenskej republiky
pokuty, penále
škody na životnom prostredí
reklamácie

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Škodové udalosti vzniknuté najmä v súvislosti s:

teroristickým inom vojnovými udalos ami revolúciou, 
povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským 

jadrovou energiou, jadrovým žiarením
neriadením sa pokynmi pois ovate a
vedomím poskytnutím nepravdivých/neúplných 
informácií
úmyselným konaním, hrubou nedbanlivos ou, 
nedodržaním právnych predpisov
požitím alkoholu, narkotík, omamných látok a
neprimeranými nákladmi na záchranu poistenej veci vo 
vz ahu k výške predpokladanej škody
pois ovate om neschválenými nákladmi



Aké mám povinnosti?

Uskuto ni opatrenia, aby poistná udalos  nenastala alebo bola o najmenšia.
prípade vzni škodovej túto skuto nos  bezodkladne, najneskôr do 15 dní oznámte pois ovate ovi

informácie rozsahu následkov
Umožnite pois ovate ovi vstup do poistených objektov za ú elom posúdenia rozsahu poistného rizika a po vzniku škodovej udalosti 

poškodenia.
Neodkladne oznámte polícii poistnú udalos , ak nastala za okolností nasved ujúcich spáchanie trestného 

predlož policajný protokol.
Predlož pois ovate ovi všetky požadované doklady potrebné na vyšetrovanie škodovej/p
Zabezpe te vedenie ú tovníctva v zmysle povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi a prípade poistnej udalosti na 
vyžiadanie predložte ú tovné doklady pois ovate ovi.
Oznámte pois ovate ovi zvýšenie poistnej hodnoty o súboru, ak došlo v jej zvýšeniu o

úplne na všetky otázky pois ovate a.
Oznámte pois ovate ovi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu na Váš majetok.
Oznámte pois ovate ovi, že Ste uzavreli poistenie toho istého poistného rizika aj u iného pois ovate a, uve te jeho názov, sídlo 

výšku dohodnutej poistnej sumy.

ako uhradím platbu?

Poistné je jednorazové a je splatné prvým d om poistnej doby, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.

Poistné môže by  uhradené poštovým pe ažným poukazom, prevodom na ú et, vkladom hotovosti na ú et, a to pod a pokynov 
pois ovate a uvedených pri uzatváraní po

Kedy za ína a kon í krytie?

Za iatok krytia
Poistenie vzniká nasledujúci de  po uzavretí poistnej zmluvy, pokia  v zmluve nie je uvedené inak. dojednáva na dobu 
ur itú, ktorá je uvedená v

Krytie kon í:
uplynutím dohodnutej poistnej doby
nezaplatením jednorazového poistného do troch mesiacov odo d a jeho splatnosti,
d om vstupu Vašej spolo nosti do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na Váš majetok,
ukon ením Vašej podnikate skej innosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov, predajom 
poistených vecí,
dohodou zmluvných strán.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?

Zmluvu môžete písomne vypoveda

do 1 mesiaca odo d a vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného
najmenej 6 týžd ov pred uplynutím poistného obdobia.

Kde sa na m a vz ahuje krytie?

sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré ám ako poistenému vzniknú na konania výstavy na území 
kej alebo eskej republiky 

zodpovednosti za škodu sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré ý spôsobíte a za ktoré zodpovedáte
mieste konania výstavy



Kompletné informácie pred uzavretím zmluvné informácie o produkte sú uvedené v
vo Všeobecných poistných podmienkach pre za škodu pri výkone povolania

Poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone 
Informa ný dokument o

Spolo nos : SOB Pois ov a, a. s.,  Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa,  vl. . 444/B,  I O: 31

za škodu spôsobenú pri výkone povolania

aký typ poistenia ide?

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania je produkt neživotného poistenia. 

o je predmetom poistenia?
Poistenie sa vz ahuje na prípad právnym predpisom 

zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú 
inému v súvislosti s výkonom 

Poistenie sa vz ahuje na tie pripoistenia, ktoré sú dojednané 

Poistné sumy sú bližšie špecifikované v

– Motorové vozidlá

– Prepravované veci

Strata zverených predmetov

Náhrada, pokút penále a sankcií

isté finan né škody

Samohybné pracovné stroje

o nie je predmetom poistenia?

Škoda spôsobená úmyselným konaním poisteného, 
poistníka, a/alebo osôb konajúcich z ich podnetu, 
v dôsledku vedomej nedbanlivosti poisteného,  
poistníka,  trestným inom poisteného, poistníka a/alebo 
osôb im blízkych, konaním alebo opomenutím v

dobrými mravmi
Škoda spôsobená nezákonným rozhodnutím 
a nesprávnym úradným postupom
Škoda spôsobená nedodržaním predpí
alebo údržby veci.
Škoda spôsobená na ušlom zisku.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Škodové udalosti vzniknuté najmä súvislosti s:

úmyselným konaním, hrubou nedbanlivos ou, 
nedodržaním právnych predpisov,

teroristickým inom
vojnovou udalos ou, revolúciou, povstaním
požitím alkoholu, narkotík, omamných látok a
azbestom alebo materiálom obsahujúcim azbest
jadrovou energiou alebo žiarením
so zlyhaním informa ných systémov, softvéru



Kde sa na m a vz ahuje krytie?

Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území celého sveta. 

Aké mám po

ez zbyto ného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo d a zmien oznámi  pois ovate ovi písomne všetky zmeny v skuto nostiach, 
na ktoré sa ho pýtal pri dojednávaní poistenia, prípadne ku ktorým došlo po as trvania poistenia a mohli by ma  vplyv na poistné 
krytie, predovšetkým oznámi  pois ovate ovi akéko vek kvalitatívne i kvantitatívne zmeny poistného rizika (nebezpe enstva), 
výraznú zmenu dosiahnutého obratu v porovnaní s obratom uvádzaným pri dojednávaní poistenia, zmena trhov pôsobenia na úrovn
jednotlivých štátov

ri vzniku škodovej udalosti vykona  všetky nevyhnutné a ú elné opatrenia na zmiernenie následkov vzniknutej škody alebo na to
aby sa vzniknutá škoda nezvä šila a bezodkladne zabezpe i  zistenie rozsahu a prí in škody pois ovate om alebo havarijným 
komisárom pod a pokynu pois ovate a

ako uhradím platbu?

Poistné je splatné prvým d om poistného obdobia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak je v zmluve dohodnuté platenie 
poistného v splátkach , je ich výška a splatnos  uvedená v

Poistné môže by  uhradené poštovým pe ažným poukazom, prevodom na ú et, vkladom hotovosti na ú et, a to pod a pokynov 
pois ovate a uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy za ína a kon í krytie?

Za iatok krytia
Poistenie vzniká nasledujúci de  po uzavretí poistnej zmluvy, pokia  v zmluve nie je uvedené inak. Ak nie je v zmluve uvedené inak, 
poistenie sa dojednáva na dobu neur itú s poistným obdobím 1 rok (poistný rok)

Krytie kon í:
uplynutím dohodnutej poistnej doby zmluve dohodnuté poistenie na dobu ur itú,
nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a 
jeho splatnosti alebo poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho 

d om vstupu Vašej spolo nosti do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na Váš majetok,
ukon ením Vašej podnikate skej innosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov, predajom 
poistených vecí,
dohodou zmluvných strán.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?

Zmluvu môžete písomne vypoveda

do 1 mesiaca odo d a vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného
najmenej 6 týžd ov pred uplynutím poistného obdobia.



Kompletné informácie pred uzavretím zmluvné informácie o produkte sú uvedené v
vo Všeobecných poistných podmienkach pre zasielate

Poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zasielate om
Informa ný dokument o

Spolo nos : SOB Pois ov a, a. s.,  Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa,  vl. . 444/B,  I O: 31

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zasielate om

aký typ poistenia ide?

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zasielate om je produkt neživotného poistenia. 

o je predmetom poistenia?
Poistenie sa vz ahuje na prípad právnym predpisom 

zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú 
inému v súvislosti s výkonom innosti zasielate a

Poistenie sa vz ahuje na tie pripoistenia, ktoré sú dojednané 

Poistné sumy sú bližšie špecifikované v

Skladovate

Zmluvný dopravca

Nestrážené parkoviská

Nadmerná a nadrozmerná preprava

Používané, poškodené, nefunk né stroje a 
strojné zariadenia

Nové, ojazdené, havarované motorové vozidlá

Fantómový dopravca

Odpratávacie náklady

Automatickou sú as ou sú asisten né služby technická 
asistencia (organizácia a úhrada nákladov na odstránenie 
havarijného stavu), asistencia pri obnove prevádzky po vzniku 
havarijnej situácie (upratanie, ochranu vášho majetku, 
vyh adanie nových priestorov, pres ahovanie, zriadenie 
núdzovej telefonickej ústredne), IT asistencia, zdravotná 
asistencia (tzv. lekár na telefóne)

o nie je predmetom poist

Škoda spôsobená úmyselným konaním poisteného, 
poistníka, a/alebo osôb konajúcich z ich podnetu, 
v dôsledku vedomej nedbanlivosti poisteného,  
poistníka,  trestným inom poisteného, poistníka a/alebo 
osôb im blízkych, konaním alebo opomenutím v

dobrými mravmi
Škoda spôsobená súvislosti s akouko vek innos ou 
vykonávanou poisteným v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, vrátane škody 
spôsobenej v súvislosti s akouko vek innos ou 
vykonávanou poisteným bez relevantného oprávnenia, 
alebo bez požadovanej odbornej kvalifikácie

yplývajúcu z nárokov na náhradu škody, ktoré majú 
preventívny, represívny alebo sank ný charakter najmä 
akýchko vek pokút, penálov, i iných sank ných platieb,  
vrátane  tzv. punitive damages a exemplary damages
Škoda spôsobenú samotnému poistenému a/alebo 
poistníkovi, medzi spolupoistenými osobami navzájom

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Škodové udalosti vzniknuté najmä súvislosti s:

úmyselným konaním, hrubou nedbanlivos ou, 
nedodržaním právnych predpisov,

teroristickým inom
vojnovou udalos ou, revolúciou, povstaním
požitím alkoholu, narkotík, omamných látok a
azbestom alebo materiálom obsahujúcim azbest
jadrovou energiou alebo žiarením
so zlyhaním informa ných systémov, softvéru



Kde sa na m a vz ahuje krytie?

Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území celého sveta. 
Poistenie sa nevz ahuje na  zodpovednos  poisteného za škodu uplat ovanú na základe rozhodnutia súdu iného štátu  ako štátu 
uvedeného v územnom rozsahu poistenia dojednaného v zmluve a/alebo spôsobenú porušením právnych predpisov alebo iných 
záväzných noriem iného štátu ako štátu uvedeného v územnom rozsahu poistenia dojednaného v
Poistenie sa nevz ahuje na územie štátov, ktoré sú sankcionované zo strany Organizácie Spojených národov ( alej len „OSN“) 

štátov, na ktoré je uvalené embargo rozhodnutím OSN alebo vlády Slovenskej republiky bez oh adu na to, i takéto rozhodnutie 
bolo vydané pred alebo po as doby trvania poistenia.

Aké mám povinnosti?

ez zbyto ného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo d a zmien oznámi  pois ovate ovi písomne všetky zmeny v skuto nostiach, 
na ktoré sa ho pýtal pri dojednávaní poistenia, prípadne ku ktorým došlo po as trvania poistenia a mohli by ma  vplyv na poistné 
krytie, predovšetkým oznámi  pois ovate ovi akéko vek kvalitatívne i kvantitatívne zmeny poistného rizika (nebezpe enstva), 
výraznú zmenu dosiahnutého ob porovnaní s obratom uvádzaným pri dojednávaní poistenia, zmena trhov pôsobenia na úrovni 
jednotlivých štátov

ri vzniku škodovej udalosti vykona  všetky nevyhnutné a ú elné opatrenia na zmiernenie následkov vzniknutej škody alebo na to
knutá škoda nezvä šila a bezodkladne zabezpe i  zistenie rozsahu a prí in škody pois ovate om alebo havarijným 

komisárom pod a pokynu pois ovate a

ako uhradím platbu?

Poistné je splatné prvým d om poistného obdobia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak je v zmluve dohodnuté platenie 
poistného v splátkach , je ich výška a splatnos  uvedená v

Poistné môže by  uhradené poštovým pe ažným poukazom, prevodom na ú et, vkladom hotovosti na ú et, a to pod a pokynov 
pois ovate a uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy za ína a kon í krytie?

Za iatok krytia
Poistenie vzniká nasledujúci de  po uzavretí poistnej zmluvy, pokia  v zmluve nie je uvedené inak. Ak nie je v luve uvedené inak, 
poistenie sa dojednáva na dobu neur itú s poistným obdobím 1 rok (poistný rok)

Krytie kon í:
uplynutím dohodnutej poistnej doby zmluve dohodnuté poistenie na dobu ur itú,
nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a 
jeho splatnosti alebo poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho 

d om vstupu Vašej spolo nosti do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na Váš majetok,
ukon ením Vašej podnikate skej innosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov, predajom 
poistených vecí,
dohodou zmluvných strán.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?

Zmluvu môžete písomne vypoveda

do 1 mesiaca odo d a vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného
najmenej 6 týžd ov pred uplynutím poistného obdobia.





Informácie v tomto informa nom dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné podmienky poistenia. Upozor ujeme, že úplný 
rozsah Vašich práv a povinností je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach a v Záru nom programe 
pre konkrétny variant poistenia. Príslušný záru ný program je uvedený v Návrhu poistenia a v Poistke.    
 
O aký typ poistenia ide? 
Poistenie mechanických  a elektrických porúch motorových vozidiel Car Protect je druh majetkového poistenia poskytujúci poistnú 
ochranu poisteného motorového vozidla v prípade náhleho a nepredvídaného vzniku vnútornej mechanickej alebo elektrickej 
poruchy poisteného motorového vozidla, spôsobené zlyhaním sú iastky uvedenej v príslušnom Záru nom programe, ktorá má za 
následok náhlu nefunk nos  vozidla a pre obnovenie funk nosti vyžaduje opravu i výmenu. 
 
 
  

  Kde sa na m a vz ahuje krytie? 
Poistenie sa vz ahuje na škody vzniknuté na území Slovenskej republiky a po as do asných ciest po štátoch Európskej únie.  

Poistenie mechanických  a elektrických porúch motorových  
vozidiel - Pred žená záruka 
Informa ný dokument o poistnom produkte 
 
Spolo nos :  DEFEND INSURANCE s.r.o.   Produkt:  DEFEND Car Protect 

Pribinova 4, 811 09 Bratislava  

   o je predmetom poistenia? 

náhly a nepredvídaný vznik vnútornej mechanickej alebo 
elektrickej poruchy poisteného motorového vozidla, spôsobenej 
zlyhaním sú iastky uvedenej v príslušnom Záru nom programe, 
ktorá má za následok náhlu nefunk nos  vozidla a pre obnovenie 
funk nosti vyžaduje opravu i výmenu. 
 
poisti  možno nové vozidlá alebo vozidlá s existujúcou zárukou 
výrobcu s prihliadnutím na dobu existujúcej záruky a najazdenú 
vzdialenos  
 
Varianty záru ných programov 

Diamond 
Crystal 
Advantage 
Comfort 
Plus 

 
Poisti  je možné vozidlá do 3 500 kg 
 
Každý záru ný program ponúka rozsiahly zoznam krytých 
sú iastok 
 
Poistenie kryje neobmedzený po et poistných udalostí až do 
výšky limitu poistného  plnenia. 
 
Sami si alej môžete  zvoli : 

Poistnú dobu  
Limit poistného plnenia   
Po et najazdených km  
Spoluú as   

  o nie je predmetom poistenia? 
 
škody vzniknuté napr. v dôsledku: 

dopravnej nehody  
prepravy poisteného vozidla  
zjavných vád 
prehriatia, zamrznutia alebo použitia nesprávneho 
paliva/kvapalín 
korózie 
postupného znižovania výkonu úmernému veku 
a po tu najazdených kilometrov   poisteného vozidla  

 
použitie poisteného vozidla napr. na 

prenájom (poži iavanie vozidla s výnimkou prenájmu 
leasingovými spolo nos ami) 
taxislužbu alebo prepravu cestujúcich za odplatu; 
výstavy alebo propaga né ú ely; 
výu bu vodi ov 

 

  Týkajúca sa krytia nejaké obmedzenia? 
Poistné plnenie sa neposkytne ak: 

vozidlo nebolo pravidelne servisované   
poistený pri ohlasovaní poistnej udalosti predloží 
nepravdivé alebo neúplné informácie. 



 

  Aké mám povinnosti? 
 

Odpoveda  pravdivo a úplne na otázky pois ovne týkajúce sa poistenia.   
Po as trvania poistenia je potrebné uhrádza  náklady spojené s poistením. 
Predchádza  poistnej udalosti dodržiavaním príslušných právnych predpisov a spolo enských noriem.  
Poistený je povinný pravidelne vykonáva  servisné prehliadky v súlade s odporú aním výrobcu. Servis musí by  vykonávaný 
predajcom vozidla, alebo autorizovaným servisom, ktorý je platcom DPH. Maximálna povolená odchýlka je 800 km alebo 4 
týždne. 
Dodržiava  ustanovenia uvedené vo všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach.  
Udržiava  vozidlo v riadnom prevádzkyschopnom stave a nepoškodené 

 
Povinnosti v prípade poistnej udalosti  
 

telefonicky nahlási  škodu pred za atím akýchko vek opráv a nie neskôr ako 7 dní od vzniku škodovej udalosti  
zabezpe i  od ahovú službu do najbližšieho zmluvného servisu. 
žiadna oprava nesmie by  vykonaná bez výslovného súhlasu správcu 

  Kedy a ako uhrádzam platbu? 
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistné je jednorazové a platí sa za celú dobu poistenia pri uzavretí poistnej zmluvy. 
Výška poistného je dohodnutá v poistnej zmluve a uvedená v Poistke. 

 Kedy za ína a kon í krytie? 
 
Vznik poistenia: 

Pri poistení nového vozidla za ína doba poistenia o 00:00 hodine prvého d a nasledujúceho po uplynutí záru nej lehoty výrobcu. 
Pri poistení ojazdeného vozidla za ína doba poistenia o 00:00 hodine prvého d a nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy alebo 
o 00:00 hodine prvého d a nasledujúceho po uplynutí záru nej lehoty výrobcu, pod a toho, ktorá skuto nos  nastane neskôr. 

Zánik poistenia: 
Poistenie zanikne najneskôr o 24.00 posledného d a poistenia uvedeného v Poistke. 
Poistenie zanikne automaticky okamihom dosiahnutia maximálneho po tu kilometrov dohodnutého v poistnej zmluve a 
uvedeného v Poistke. 

 Ako môžem vypoveda  zmluvu? 
 

Písomne do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne. 



Informácie v tomto informa nom dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné podmienky poistenia. 
Upozor ujeme, že úplný rozsah Vašich práv a povinností je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach 
a v Zvláštnych poistných podmienkach pre poistenie pre konkrétny variant poistenia. 

O aký typ poistenia ide? 
Poistenie finan nej straty, ktorá vznikne klientov v súvislosti so škodou na vozidle po odškodnení poistite om  
z havarijného poistenia. 
 
 
  

Poistenie finan nej straty na vozidle GAP 
Informa ný dokument o poistnom produkte 
 
Spolo nos :  DEFEND INSURANCE s.r.o.   Produkt:  DEFEND Gap 

Pribinova 4, 811 09 Bratislava  

   o je predmetom poistenia? 

Finan ná strata vzniknutá v dôsledku totálnej škody na 
vozidle, za ktorú bolo poistenému vyplatené poistné 
plnenie z havarijného poistenia primárnym poistite om.  
 
Za totálnu škodu na vozidle sa považuje škoda posúdená 
primárnym poistite om ako totálna škoda, vrátane 
odcudzenia (krádež vlámaním alebo lúpež) alebo zni enia 
vozidla.  
 
Za finan nú stratu sa považuje rozdiel medzi poistnou 
sumou dohodnutou v poistnej zmluve a všeobecnou 
hodnotou vozidla v ase vzniku poistnej udalosti.  
 

  o nie je predmetom poistenia? 
 
Škody spôsobené poškodením, zni ením alebo odcudzením 
vozidla, ktoré sú predmetom havarijného poistenia vozidiel  
 
Následné škody, ktoré vzniknú po poistnej udalosti 

  Týkajúca sa krytia nejaké obmedzenia? 
Poistné plnenie sa neposkytne najmä ak: 
Nárok môže by  hradený z iného poistenia alebo tre ou osobou 
Ide o inú škodu, ktorá nie je výslovne uvedená v poistnej zmluve 
Vozidlo bolo odcudzené osobou, ktorá mala prístup ku k ú om 
Ak odcudzenie vozidla nebolo nahlásená policajnému orgánu 
bezprostredne po zistení odcudzenia 
Ak nevznikol nárok z primárneho (havarijného) poistenia 
Škoda bola spôsobená nehodou, pri ktorej bol vodi  vozidla pod 
vplyvom alkoholu i iných návykových látok, alebo ak vodi  
nemal vodi ské oprávnenie 
Škoda bola spôsobená úmyselne pri páchaní trestnej innosti 
škodou v dôsledku vojnových udalostí, povstania, rebélie alebo 
iných masových násilných akcií, štrajkov a pod. 

  Kde sa na m a vz ahuje krytie? 
Poistenie sa vz ahuje na škody vzniknuté na území kontinentálnej Európy okrem Ruska.  



 

  Aké mám povinnosti? 
 

Odpoveda  pravdivo a úplne na otázky pois ovne týkajúce sa poistenia.   
Po as trvania poistenia je potrebné uhrádza  náklady spojené s poistením. 
Predchádza  poistnej udalosti dodržiavaním príslušných právnych predpisov a spolo enských noriem.  
Dodržiava  ustanovenia uvedené vo všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach.  
Udržiava  vozidlo v riadnom prevádzkyschopnom stave a nepoškodené 
Prijíma  všetky dôležité opatrenia na zmiernenie následkov spôsobenej škody 

 
Povinnosti v prípade poistnej udalosti  
 

Bezodkladne informova  policajné orgány 
Najneskôr do 8 dní oznámi  vznik škody  
Poskytnú  pravdivé vysvetlenie o prí ine a rozsahu škodovej udalosti, vy ísli  požiadavku na poistné plnenie, doloži  potrebnú 
dokumentáciu  
Informova  o náleze ukradnutého vozidla 

  Kedy a ako uhrádzam platbu? 
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistné je platené ro ne (mesa ne, ak je poistné sú as ou lízingových splátok) 
v intervaloch dohodnutých pri uzavretí poistnej zmluvy. Poistné môže by  uhradené jednorazovo, ak sa tak
dohodlo.

 Kedy za ína a kon í krytie? 
 
Vznik poistenia: 

uhradením jednorazového poistného alebo prvej splátky poistného alebo prvého bežného poistného; 

písomnou akceptáciou návrhu Poistníka Poistite om; 

iným spôsobom uvedeným v Zvláštnych poistných podmienkach vz ahujúcich sa k príslušnému produktu GAP alebo 
v Poistnej zmluve 

Zánik poistenia: 
Poistenie zanikne d om uvedeným v poistnej zmluve 
Výpove ou ku koncu poistného obdobia  
Poistná zmluva zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do dvoch 
mesiacov odo d a jeho splatnosti   
Za podmienok stanovených vo VPP aj zmenou vlastníka vozidla 

 Ako môžem vypoveda  zmluvu? 
 

Písomne do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne. 





Tento dokument Vám má poskytnú stru ný preh ad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné 
informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach ECP VPP 2016. Aby ste boli plne informovaní, pre ítajte si 
všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide? 

Cestovné poistenie kryje neo akávané udalosti spojené s cestovaním. Na výber máte rôzne balíky a volite né pripoistenia, ktorými môžete pokry  svoje potreby.

o je predmetom poistenia? 
Poistené sú riziká pod a zvoleného balíka.

Základný balík Poistenie lie ebných nákladov zah a:
Poistenie lie ebných nákladov – ambulantné ošetrenie, 
prevoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, prevoz liekov, 
návšteva chorého v nemocnici, návrat spolupoistenej osoby 
do vlasti, doprava detí do vlasti, prevoz do vlasti pod a 
rozhodnutia lekára,  repatriácia v prípade smrti.
Poistenie pátrania a záchrany – náklady spojené so 
záchranou v tiesni alebo v nebezpe enstve

Rozšírené  balíky zah ajú navyše:
Rozšírený balík Cestovné poistenie PLUS zah a aj: 

Poistenie zmeškania dopravného prostriedku 
a oneskoreného návratu do vlasti - zmeškanie pri 
odchode, oneskorený návrat na domácu stanicu/letisko
Poistenie batožiny – náhrada pri poškodení, krádeži, 
zni ení alebo strate vecí osobnej potreby pri dokázaní 
cudzieho vplyvu, nutné nákupy pri oneskorenom dodaní, 
pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov.
Úrazové poistenie -  pri  trvalých následkoch úrazu od 50 %. 
Poistenie zodpovednosti za škodu – náhrada škody na 
veci alebo zdraví, ktorú spôsobíte tretej osobe.
Asisten né služby – pomoc pri zadržaní políciou, právna 
pomoc, preddavok na advokáta/kauciu.

Rozšírený balík Komplexné cestovné poistenie PLUS zah a
vyššie uvedené krytia a navyše aj: 

Poistenie storna a prerušenia cesty – náhrada storno 
poplatkov pri nenastúpení na cestu, náhrada dodato ných 
nákladov v prípade prerušenia cesty z dôvodov: ne akané 
náhle ažké ochorenie, úraz alebo smr  poistenej 
osoby/rodinného príslušníka, tehotenstvo zistené po 
rezervácii cesty,  zna ná vecná škoda na vlastníctve, 
nezavinená strata pracovného miesta, žiados  o rozvod, 
neobstátie pri maturitnej skúške, neo akávané súdne 
predvolanie.  Poistenie prerušenia cesty sa vz ahuje aj na 
nepokoje všetkého druhu, ktoré ovplyv ujú bezpe nos  
klienta, ak Ministerstvo zahrani ných vecí SR vyhlásilo 
varovanie pred cestou do zasiahnutej oblasti. Poistná udalos  
sa vz ahuje na všetkých rodinných príslušníkov poistených  
na jednej poistnej zmluve a na maximálne troch alších 
spolucestujúcich z jednej poistnej zmluvy.

Rozšírený balík Komplexné cestovné poistenie a Komplexné 
cestovné poistenie KOMFORT zah a rovnaké krytie ako 
Komplexné cestovné poistenie PLUS  okrem okamžitej pomoci a 
preddavku pri krádeži alebo strate cestovných dokladov. Pri 
poistení storna je krytie so spoluú as ou vo výške 10%.

Balík Poistenie storna PLUS zah a krytie:  
Poistenie storna a prerušenia cesty – náhrada storno 
poplatkov pri nenastúpení a pri prerušení cesty v plnej výške

Balík Poistenie storna zah a krytie:  
Poistenie storna a prerušenia cesty – náhrada storno 
poplatkov so spoluú as ou 10%.

o nie je predmetom poistenia? 

Udalos , ktorej vznik bolo možné dôvodne predpoklada  alebo o ktorej bolo známe už 
pri uzavretí poistnej zmluvy, že nastane. 
Udalosti, ktoré súvisia s vojnovými udalos ami, vnútorným nepokojom, štrajkom alebo 
sa vyskytnú v oblastiach, pre ktoré bolo vydané varovanie Ministerstva zahrani ných 
vecí SR pred cestou a klient do tejto oblasti vycestoval. 
Udalosti, ktoré sú vyvolané v dôsledku úradného nariadenia napr. zrušenie letu 
z dôvodu prírodnej katastrofy)
Udalosti, ktoré spôsobíte (alebo Vaše blízke osoby) úmyselne alebo z nedbanlivosti. 
Udalosti spôsobené v dôsledku požitia alkoholu, drog alebo liekov.
Udalosti, ktoré nastanú pri paraglajdingu, pri použití závesného krídla, pri 
profesionálnych športových výkonoch, pri ú asti na pretekoch motorového športu,
v dôsledku vykonávania extrémnych športov, pri potápaní bez držby platného 
medzinárodného oprávnenia alebo bez oprávneného inštruktora.
Udalosti, ktoré vzniknú pri manuálnej práci, ak nie je výslovne dojednaná (je možné ju
poisti  v balíkoch  Poistenie lie ebných nákladov PLUS a Cestovné poistenie PLUS) a ak ide o 
povolania: tunelár, baník, speleológ, záchranár, pyrotechnik, vodi  kamiónovej alebo 
autobusovej dopravy, lovci, ozbrojené zložky, jednotky ozbrojených síl.

Poistenie lie ebných nákladov sa nevz ahuje na:
svojvo ný nákup liekov bez lekárskeho predpisu, náklady za telefonáty,
náklady na prevoz taxíkom, resp. inou verejnou dopravou pre ú ely návštevy lekárskeho 
zariadenia, 
náklady za pôrod, vyšetrenie na zistenie tehotenstva, interrupciu, vyšetrenie a lie bu 
neplodnosti, umelé oplodnenie a cytológiu,
konzerva né alebo protetické zubné ošetrenia, dôsledky zanedbanej starostlivosti 
o chrup, nedokon enú lie bu zubov. 

Poistenie batožiny sa nevz ahuje na:
peniaze, šeky, kreditné karty, cestovné lístky, zvieratá, ceniny, veci zberate ského 
záujmu,  starožitnosti, motorové vozidlá, lietadlá, rogalá, lode, zvieratá, zbrane, veci 
slúžiace k výkonu povolania alebo zárobkovej innosti,
udalosti zaprí inené vlastným zavinením: zabudnutie, strata, odloženie.

Poistenie zodpovednosti za škodu nepokrýva:
škodové udalosti zaprí inené protiprávne, úmyselne alebo opomenutím,
isto finan né škody,

podnikovú, profesijnú alebo remeselnú innos .
Poistenie storna a prerušenia cesty sa nevz ahuje na: 

nenastúpenie na cestu alebo prerušenie cesty z dôvodu strachu/obavy klienta,
meškanie alebo zrušenie letu z akýchko vek prí in alebo zrušenie cesty cestovnou 
kanceláriou.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Poistenie nepokrýva udalosti v nadmorskej výške nad 5000 m n. m. alebo pri potápaní 
v h bke 40 m pod morom. 

! Ak sa klient nachádza v krajine, kde bolo pre vojnový stav alebo vnútorné nepokoje 
vydané varovanie Ministerstva zahrani ných vecí SR pred cestou, platí poistná ochrana 
do bezodkladného návratu avšak najviac po dobu 14 dní po vypuknutí udalostí.

Poistenie lie ebných nákladov a Poistenie storna a prerušenia cesty sa nevz ahuje 
najmä na:
! udalosti vzniknuté v súvislosti s dialýzou, transplantáciou, AIDS, schizofréniou,
! srdcové ochorenia, mozgovú porážku, nádorové ochorenia, cukrovku typu I., epilepsiu, 

sklerózu multiplex, psychické ochorenia, ktoré si  v posledných 12 mesiacov pred 
nástupom na cestu vyžadovali hospitalizáciu,

! chronické ochorenia a ochorenia existujúce v ase vycestovania (v balíkoch s dodatkom 
„PLUS“ sú kryté, iba ak si toto ochorenie nevyžadovalo v posledných deviatich 
mesiacoch pred vznikom poistenia lekárske ošetrenie a ide o neo akávané akútne 
zhoršenie).

Cestovné poistenie 
Informa ný dokument o poistnom produkte  
Spolo nos : Generali Pois ov a, a.s., Slovenská republika
odštepný závod Európska cestovná pois ov a                                         Produkt: Krátkodobé cestovné poistenie 



Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie sa vz ahuje na udalosti, ktoré nastali na území uvedenom v poistnej zmluve (Európa alebo Svet) po as turistickej alebo služobnej cesty 
(cesty medzi miestom trvalého pobytu,  prechodného pobytu a miestom pracoviska nie sú kryté), mimo krajín do ktorých Ministerstvo zahrani ných 
vecí SR vyhlásilo varovanie cestova .
Poistenie lie ebných nákladov a Asisten né služby poistenie neplatia na Slovensku a v krajine, v ktorej má poistený trvalý alebo prechodný pobyt.
Pripoistenie Asistencia - technická pomoc k motorovému vozidlu v zahrani í platí iba na území Európy.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné je v plnej výške splatné pri uzatvorení poistenia. Poistenie vzniká úhradou poistného.
Poistné je možné uhradi  bankovým prevodom, kartovým prevodom alebo cestovnej kancelárii, ktorá poistenie dojednala.

Aké mám povinnosti? 
Povinnosti pred uzavretím poistenia

Odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa prijate nosti do poistenia.
Oboznámi  sa s poistnými podmienkami.
Poistenie uzatvori  pred nástupom na cestu.
Uhradi  poistné pri uzatvorení zmluvy.

Povinnosti po as trvania poistenia a v prípade poistnej udalosti
Odvráti  vznik alebo následky poistnej udalosti a dodržiava  pokyny pois ovne. 
Bezodkladne informova  pois ov u o vzniku poistnej udalosti každom prípade najneskôr do termínu, ku ktorému pod a rozsahu plnenia vzniknú 
náklady. Organiza né opatrenia v súvislosti s rozsahom plnenia musí ur i  pois ov a.
Po prevzatí formulárov, ktoré slúžia na likvidáciu škody, ich úplne vyplnené o najskôr zasla  do pois ovne.
Splnomocni  všetky úrady a ošetrujúcich lekárov/nemocnice ako aj zdravotnú pois ov u a súkromné pois ovne a požiada  ich o pois ov ou 
požadované informácie.
Škody spôsobené trestnými inmi bezodkladne oznámi  príslušnému orgánu a da  si toto oznámenie potvrdi .
Odovzda  pois ovni originály dôkazov, ktoré preukazujú dôvod a výšku nároku na poistné plnenie, ako sú policajné protokoly, potvrdenia leteckých 
spolo ností , lekárske a nemocni né správy a ú ty, doklady o kúpe at ..
Pri prerušení cesty zo zdravotných dôvodov doloži  pois ovni potvrdenie od ošetrujúceho lekára z miesta pobytu v zahrani í.

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie sa za ína nástupom na cestu – opustením bydliska, miesta prechodného pobytu alebo pracoviska a kon í sa návratom do nich pokia  nenastane 
zánik poistenia skôr.  
Osobitné pravidlá pre poistenie storna a prerušenia cesty: Pre cesty, ktoré boli rezervované alebo zakúpené pred uzavretím poistenia, sa poistné 
krytie za ína až 10. d om po uzavretí poistenia (s výnimkou úmrtia poistenej osoby, úrazu poistenej osoby alebo živelnej pohromy v mieste bydliska 
poistenej osoby). Pre poistenie storna sa poistné krytie za ína uzavretím poistenia a kon í sa nástupom na cestu. Pri prerušení cesty sa poistné krytie 
za ína nástupom na cestu a kon í dojednaným koncom cesty alebo skorším uplynutím poistenia.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistenie môžete písomne zruši  najneskôr jeden de  pred za iatkom poistenia. 
Ak ste si vybrali balík, ktorého sú as ou je aj poistenie storna, nie je možné poistenie zruši .
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na dia ku (napr. cez internet alebo telefón) na dobu minimálne jedného mesiaca, môžete od poistnej zmluvy odstúpi  do 
14 dní od jej uzavretia.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 
(pokra ovanie)

! Poistenie storna a prerušenia cesty sa v produktoch Komplexné cestovné poistenie, 
Komplexné cestovné poistenie KOMFORT a Poistenie storna nevz ahuje na ochorenia, 
ktoré si nevyžadujú pobyt v nemocnici (neplatí to pri zlomeninách dlhých a krátkych 
kostí a infek ných ochoreniach).

! Úrazové poistenie sa vz ahuje iba na následky úrazov, ktoré spôsobili najmenej 50 %
trvalé následky.

Poistenie batožiny sa nevz ahuje najmä na:  
! škody zaprí inené opotrebením,
! škody vzniknuté na športovom náradí pri jeho používaní,
! škody neovplyv ujúce funk nos  zariadenia, 
! cenné veci, technické prístroje, športové náradie, hudobné nástroje a ko íky sú kryté 

iba ak ich vezú bezpe ne so sebou, , aby odcudzenie bez prekonania prekážky nebolo 
možné boli odovzdané do úschovy  a sú využité všetky bezpe nostné opatrenia ( sejfy, 
uzamknuté skrine at . ), 

Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevz ahuje na :
! škodu spôsobenú rodinným príslušníkom,
! škody spôsobené v súvislosti s psychickým ochorením,
! škody spôsobené na zapoži aných a prenajatých veciach,
! zodpovednos  vyplývajúcu z držby lietadla, motorového plavidla alebo pozemného 

vozidla (s povinnos ou evidencie).
! Pripoistenie asistencie k vozidlu sa nevz ahuje na vozidlo, ktoré bolo pri 

nenastúpení na cestu v stave nespôsobilom na cestnú premávku.
Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete vo Všeobecných poistných 
podmienkach.

o je predmetom poistenia?
(pokra ovanie)

Balíky s dodatkom „PLUS“: Komplexné cestovné poistenie 
PLUS, Cestovné poistenie PLUS a Poistenie storna PLUS 
zah ajú aj krytie v prípade neo akávaného akútneho zhoršenia 
chronického a existujúceho ochorenia poistenej osoby a jej 
rodinných príslušníkov.

Volite né pripoistenia:
Pripoistenie – Poistenie opustenej domácnosti zah a:
Poistenie vecí, ktoré tvoria súbor zariadenia poistenej 
domácnosti a asisten né služby (technická asistencia, právna 
asistencia, všeobecné informácie a poradenstvo a zdravotná 
asistencia).
Pripoistenie – Poistenie asistencie k vozidlu zah a:
Poistenie asistencie k viacstopovému motorovému vozidlu do 
3,5t, ktorého vlastníkom alebo držite om je poistený (telefonické 
informa né služby, technická pomoc, náklady na náhradné 
ubytovanie alebo náhradnú dopravu, náklady na repatriáciu 
vozidla, náklady na vyzdvihnutie vozidla).

Aké je výška poistného krytia?
Poistenie lie ebných nákladov je kryté min. do 200.000 €.
Poistenie pátrania a záchrany je kryté min. do 7.000 €.
Úrazové poistenie je kryté min. do 17.000 €.
Poistenie batožiny je kryté min. do 700 €
Poistenie zodpovednosti je kryté min. do 100.000 €.
Upozornenie: Preh ad maximálnej výšky poistného plnenia 
pre každý balík poistenia nájdete v tabu ke Poistné krytie.



Tento dokument Vám má poskytnú stru ný preh ad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné 
informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach ECP VPP-R 2017. Aby ste boli plne informovaní, pre ítajte 
si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide? 

Cestovné poistenie kryje neo akávané udalosti spojené s cestovaním. Na výber máte rôzne balíky, ktorými môžete pokry  svoje potreby.

o je predmetom poistenia? 
Poistené sú riziká pod a zvoleného balíka.

Základný balík Poistenie lie ebných nákladov – ro né zah a:
Poistenie lie ebných nákladov – ambulantné ošetrenie, 
prevoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, prevoz liekov, 
návšteva chorého v nemocnici, návrat spolupoistenej osoby 
do vlasti, doprava detí do vlasti, prevoz do vlasti pod a 
rozhodnutia lekára,  repatriácia v prípade smrti.
Úrazové poistenie v prípade trvalých následkov úrazu od 
50 %. 
Poistenie pátrania a záchrany (vrátane Horskej služby na 
Slovensku). 

Rozšírené balíky zah ajú navyše:
Balík Cestovné poistenie – ro né zah a aj:

Poistenie batožiny – náhrada pri poškodení, krádeži, 
zni ení alebo strate vecí osobnej potreby pri dokázaní cudzieho 
vplyvu, nutné nákupy pri oneskorenom dodaní, pomoc pri 
znovuzískaní cestovných dokladov.
Poistenie zodpovednosti za škodu – náhrada škody na 
veci alebo zdraví, ktorú spôsobíte tretej osobe.
Asisten né služby – pomoc pri zadržaní políciou, 
zabezpe enie právnej pomoci, preddavok na 
advokáta/kauciu.

Balík Komplexné cestovné poistenie – ro né PLUS zah a 
navyše aj:

Poistenie storna a prerušenia cesty – náhrada storno 
poplatkov pri nenastúpení na cestu alebo náhrada 
dodato ných nákladov v prípade prerušenia cesty z dôvodov: 
náhleho ažkého ochorenia, úrazu alebo smrti poistenej 
osoby alebo rodinného príslušníka, tehotenstva zisteného po 
rezervácii cesty, zna nej vecnej škody na vlastníctve, 
nezavinenej straty pracovného miesta, žiadosti o rozvod, 
neobstátia pri maturitnej skúške, neo akávaného súdneho 
predvolania.  Poistenie prerušenia cesty sa vz ahuje aj na 
nepokoje všetkého druhu, ktoré ovplyv ujú bezpe nos  
klienta a zárove  Ministerstvo zahrani ných vecí SR 
vyhlásilo varovanie pred cestou do zasiahnutej oblasti.
Poistenie zmeškania dopraveného prostriedku 
a oneskoreného návratu do vlasti – nezavinené zmeškanie 
pri odchode do cie ovej destinácie v zahrani í a oneskorený 
návrat na domácu stanicu/letisko odkia  cesta za ala

Balík Komplexné cestovné poistenie – ro né VIP zah a 
navyše aj:

Poistenie Golf PLUS pre hrá ov golfu.

Udalosti vzniknuté manuálnou prácou po as služobnej cesty  je 
možné poisti  v balíkoch  Poistenie lie ebných nákladov –
ro né  a Cestovné poistenie – ro né.

o nie je predmetom poistenia? 

Udalos , ktorej vznik bolo možné dôvodne predpoklada  alebo o ktorej bolo známe už 
pri uzavretí poistnej zmluvy, že nastane. 
Udalosti, ktoré súvisia s vojnovými udalos ami, vnútorným nepokojom, štrajkom alebo 
sa vyskytnú v oblastiach, pre ktoré bolo vydané varovanie Ministerstva zahrani ných 
vecí SR pred cestou a klient do tejto oblasti vycestoval. 
Udalosti, ktoré sú vyvolané v dôsledku úradného nariadenia (napr. zrušenie letu 
z dôvodu prírodnej katastrofy).
Udalosti, ktoré spôsobíte (alebo Vaše blízke osoby) úmyselne alebo z nedbanlivosti. 
Udalosti spôsobené v dôsledku požitia alkoholu, drog alebo liekov.
Udalosti, ktoré nastanú pri paraglajdingu, pri použití závesného krídla, pri 
profesionálnych športových výkonoch, pri ú asti na pretekoch motorového športu, 
v dôsledku vykonávania extrémnych športov, pri potápaní bez držby platného 
medzinárodného oprávnenia alebo bez oprávneného inštruktora.
Udalosti, ktoré vzniknú pri manuálnej práci, ak nie je výslovne dojednaná a ak ide o 
povolania: tunelár, baník, speleológ, záchranár, pyrotechnik, vodi  kamiónovej alebo 
autobusovej dopravy, lovci, ozbrojené zložky, jednotky ozbrojených síl.
Poistenie sa nevz ahuje na osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na Slovensku.

Poistenie lie ebných nákladov sa nevz ahuje na:
svojvo ný nákup liekov bez lekárskeho predpisu, náklady za telefonáty,
náklady za prevoz taxíkom, resp. inou verejnou dopravou pre ú ely návštevy lekárskeho 
zariadenia,  
náklady za pôrod, vyšetrenie na zistenie tehotenstva, interrupciu, vyšetrenie a lie bu 
neplodnosti, umelé oplodnenie a cytológiu,
konzerva né alebo protetické zubné ošetrenia, dôsledky zanedbanej starostlivosti 
o chrup, nedokon enú lie bu zubov. 

Poistenie batožiny sa nevz ahuje na:
peniaze, šeky, kreditné karty, cestovné lístky, zvieratá, ceniny, veci zberate ského 
záujmu,  starožitnosti, motorové vozidlá, lietadlá, rogalá, lode, zvieratá, zbrane, 
udalosti zaprí inené vlastným zavinením: zabudnutie, strata, odloženie.

Poistenie zodpovednosti za škodu nepokrýva:
škodové udalosti zaprí inené protiprávne, úmyselne alebo opomenutím,
isto finan né škody,

podnikovú, profesijnú alebo remeselnú innos .
Poistenie storna a prerušenia cesty sa nevz ahuje na: 

nenastúpenie na cestu alebo prerušenie cesty z dôvodu strachu/obavy klienta,
meškanie alebo zrušenie letu z akýchko vek prí in alebo zrušenie cesty cestovnou 
kanceláriou.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Poistené sú cesty s maximálnou d žkou 45 dní. 
! Poistené môžu by  iba osoby, ktoré majú trvalý pobyt na Slovensku.
! Poistenie nepokrýva udalosti v nadmorskej výške nad 5000 m n. m. alebo pri potápaní 

v h bke 40 m pod morom. 
! Ak sa klient nachádza v krajine, kde bolo neo akávane pre vojnový stav alebo vnútorné 

nepokoje vydané varovanie Ministerstva zahrani ných vecí SR pred cestou, platí poistná 
ochrana do bezodkladného návratu avšak najviac po dobu 14 dní po vypuknutí udalostí.

Poistenie lie ebných nákladov a Poistenie storna a prerušenia cesty sa nevz ahuje 
najmä na:
! udalosti vzniknuté v súvislosti s dialýzou, transplantáciou, AIDS, schizofréniou,
! srdcové ochorenia, mozgovú porážku, nádorové ochorenia, cukrovku typu I., epilepsiu, 

sklerózu multiplex, psychické ochorenia, ktoré si  v posledných 12 mesiacov pred 
nástupom na cestu vyžadovali hospitalizáciu,

Cestovné poistenie 
Informa ný dokument o poistnom produkte  
Spolo nos : Generali Pois ov a, a.s., Slovenská republika
odštepný závod Európska cestovná pois ov a                                                  Produkt: Ro né cestovné poistenie 



Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie sa vz ahuje na udalosti, ktoré nastali kdeko vek na svete po as turistickej alebo služobnej cesty (cesty medzi miestom trvalého pobytu,  
prechodného pobytu a miestom pracoviska nie sú kryté), mimo krajín, do ktorých Ministerstvo zahrani ných vecí SR vyhlásilo varovanie cestova .
Poistenie lie ebných nákladov a Asisten né služby poistenie neplatia na Slovensku a v krajine, v ktorej má poistený trvalý alebo prechodný pobyt.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné je v plnej výške splatné pri uzatvorení poistenia. Poistenie vzniká úhradou poistného.
Poistné je možné uhradi  bankovým prevodom, kartovým prevodom alebo cestovnej kancelárii, ktorá poistenie dojednala.

Aké mám povinnosti? 
Povinnosti pred uzavretím poistenia

Odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa prijate nosti do poistenia.
Oboznámi  sa s poistnými podmienkami.
Poistenie uzatvori  pred nástupom na cestu.
Uhradi  poistné pri uzatvorení zmluvy.

Povinnosti po as trvania poistenia a v prípade poistnej udalosti
Odvráti  vznik alebo následky poistnej udalosti a dodržiava  pokyny pois ovne. 
Bezodkladne informova  pois ov u o vzniku poistnej udalosti každom prípade najneskôr do termínu, ku ktorému pod a rozsahu plnenia vzniknú 
náklady. Organiza né opatrenia v súvislosti s rozsahom plnenia musí ur i  pois ov a.
Po prevzatí formulárov, ktoré slúžia na likvidáciu škody, ich úplne vyplnené o najskôr zasla  do pois ovne.
Splnomocni  všetky úrady a ošetrujúcich lekárov/nemocnice ako aj zdravotnú pois ov u a súkromné pois ovne a požiada  ich o pois ov ou 
požadované informácie.
Škody spôsobené trestnými inmi bezodkladne oznámi  príslušnému orgánu a da  si toto oznámenie potvrdi .
Odovzda  pois ovni originály dôkazov, ktoré preukazujú dôvod a výšku nároku na poistné plnenie, ako sú policajné protokoly, potvrdenia leteckých 
spolo ností , lekárske a nemocni né správy a ú ty, doklady o kúpe at ..
Pri prerušení cesty zo zdravotných dôvodov doloži  pois ovni potvrdenie od ošetrujúceho lekára z miesta pobytu v zahrani í.

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie sa vz ahuje na cesty za até od dátumu uvedeného v poistnej zmluve, najskôr však nasledujúci de  po uzavretí poistenia (za iatok poistenia). 
Poistné krytie pre jednotlivé cesty za ína nástupom na cestu (opustením bydliska alebo miesta pracoviska) a kon í sa návratom do nich, pokia  nenastane 
zánik poistenia skôr.
Poistná zmluva sa uzatvára na dobu jedného roka. Platnos  poistenia je možné pred ži  zaplatením poistného na obdobie alšieho roka, ak na základe
návrhu od pois ovne zaplatíte poistné na alší rok. 
Osobitné pravidlá pre poistenie storna a prerušenia cesty: Pre cesty, ktoré boli rezervované alebo zakúpené pred uzavretím poistenia, sa poistné 
krytie za ína až 10. d om po uzavretí poistenia (s výnimkou úmrtia poistenej osoby, úrazu poistenej osoby alebo živelnej pohromy v mieste bydliska 
poistenej osoby). Pre poistenie storna sa poistné krytie za ína uzavretím poistenia a kon í sa nástupom na cestu. Pri prerušení cesty sa poistné krytie 
za ína nástupom na cestu a kon í dojednaným koncom cesty alebo skorším uplynutím poistenia.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistenie môžete písomne zruši  najneskôr jeden de  pred za iatkom poistenia. 
Ak ste si vybrali balík, ktorého sú as ou je aj poistenie storna, nie je možné poistenie zruši .
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na dia ku (napr. cez internet, alebo telefón) na dobu minimálne jedného mesiaca, môžete od poistnej zmluvy odstúpi  do 
14 dní od jej uzavretia.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 
(pokra ovanie)

! chronické a existujúce ochorenia v ase vycestovania (v balíkoch Komplexné cestovné 
poistenie – ro né PLUS a VIP sú kryté, iba ak si toto ochorenie nevyžadovalo v 
posledných deviatich mesiacoch pred vznikom poistenia lekárske ošetrenie a ide o
neo akávané akútne zhoršenie).

! Úrazové poistenie sa vz ahuje iba na následky úrazov, ktoré spôsobili najmenej 50 %
trvalé následky.

Poistenie batožiny sa nevz ahuje najmä na:  
! udalosti vzniknuté na športovom náradí pri jeho používaní
! škody neovplyv ujúce funk nos  zariadenia, ani vzniknuté opotrebením,
! cenné veci, technické prístroje, športové náradie, hudobné nástroje a ko íky sú kryté 

iba ak ich vezú bezpe ne so sebou , aby odcudzenie bez prekonania prekážky nebolo 
možné, boli odovzdané do úschovy  a sú využité všetky bezpe nostné opatrenia (sejfy,
uzamknuté skrine at .),

! veci slúžiace k výkonu povolania alebo zárobkovej innosti sú kryté iba v balíkoch 
Komplexné cestovné poistenie – ro né PLUS a VIP. 

Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevz ahuje na 
! škodu spôsobenú rodinným príslušníkom,
! škody spôsobené v súvislosti s psychickým ochorením,
! škody spôsobené na zapoži aných a prenajatých veciach,
! zodpovednos  vyplývajúcu z držby lietadla, motorového plavidla alebo pozemného 

vozidla (s povinnos ou evidencie).
Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete vo Všeobecných poistných 
podmienkach.

o je predmetom poistenia?
(pokra ovanie)

Aké je výška poistného krytia?
Poistenie lie ebných nákladov je kryté min. do 220.000 €.
Úrazové poistenie je kryté min. do 20.000 €.
Poistenie pátrania a záchrany (vrátane Horskej služby na 
Slovensku) je kryté min. do 14.000 €.
Poistenie batožiny je kryté min. do 1.000 €
Poistenie zodpovednosti za škodu je kryté min. do 100.000 €.
Poistenie storna a prerušenia cesty je kryté min. do 1.350€.

Upozornenie: Pre jednotlivé iastkové plnenia môžu by  
stanovené alšie obmedzenia. Preh ad maximálnej výšky 
poistného plnenia pre každý balík poistenia nájdete v tabu ke 
Poistné krytie.





Spoločnosť: Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel, Slovenská republika Produkt: Povinné zmluvné poistenie Genertel

PZP
Informačný dokument o poistnom produkte

Tento dokument Vámmá poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP (ďalej len „poistenie zodpovednosti“ alebo „PZP“ a v príslušných osobitných
poistných podmienok. Aby ste boli plne informovaní, prečítajte si všetky dokumenty.

Poistenie pokrýva nároky na náhradu škody spôsobenú tretím osobám, ktorá vznikne prevádzkou motorového vozidla. Poistenie sa vzťahuje na každého, kto
zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

O aký typ poistenia ide?

Poistené sú riziká podľa zvoleného balíka.

Základné krytie:
Povinné zmluvné poistenie pokrýva škody spôsobené tretím
osobám prevádzkou vozidla uvedeného v poistnej zmluve:

škody na zdraví a náklady pri usmrtení
náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, úrazové
dávky, dôchodkové dávky, a pod., ak je poistený povinný ich
nahradiť.
s plnením do výšky 5 000 000 €
škody na majetku vzniknutej poškodením, zničením,
odcudzením alebo stratou veci
účelné náklady právneho zastúpenia pri uplatňovaní nárokov
poškodeného
ušlý zisk
s plnením do výšky 1 000 000 €.

asistenčné služby pre vozidla do celkovej hmotnosti 3 500 kg. Popis
služieb a limity sú uvedené v Prehľade limitov.

K základnému krytiu je možné uzavrieť nasledovné voliteľné pripoistenia:

miniHavarijné poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie
vozidla alebo jeho časti náhodnou udalosťou vzniknutou nárazom
(nepohyblivá prekážka, napr. stena, stojace vozidlo) alebo stretom
(pohybujúci sa objekt, napr. vozidlo, človek, zviera) s plnením do 1 000 €
alebo do výšky 20 000 € pre balík Extra. Spoluúčasť je iba pri balíku Extra,
a to 5 % z plnenia poisťovne, min. 100 €.

Poistenie nečakaných výdavkov pokrýva
• zodpovednosť za škodu na zdraví, na veci a ušlom zisku s plnením do
výšky 10 000 €:

• v súvislosti s činnosťou v domácnosti
• pri výkone rekreačného športu
• vyplývajúcu z držby zvierat
• strata alebo krádež dokladov, platobnej karty, kľúčov s plnením do
výšky 150 €.

• odstránenie následkov živelnej udalosti na garáži (vyčistenie, maľovanie)
s plnením do výšky 150 €.

Poistenie krádeže sa vzťahuje krádež alebo lúpež celého vozidla
s plnením do výšky 4 000 € alebo do 8 000 € pre balík Extra. Spoluúčasť
je 15 % z plnenia poisťovne.

Povinné zmluvné poistenie nepokrýva škody:
ktoré utrpel vodič vozidla, ktoré spôsobilo škodu
majetkové vzniknuté držiteľovi alebo vlastníkovi vozidla, ktorým bola
spôsobená škoda
na vozidlách jazdnej súpravy
na vozidle, ktorým bola spôsobená škoda
ktoré poistený uhradil nad rámec ustanovených osobitným predpismi

miniHavarijné poistenie, poistenie krádeže a poistenie nečakaných
výdavkov sa nevzťahujú na škody na vozidle vzniknuté úmyselných
konaním poistníka/poisteného

miniHavarijné poistenie sa nevzťahuje na:
škody v dôsledku živelných udalostí
odcudzenie vozidla alebo jeho súčastí
nadštandardnú výbavu, pneumatiky, sklo, batožinu a osoby
prepravované vo vozidle, náklady na náhradné vozidlo
telefóny, vysielačky, nosiče záznamov a záznamy na nich

Poistenie nečakaných výdavkov sa nevzťahuje na škody:
z pracovnoprávneho vzťahu, z vlastníctva alebo držby nehnuteľnosti
na ktoré je povinnosť uzatvoriť osobitné poistenie
z dôvodu zabavenia dokladov, kariet a kľúčov

Poistenie krádeže sa nevzťahuje na:
krádež alebo lúpež časti vozidla a vecí nachádzajúcich sa vo vozidle
vozidlá určené na prenájom tretím osobám

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Povinné zmluvné poistenie sa nevzťahuje na škody:
vzniknuté pri pretekoch
spôsobené činnosťou vozidla ako pracovného stroja

miniHavarijné poistenie sa nevzťahuje najmä na:
poškodenie v priamej súvislosti s technickým stavom vozidla
ak po zničení vozidla nie je predložené technické osvedčenie
škody súvisiace s vojnovými udalosťami, vnútorným nepokojom,
štrajkom, revolúciou, terorizmom a pod.
škody spôsobené vodičom poisteného vozidla pod vplyvom alkoholu
alebo iných návykových látok
škody spôsobené vodičom poisteného vozidla bez potrebného
vodičského oprávnenia

Poistenie nečakaných výdavkov sa nevzťahuje najmä na škody:
v dôsledku stavebných prác
v dôsledku požitia alkoholu alebo iných návykových látok
akbolomiestopoistenia zaposledných 10 rokovpostihnuté záplavoualebo
povodňou

Poistenie krádeže sa nevzťahuje najmä na:
krádež vozidla, ak vozidlo nebolo v čase krádeže zabezpečené
predpísaným spôsobom
škody súvisiace s vojnovými udalosťami, vnútorným nepokojom,
štrajkom, revolúciou, terorizmom a pod.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?



Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy začína a končí krytie?

Ako môžem zmluvu vypovedať?

Aké mám povinnosti?

Poistenie je platné a kryje škody, ktoré vzniknú na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty a sú
uvedené na zadnej strane Zelenej karty.

miniHavarijné poistenie a poistenie krádeže platí na území Európy (nepokrýva ázijské časti Turecka a Ruskej federácie).

Poistenie nečakaných výdavkov sa vzťahuje na udalosti, ku ktorým došlo na území Slovenskej republiky.

Poistné je splatné prvým dňom poistenia. Ak sa poistenie uzaviera na určitú dobu, platí sa poistné jednorazovo v plnej výške. Ak sa uzaviera na dobu neurčitú,
poistné sa platí pravidelne, každý rok. V poistnej zmluve je možné dohodnúť platenie poistného v polročných alebo štvrťročných splátkach. Poistné je možné
uhradiť bankovým prevodom, poštovým peňažným poukazom, inkasom z účtu.

Poistenie začína dátumom uvedeným v poistnej zmluve ako „Začiatok poistenia“ a končí dátumom uvedeným v poistnej zmluve ako „Koniec poistenia“.
V prípade, že koniec poistenia nie je uvedený, poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú.

Písomnou výpoveďou:
• do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy,
• najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia,
• do troch mesiacov od oznámenia škodovej udalosti.
Od poistnej zmluvy uzavretej na diaľku (napr. cez internet alebo telefón) môžete odstúpiť do 14 dní od jej uzavretia.

• Odpovedať pravdivo a úplne na otázky týkajúce sa prijateľnosti do poistenia
• Oboznámiť sa poistnými podmienkami
• Uhradiť poistné v deň splatnosti, ktorý je uvedený v poistnej zmluve
• Umožniť obhliadku vozidla, ak je potrebná a predložiť relevantné doklady potrebné na uzavretie poistenia

Povinnosti počas trvania poistenia a v prípade škodovej/poistnej udalosti
• Dbať, aby škodová udalosť nenastala a vykonať opatrenia, aby sa rozsah škody nezväčšoval
• Oznámiť poisťovni všetky zmeny na vozidle a jeho technickom stave
• Oznámiť poisťovni zmenu vlastníka, účelu použitia vozidla
• Bezodkladne oznámiť vznik škodovej udalosti (do 15 dní, ak vznikla na území SR a do 30 dní, ak vznikla mimo územia SR) a dodržiavať pokyny poisťovne
• Oznámiť na polícii škodovú udalosť prevyšujúcu zákonom stanovený limit (a v prípade poistenia krádeže oznámiť polícii krádež vozidla v každom prípade)
• Na požiadanie umožniť obhliadku vozidla po škodovej udalosti a po jeho oprave
• V prípade uzavretia poistenia krádeže zabezpečiť vozidlo proti krádeži spôsobom určeným v poistných podmienkach





G
ro
up
am

a
po
is
ťo
vň
a
a.
s.
,p

ob
oč
ka

po
is
ťo
vn
e
z
in
éh
o
čl
en
sk
éh
o
št
át
u

Č
ís
lo
tla
či
va
:1

63
48
/1

ZÁZNAM SAMOSTATNÉHO FINANČNÉHO AGENTA O ROKOVANÍ S KLIENTOM
PRED UZATVORENÍM POISTNEJ ZMLUVY

v zmysle § 32, 33, 35, 37b a 37d zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon")

1. Základné informácie o samostatnom finančnom agentovi (ďalej len „SFA”)

a. Meno, priezvisko/obchodné meno, názov a právna forma:

b. Adresa/miesto podnikania, sídlo:

ulica číslo

mesto/obec PSČ

c. SFA je zapísaný v registri Národnej banky Slovenska, v podregistri pre poistenie a zaistenie v zozname samostatných finančných agentov.

Registračné číslo SFA:

Zápis je možné overiť na internetovej stránke NBS: http://regfap.nbs.sk/ alebo písomne na adrese poisťovne.

d. Meno a priezvisko osoby, ktorá koná v mene SFA:

e. Telefónne číslo:

SFA je oprávnený pri vykonávaní finančného sprostredkovania v rámci životného a neživotného poistenia konať v mene Groupama poisťovňa
a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C,
1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-04107 1, DIČ: 4020340236, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo
registrácie: 01-10-041071 (ďalej len „poisťovateľ) na základe nevýhradnej zmluvy podľa § 7 zákona. SFA má za finančné sprostredkovanie nárok
na finančnú odmenu vo forme provízie.

Iná odmena: áno nie Ak áno, uveďte aká:

Klient nežiada SFA o oznámenie výšky provízie na ktorú ma právo za sprostredkovanie poistenia, avšak je si vedomý, že si môže kedykoľvek v priebehu
poistného vzťahu túto informáciu od SFA vyžiadať.

SFA nemá na základnom imaní alebo na hlasovacích právach poisťovateľa kvalifikovanú účasť. Poisťovateľ alebo osoba ovládajúca poisťovateľa nemá
kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach SFA.

2. Základné informácie o klientovi/potenciálnom klientovi

a. Meno, priezvisko/obchodné meno, názov a právna forma:

b. Adresa/miesto podnikania, sídlo:

ulica číslo

mesto/obec PSČ

c. Dátum narodenia: . . d. IČO:

Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania SFA v rámci životného a neživotného poistenia písomnou formou
na adresu sídla SFA:

ulica číslo

mesto/obec PSČ

Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Termín vybavenia sťažnosti je 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodnených
prípadoch môže poisťovateľ túto lehotu predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti. Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania
je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním (napr. z. č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní alebo z. č. 420/2004 Z.z.
o mediácii a o doplnení niektorých zákonov).

Klient vyhlasuje, že všetky ním uvedené informácie sú pravdivé a úplné a že bol SFA pri dojednávaní poistenia riadne informovaný v zmysle zákona.
Zároveň potvrdzuje, že súhlasí so všetkými informáciami uvedenými v tomto zázname a že prevzal kópiu tohto záznamu. Klient súhlasí s tým, aby
uvedené informácie boli spracované v informačnom systéme SFA, poisťovateľa a jeho zmluvnými partnermi pre účely vykonávania poisťovacej
činnosti a ďalších činností vymedzených zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve.

Číslo návrhu poistnej zmluvy:



3. Analýza potrieb a požiadaviek klienta s ohľadom na povahu poistnej zmluvy

a. Potreby klienta:

a/1. ochrana domova pre prípad nepredvídaných udalostí a/6. ochrana života a zdravia

a/2. úver v kombinácii s poistením/vinkulácia a/7. dôchodok

a/3. poistenie vozidla a/8. poistenie dieťaťa

a/4. ochrana majetku a/9. ochrana pri ceste do zahraničia

a/5. poistenie zodpovednosti a/10. životné poistenie

b. Na základe uvedených požiadaviek a potrieb bola klientovi doporučená nasledovná poistná zmluva:

c. Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa vybratej poistnej zmluvy (poistná doba, výška poistného, poistná suma, a pod.) sú špecifikované
v jednom z nasledujúcich dokumentov (v závislosti od poistného produktu):
a) formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy,
b) informačný dokument o poistnom produkte,
c) dokument s kľúčovými informáciami.

Klient sa rozhodol pre uzatvorenie poistnej zmluvy:

Klient sa na základe vyhodnotenia poskytnutých informácií a odporúčaní SFA rozhodol pre uzatvorenie vyššie uvedenej poistnej zmluvy, nakoľko
táto najlepšie pokrýva jeho potreby, ciele a preferencie. Klient vyhlasuje, že si je vedomý, že v prípade poskytnutia nepravdivých, neúplných a
nepresných informácií, alebo ich zamlčania sa vystavuje riziku nesprávneho posúdenia a vyhodnotenia jeho rizikového profilu, cieľov a potrieb,
ktoré sú k sprostredkovaniu finančnej služby nevyhnutné a tým aj k odporúčaniu nesprávneho produktu alebo nesprávnej investičnej stratégie.

d. Skúsenosti a znalosti klienta týkajúce sa vybratej poistnej zmluvy:

d/1. Klient má/nemá (nehodiace sa prečiarknuť) skúsenosti s uzatváraním poistnej zmluvy vybraného druhu. Ak má, tak aké:

d/2. Klient má/nemá (nehodiace sa prečiarknuť) znalosti o vybratom druhu poistnej zmluvy. Ak má, tak aké:

V prípade, že si klient uzatvorí investičný produkt založený na poistení, bude mu poskytované pravidelné posúdenie vhodnosti jemu odporučených
investičných produktov založených na poistení.

Právnym následkom uzatvorenia poistnej zmluvy je povinnosť klienta platiť poistné za poskytovanie poistnej ochrany, plniť ďalšie povinnosti podľa
poistnej zmluvy a právo klienta na poistné plnenie za podmienok uvedených v poistnej zmluve. Nad činnosťou poisťovateľa vykonáva dohľad
dozorný orgán iného členského štátu – Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) a Národná banka Slovenska (Imricha Karvaša 1,
813 25 Bratislava). Činnosť poisťovne je osobitne regulovaná právnymi predpismi, v zmysle ktorých poisťovateľ vytvára osobitné rezervy a garančný
fond za účelom zabezpečenia solventnosti. V poistnom odvetví povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla, poisťovateľ prispieva do poistného garančného fondu, z ktorého sa poskytuje poistné plnenie za škodu v prípade platobnej neschopnosti.
Ak SFA nezistí od klienta údaje podľa časti 3 tohto záznamu (a príslušné údaje uvedené v prieskume záujmu v prípade životného poistenia), tak SFA
nesmie klientovi poskytnúť finančné sprostredkovanie.

Vyhlásenie klienta:
Klient vyhlasuje, že:
– pozná svoju finančnú situáciu a tá mu umožňuje plnenie si finančných záväzkov zo zmluvy o poskytovaní finančnej služby v zvolenom rozsahu;
– aj v prípade, ak samostatnému finančnému agentovi neposkytol úplné, aktuálne a pravdivé údaje podľa bodu 3 tohto záznamu (v prípade

životného poistenia podľa prieskumu záujmu), trvá na uzatvorení vybratej poistnej zmluvy;
– prevzal od SFA dokument o dôležitých zmluvných podmienkach (dokument s kľúčovými informáciami v prípade životného poistenia,

informačný dokument o poistnom produkte v prípade neživotného poistenia) a bol s nimi pred uzatvorením poistnej zmluvy riadne
oboznámený v dostatočnom časovom predstihu.

Klient potvrdzuje uzatvorením poistnej zmluvy, resp. zaplatením prvého poistného, všetky skutočnosti uvedené v tomto zázname. V prípade, ak
klient uzatvorí poistnú zmluvu aj napriek tomu, že niektorá skutočnosť uvedená v tomto zázname nie je pravdivá, prípadne sa s ňou nestotožňuje
alebo jej neporozumel, robí tak výlučne na svoju vlastnú zodpovednosť.

V dňa . .

podpis SFA podpis klienta

SFA vyhlasuje, že vyššie odporúčaná poistná zmluva na základe vyhodnotenia informácií získaných od klienta podľa § 35 ods. 1 a § 37d ods.
1 zákona, zdokumentovaných v tomto zázname o rokovaní s klientom (neživotné poistenie), ako aj v prieskume záujmu klienta, dotazníku o miere
znášania rizika a finančnom resp. investičnom dotazníku v prípade rizikového životného poistenia a poistenia Oblúk života, je/nie je (nehodiace sa
vyčiarknite) pre klienta vhodná. V prípade odporúčania investičného produktu založeného na poistení tento dostatočne spÍňa klientove preferencie
a ciele, vzhľadom na zistenia a závery o rizikovom profile, finančnej situácii a potrebách klienta.

*V prípade záujmu a potreby klienta chrániť svoj život a zdravie (životné poistenie rizikové alebo investičné) sa analýza potrieb a požiadaviek klienta
vykonáva aj prostredníctvom formulárov: prieskum záujmu klienta, dotazník o miere znášania rizika a finančný resp. investičný dotazník.



Čo je predmetom poistenia?

Základné poistenie v trvalo obývanej budove zahŕňa nasledovné poistné riziká a poistené veci a poistené náklady: 

Poistné riziko, poistené veci, poistené náklady / limity plnenia Basic Komfort Prémium
požiar, výbuch, úder blesku, dym,  povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, atmosférické zrážky,  

   zosuv pôdy, zrútenie skál a zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, tiaž snehu,  
   námraza, zemetrasenie, lavína, prepad neznámej dutiny, náraz vozidla, pád lietajúceho telesa,  
   voda z vodovodného zariadenia, krádež, vandalizmus po vlámaní, lúpež, sklo

100% 100% 100%

prepätie 1 200 € 2 400 € 100%

škoda na podlahovom  vykurovacom  systéme 400 € 1 200 € 2 400

Voda z akvária 100 € 300 € 400 €

spätné vystúpenie vody bez povodne, záplavy 100 € 200 € 1000 €

zodpovednosť za škodu 30 000 € 60 000 € 90 000 €

úrazové poistenie 100 € 200 € 300 €

dočasné oslobodenie od platenia poistného 3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace

právna ochrana 200 € 500 € 1 000 €

vandalizmus na budove nepoistené 1 200 € 2 400 €

asistenčná služba nepoistené
120 €/škoda a  

240 €/rok

240 €/škoda a  

480€ /rok

stavebné súčasti  budovy 400 € 2 000 € 4 000 €

veci mimo miesta poistenia 400 € 1 200 € 2 400 €

osobné doklady a platobná karta nepoistené 100 % 100 %

potraviny v chladničke, mrazničke nepoistené 400 € 1 200 €

peniaze v hotovosti nepoistené 200 € 400 €

pes a mačka nepoistené 400 € 800 €

kľúč od bytu nepoistené nepoistené 120 €

elektromotory nepoistené nepoistené 800 €

náhradné diely  a príslušenstvo motorových vozidiel nepoistené nepoistené 800 €

náklady na hasenie, záchranné a búracie práce 5% 10% 15%

náklady na vysťahovanie z dôvodu hrozby záplav 400 € 400 € 400 €

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia, nie sú kompletné, na 
viacerých miestach boli zjednodušené a nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podmienok. Kompletné informácie pred uzavretím 
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie 
Bezpečný domov – komplexné poistenie nehnuteľností a domácnosti (VPP-BD)a v Osobitných poistných podmienkach pre poskytovanie 
asistenčných služieb k poisteniu Bezpečný domov (OPPBD-AS).

O aký typ poistenia ide?
Poistenie pozostáva z poistenia nehnuteľností a z poistenia domácnosti – hnuteľného majetku, Účelom tohto komplexného poistenia, ktoré 
ponúka poistenie budov a domácností na jednej poistnej zmluve, je chrániť Vás majetok pred živelnými pohromami a ostatnými poistnými 
rizikami, ktoré môžu nastať v dôsledku neočakávaných situácií.

BEZPEČNÝ DOMOV                                                                             
KOMPLEXNÉ POISTENIE NEHNUTEĽNOSTÍ A DOMÁCNOSTÍ          
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Groupama poisťovňa a. s., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Slovenská republika 

Pri poistení budov sú v základnom poistení kryté okrem vyššie uvedeného v tabuľke aj riziko mráz na meračoch vody a škody 
spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi, ďalej náklady na náhradné ubytovanie do výšky max. 120 dní, max. 800 €. 
Pri poistení domácnosti sú v základnom poistení okrem vyššie uvedeného v tabuľke poistené aj: elektronické a optické prístroje, veci v 
garáži a veci vo vedľajšej stavbe, príslušenstve bytu, zvieratá, majetok mikropodnikateľa, záhradný nábytok a  rastliny, cudzie veci,  
a to do výšky limitov plnenia  podľa dojednaného balíka poistenia.
K základnému poisteniu budov je možné dojednať pripoistenie: úrazové, špeciálnych skiel, pohrebných nákladov, rekonštrukcie 
budovy a stavebného materiálu,  náhrobného pomníka, ušlého zisku z nájmu.
K základnému poisteniu domácnosti je možné dojednať pripoistenie: úrazové, poľnohospodárskych malovýrobcov, špeciálnych skiel, 
majetku mikropodnikateľa, pohrebných nákladov, vozidiel v garáži,  bicykla, motocykla, štvorkolky, náhrobného pomníka, záhradného 
nábytku a rastlín. 

Čo nie je predmetom poistenia?

Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania  

     alebo nedbanlivosťou
vedomým požitím alkoholu, drog alebo zneužitím liekov
vnútornými nepokojmi, štrajkom, teroristickým činom,  

     vojnovými udalosťami, povstaním, vzburou, štátnym alebo  
     vojenským prevratom, občianskou vojnou, demonštráciou,  
     sabotážou

následkom pôsobenia jadrovej energie, jadrového žiarenia,  
     ionizujúceho žiarenia

znečistením, kontamináciou vrátane presakovania a  
     zamorenia vôd, resp. životného prostredia

vadou alebo nedostatkom, ktorým trpela poistená vec  
 

 už v dobe uzatvorenia poistenia
následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, teplotných,  

     chemických, elektrických a mechanických vplyvov, korózie,  
     oxidácie, kavitácie, erózie, usadenín všetkých druhov alebo  
     únavou materiálu, sadaním pôdy

prirodzeným opotrebovaním alebo starnutím, hubami,  
     plesňami, formaldehydom, azbestom, olovom, ortuťou

na akýchkoľvek nadzemných a podzemných vedeniach
usadzovaním vodného kameňa, hrdze, kalov alebo iných  

     sedimentov
Ďalej poistenie sa nevzťahuje na opustené, neobývané,  

     poškodené a neudržiavané budovy a stavby.



Aké mám povinnosti?

Povinnosti pred uzavretím  poistenia

odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky týkajúce sa 

dojednávaného  poistenia

umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným  osobám 

vstup do poistených objektov a umožniť im tým posúdiť 

rozsah poistného rizika a  vyhotoviť fotodokumentáciu 

predmetu poistenia

Povinnosti počas trvania poistenia 

bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek 

zmenu v náležitostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní 

poistnej zmluvy

oznámiť zvýšenie poistnej hodnoty veci alebo súboru, ak 

došlo v dobe trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 % 

 

 

 

udržiavať poistené veci v dobrom technickom stave, 

dodržiavať ustanovenia technických noriem a predpisov,  

všeobecne záväzných právnych predpisov

dbať, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané 

opatrenia na jej odvrátenie

platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve

Povinnosti v prípade škodovej udalosti: 

čo najskôr oznámiť škodu poisťovateľovi, najneskôr však do 

15 dní od jej zistenia a predložiť potrebné doklady 

bez zbytočného odkladu oznámiť polícii, ak je v súvislosti 

s poistnou udalosťou dôvodné podozrenie,  že došlo k 

trestnému činu

umožniť poisťovateľovi vykonať obhliadku poškodeného 

predmetu poistenia.  

Kedy a ako uhrádzam platbu?

poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia a za 

zaplatenie poistného sa považuje deň, kedy je príslušná 

suma poistného resp. splátka poistného uvedená v poistnej 

 

 

zmluve pripísaná na bankový účet poisťovateľa 

poistné je možné zaplatiť ročne alebo v polročných splátkach 

poštovou poukážkou, inkasom alebo bankovým prevodom.

Kedy začína a končí krytie? 

poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú

poistenie vzniká a krytie začína od 00.00 hod. prvého dňa 

nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ nie 

je v poistnej zmluve dojednaný iný, neskorší dátum vzniku 

poistenia, musí to však  byť max. 6 mesiacov od dátumu   

 

 

 

uzatvorenia poistenia  

krytie končí dňom platného zániku poistenia (výpoveď; 

dohoda; nezaplatenie poistného; zánik predmetu poistenia, 

zmena v osobe vlastníka poistenej veci).

Ako môžem zmluvu vypovedať?

písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu 
uzatvorenia poistnej zmluvy
písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia (musí 
byť doručená aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím) 
 
 

 
 

výpoveďou do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku 
škodovej udalosti poisťovateľovi alebo odo dňa poskytnutia 
poistného plnenia alebo jeho zamietnutia
výpoveďou do 15 dní od dňa oznámenia zvýšenia 
poistného poisťovateľom.

–
–

–

––

–

–

–

–
–

–

–

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škody:

na vonkajšom nátere budovy, na omietke, ak sú staršie 

ako 15 rokov, 

vzniknuté v príčinnej súvislosti s nedodržaním stavebných 

predpisov, všeobecných záväzných právnych predpisov, 

technologických postupov výstavby alebo montáže alebo 

nesprávnou údržbou a/alebo opravou

na veciach nachádzajúcich sa na voľnom priestranstve 

prípade rizika krupobitie 

v objektoch vybudovaných na vodných tokoch alebo na 

veciach umiestnených v týchto objektoch v prípade rizika 

povodeň a záplava

 

 

ktoré vznikli v dôsledku zanedbania údržby strechy  alebo 

nesprávneho konštrukčného vyhotovenia strechy - v 

prípade rizika snehu a námraza

pôsobením úžitkového ohňa a/alebo tepla, tlením s 

obmedzeným prístupom kyslíka, skratom elektrického 

vedenia alebo zariadenia, pokiaľ sa plameň vzniknutý 

skratom ďalej sám nerozšíril, samovznietením - v prípade 

rizika požiar

atmosferickými  zrážkami, vniknutými do miesta poistenia 

cez neuzavreté okno, dvere alebo iné stavebné súčasti. 

Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie znížiť alebo 

odmietnuť za vedomé porušenie povinností v zmysle VPP-BD.

–

–

–
–

–

–

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

pre poistenie budov je miesto poistenia: rodinný dom,  

     byt, rekreačná budova, vedľajšia stavba, garáž, prenajatý  
     byt, bytový dom a rozostavaná stavba. Miesto poistenia  
     je vymedzené adresou alebo katastrálnym číslom  s číslom  
     parcely, nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky

pre poistenie hnuteľných vecí je miesto poistenia rodinný  
     dom, byt, rekreačná domácnosť, garáž, vedľajšia stavba,  
     príslušenstvo bytu  
 
 

 

pre poistenie zodpovednosti za škodu sa poistenie vzťahuje  
     na poistné udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej  
     republiky pri poistení v Basic, štátov Európskej únie pri  
     poistení v  Komfort, celého sveta pri poistení v Prémium

pre poistenie vecí mimo miesta poistenia je miestom  
     poistenia Slovenská republika

pre poistenie poľnohospodárskych plodín, úrody, zvierat,  
     záhradného nábytku je miesto poistenia aj voľné  
     priestranstvo, prislúchajúce k poistenej budove. 

–



BEZPEČNÁ JAZDA - HAVARIJNÉ POISTENIE 
MOTOROVÝCH VOZIDIEL                           
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Groupama poisťovňa a. s., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Slovenská republika 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia, nie sú kompletné, na 
viacerých miestach boli zjednodušené a nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podmienok. Kompletné informácie pred uzavretím 
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach (VPP). 

O aké poistenie ide?
Havarijné poistenie motorových vozidiel má za úlohu poskytnúť poistné plnenie majiteľovi motorového vozidla v prípade poistnej udalosti, 
t.j. v prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia motorového vozidla.

Čo je predmetom poistenia?

Škody vzniknuté v dôsledku:

živelnej udalosti;

havárie;

krádeže, lúpeže, vandalizmu; 

dopravnej nehody spôsobenej akoukoľvek 

udalosťou, vrátane nesprávneho konania vodiča 

motorového vozidla.

Poistná suma (horná hranica poistného plnenia 

poisťovateľa) sa stanovuje na základe vstupných 

parametrov vozidla (značka, model, výkon vozidla).

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Právo na poistné plnenie nevznikne a poisťovateľ neposkytne 

poistné plnenie: 

ak boli na vozidle vykonané zmeny podliehajúce úradnému 

povoleniu alebo potrebné povolenie nebolo pred škodovou 

udalosťou zaobstarané a škodová udalosť súvisí s danou 

zmenou; 

ak v čase škodovej udalosti, ktorou bola havária, nemalo 

vozidlo potvrdenie o platnej technickej kontrole;

ak vznikli škody na výbave vozidla, ktorá nie je povolená; 

ak škody vznikli na demontovaných dieloch a príslušenstve 

vozidla;

na škody vzniknuté na vozidle, ktoré sa používa aj ako 

pracovný stroj, ak škoda vznikla pri výkone práce alebo 

počas prípravy na jazdu; 

 

ak vznikli škody na mazivách a pohonných hmotách 

vozidla;

ak škoda vznikla krádežou audio zariadenia alebo 

navigácie vyberateľného z vozidla bez použitia náradia;

v prípade motorového vozidla s otvoreným priestorom pre 

cestujúcich;

za škody na vozidle spôsobené pri súťažiach alebo 

pretekoch každého druhu ako aj pri prípravných jazdách 

na preteky a súťaže;

za škody vzniknuté počas a následkom nakladania vozidla, 

na škody vzniknuté nesprávne uloženou a zabezpečenou 

batožinou alebo nákladom.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, pri ktorých 

     nastane škoda na geografickom území Európy a Turecka,  

     ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

Čo nie je predmetom poistenia?

škody spôsobené úmyselným konaním:

- poisteného/poistníka, resp. ich rodinného   

  príslušníka žijúceho s nimi v spoločnej  
  domácnosti;
- zamestnancov, poverených pracovníkov  
  poisteného zabezpečujúcich údržbu poisteného  
  vozidla;
- vedúcich zamestnancov a spoločníkov alebo  
  štatutárnych orgánov poistníka-právnickej osoby  
  zabezpečujúcich údržbu poisteného vozidla.

škody vozidla prevádzkované za účelom taxislužby;

škody vozidla dané zmluvne do prenájmu –  

    autopožičovňa, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak;

škody vzniknuté v dôsledku rádioaktívneho  

    žiarena, povstania, demonštrácie, nepokojov,  

    štrajku, teroristických činov, vojnových udalostí.



Kedy a ako uhrádzam platbu ?

poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia, ak nie 

je v zmluve dohodnuté inak;

za zaplatenie poistného sa považuje deň, kedy je príslušná 

suma poistného resp. splátka poistného uvedená v poistnej 

zmluve pripísaná na bankový účet poisťovateľa;

 

 

poistné je možné zaplatiť ročne, polročne alebo v 

štvrťročných splátkach poštovou poukážkou, inkasom 

alebo bankovým prevodom.

Kedy začína a končí krytie ? 

poistenie vznikne a krytie začína prvým dňom po 

uzatvorení poistnej zmluvy, pokiaľ nebolo v zmluve 

dohodnuté, že vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy 

alebo  nebol dohodnutý neskorší začiatok poistenia;

poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v 

poistnej zmluve dohodnuté inak;

krytie končí dňom platného zániku poistenia (výpoveď; 

dohoda; nezaplatenie poistného; zánik motorového  

vozidla; zápis prevodu držby vozidla na inú osobu v  

 

 

evidencii vozidiel; vyradenie vozidla z evidencie vozidiel; 

prijatie oznámenia o krádeži motorového vozidla 

príslušným orgánom; vrátenie dokladu o PZP poisťovateľovi 

pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii 

vozidiel; vyradenie motorového vozidla z premávky na 

pozemných komunikáciách; zmenou nájomcu, ak je na 

motorové vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom 

kúpy prenajatej veci).

Ako môžem zmluvu vypovedať ?

riadnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia 

doručenou poisťovateľovi najneskôr 6 týždňov pred 

koncom poistného obdobia;

výpoveďou do dvoch mesiacov po uzatvorení zmluvy; 

 

výpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca 

odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho 

zamietnutia, resp. odmietnutia. 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Aké mám povinnosti?

Pred uzavretím poistenia:

pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa 

týkajúce sa dojednávaného havarijného  poistenia;

Počas trvania poistenia:

dbať na to, aby škodová udalosť nenastala; 

udržiavať vozidlo v dobrom technickom stave a využívať ho 

výlučne na účely stanovené výrobcom;

platiť poistné včas a v stanovenej výške;

oznámiť poisťovateľovi každú zmenu týkajúcu sa údajov 

uvedených v poistnej zmluve, najmä zmenu jeho osobných 

údajov a údajov poisteného vozidla;

V prípade škodovej udalosti:

bezodkladne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej 

udalosti, najneskôr však do 15 dní po jej vzniku ak vznikla 

na území Slovenskej republiky, do 30 dní ak vznikla mimo 

územia Slovenskej republiky;

účinne spolupracovať s poisťovateľom.

•

•

•
•

•
•

•



Čo je predmetom poistenia?

Základné poistenie v trvalo obývanej budove zahŕňa nasledovné poistné riziká a poistené veci a poistené náklady: 

Poistné riziko, poistené veci, poistené náklady / limity plnenia Basic Komfort Prémium
požiar, výbuch, úder blesku, dym,  povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, atmosférické zrážky,  

   zosuv pôdy, zrútenie skál a zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, tiaž snehu,  

   námraza, zemetrasenie, lavína, prepad neznámej dutiny, náraz vozidla, pád lietajúceho telesa,  

   voda z vodovodného zariadenia, krádež, vandalizmus po vlámaní, lúpež, sklo

100% 100% 100%

prepätie 1 200 € 2 400 € 100%

škoda na podlahovom  vykurovacom  systéme 400 € 1 200 € 2 400

zodpovednosť za škodu 30 000 € 60 000 € 90 000 €

úrazové poistenie 100 € 200 € 300 €

dočasné oslobodenie od platenia poistného 3 mesiace 3 mesiace 3 mesiace

právna ochrana nepoistené 500 € 1 000 €

vandalizmus na budove nepoistené 1 200 € 2 400 €

asistenčná služba nepoistené
120 €/škoda a  

240 €/rok

240 €/škoda a  

480€ /rok

stavebné súčasti  budovy 400 € 2 000 € 4 000 €

veci mimo miesta poistenia 400 € 1 200 € 2 400 €

osobné doklady a platobná karta nepoistené 100 % 100 %

potraviny v chladničke, mrazničke nepoistené 400 € 1 200 €

peniaze v hotovosti nepoistené 200 € 400 €

pes a mačka nepoistené 400 € 800 €

kľúč od bytu nepoistené nepoistené 120 €

elektromotory nepoistené nepoistené 800 €

náhradné diely  a príslušenstvo motorových vozidiel nepoistené nepoistené 800 €

náklady na hasenie, záchranné a búracie práce 5% 10% 15%

náklady na vysťahovanie z dôvodu hrozby záplav 400 € 400 € 400 €

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia, nie sú kompletné, na 
viacerých miestach boli zjednodušené a nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podmienok. Kompletné informácie pred uzavretím 
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie 
Bezpečný domov – komplexné poistenie nehnuteľností a domácnosti (VPP-BD)a v Osobitných poistných podmienkach pre poskytovanie 
asistenčných služieb k poisteniu Bezpečný domov (OPPBD-AS).

O aký typ poistenia ide?
Poistenie pozostáva z poistenia nehnuteľností a z poistenia domácnosti – hnuteľného majetku, Účelom tohto komplexného poistenia, ktoré 
ponúka poistenie budov a domácností na jednej poistnej zmluve, je chrániť Vás majetok pred živelnými pohromami a ostatnými poistnými 
rizikami, ktoré môžu nastať v dôsledku neočakávaných situácií.

BEZPEČNÝ DOMOV                                                                             
KOMPLEXNÉ POISTENIE NEHNUTEĽNOSTÍ A DOMÁCNOSTÍ          
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Groupama poisťovňa a. s., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Slovenská republika 

Pri poistení budov sú v základnom poistení kryté okrem vyššie uvedeného v tabuľke aj náklady na náhradné ubytovanie do výšky max. 
120 dní, max. 800 €. 
Pri poistení domácnosti sú v základnom poistení okrem vyššie uvedeného v tabuľke poistené aj: elektronické a optické prístroje, veci 
v garáži a veci vo vedľajšej stavbe, príslušenstve bytu, zvieratá, majetok mikropodnikateľa, záhradný nábytok a  rastliny, cudzie veci, a 
to do výšky limitov plnenia  podľa dojednaného balíka poistenia.
K základnému poisteniu budov je možné dojednať pripoistenie: úrazové, špeciálnych skiel, pohrebných nákladov, rekonštrukcie 
budovy a stavebného materiálu,  náhrobného pomníka, ušlého zisku z nájmu.
K základnému poisteniu domácnosti je možné dojednať pripoistenie: úrazové, poľnohospodárskych malovýrobcov, špeciálnych skiel, 
majetku mikropodnikateľa, pohrebných nákladov, vozidiel v garáži,  bicykla, motocykla, štvorkolky, náhrobného pomníka, záhradného 
nábytku a rastlín. 

Čo nie je predmetom poistenia?

Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania  

     alebo nedbanlivosťou
vedomým požitím alkoholu, drog alebo zneužitím liekov
vnútornými nepokojmi, štrajkom, teroristickým činom,  

     vojnovými udalosťami, povstaním, vzburou, štátnym alebo  
     vojenským prevratom, občianskou vojnou, demonštráciou,  
     sabotážou

následkom pôsobenia jadrovej energie, jadrového žiarenia,  
     ionizujúceho žiarenia

znečistením, kontamináciou vrátane presakovania a  
     zamorenia vôd, resp. životného prostredia

vadou alebo nedostatkom, ktorým trpela poistená vec  
 

 

 už v dobe uzatvorenia poistenia
následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, teplotných,  

     chemických, elektrických a mechanických vplyvov, korózie,  
     oxidácie, kavitácie, erózie, usadenín všetkých druhov alebo  
     únavou materiálu, sadaním pôdy

prirodzeným opotrebovaním alebo starnutím, hubami,  
     plesňami, formaldehydom, azbestom, olovom, ortuťou

na akýchkoľvek nadzemných a podzemných vedeniach
usadzovaním vodného kameňa, hrdze, kalov alebo iných  

     sedimentov
Ďalej poistenie sa nevzťahuje na opustené, neobývané,  

     poškodené a neudržiavané budovy a stavby.



Aké mám povinnosti?

Povinnosti pred uzavretím  poistenia

odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky týkajúce sa 

dojednávaného  poistenia

umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným  osobám 

vstup do poistených objektov a umožniť im tým posúdiť 

rozsah poistného rizika a  vyhotoviť fotodokumentáciu 

predmetu poistenia

Povinnosti počas trvania poistenia 

bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek 

zmenu v náležitostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní 

poistnej zmluvy

oznámiť zvýšenie poistnej hodnoty veci alebo súboru, ak 

došlo v dobe trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 % 

 

 

 

udržiavať poistené veci v dobrom technickom stave, 

dodržiavať ustanovenia technických noriem a predpisov,  

všeobecne záväzných právnych predpisov

dbať, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané 

opatrenia na jej odvrátenie

platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve

Povinnosti v prípade škodovej udalosti: 

čo najskôr oznámiť škodu poisťovateľovi, najneskôr však do 

15 dní od jej zistenia a predložiť potrebné doklady 

bez zbytočného odkladu oznámiť polícii, ak je v súvislosti 

s poistnou udalosťou dôvodné podozrenie,  že došlo k 

trestnému činu

umožniť poisťovateľovi vykonať obhliadku poškodeného 

predmetu poistenia.  

Kedy a ako uhrádzam platbu?

poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia a za 

zaplatenie poistného sa považuje deň, kedy je príslušná 

suma poistného resp. splátka poistného uvedená v poistnej 

 

 

zmluve pripísaná na bankový účet poisťovateľa 

poistné je možné zaplatiť ročne alebo v polročných splátkach 

poštovou poukážkou, inkasom alebo bankovým prevodom.

Kedy začína a končí krytie? 

poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú

poistenie vzniká a krytie začína od 00.00 hod. prvého dňa 

nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ nie 

je v poistnej zmluve dojednaný iný, neskorší dátum vzniku 

poistenia, musí to však  byť max. 6 mesiacov od dátumu   

 

 

 

uzatvorenia poistenia  

krytie končí dňom platného zániku poistenia (výpoveď; 

dohoda; nezaplatenie poistného; zánik predmetu poistenia, 

zmena v osobe vlastníka poistenej veci).

Ako môžem zmluvu vypovedať?

písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu 
uzatvorenia poistnej zmluvy
písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia (musí 
byť doručená aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím) 
 
 

 
 

výpoveďou do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku 
škodovej udalosti poisťovateľovi alebo odo dňa poskytnutia 
poistného plnenia alebo jeho zamietnutia
výpoveďou do 15 dní od dňa oznámenia zvýšenia 
poistného poisťovateľom.

–
–

–

––

–

–

–

–
–

–

–

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škody:

na vonkajšom nátere budovy, na omietke, ak sú staršie 

ako 15 rokov, 

vzniknuté v príčinnej súvislosti s nedodržaním stavebných 

predpisov, všeobecných záväzných právnych predpisov, 

technologických postupov výstavby alebo montáže alebo 

nesprávnou údržbou a/alebo opravou

na veciach nachádzajúcich sa na voľnom priestranstve 

prípade rizika krupobitie 

v objektoch vybudovaných na vodných tokoch alebo na 

veciach umiestnených v týchto objektoch v prípade rizika 

povodeň a záplava

 

 

ktoré vznikli v dôsledku zanedbania údržby strechy  alebo 

nesprávneho konštrukčného vyhotovenia strechy - v 

prípade rizika snehu a námraza

pôsobením úžitkového ohňa a/alebo tepla, tlením s 

obmedzeným prístupom kyslíka, skratom elektrického 

vedenia alebo zariadenia, pokiaľ sa plameň vzniknutý 

skratom ďalej sám nerozšíril, samovznietením - v prípade 

rizika požiar

atmosferickými  zrážkami, vniknutými do miesta poistenia 

cez neuzavreté okno, dvere alebo iné stavebné súčasti. 

Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie znížiť alebo 

odmietnuť za vedomé porušenie povinností v zmysle VPP-BD.

–

–

–
–

–

–

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

pre poistenie budov je miesto poistenia: rodinný dom,  

     byt, rekreačná budova, vedľajšia stavba, garáž, prenajatý  
     byt, bytový dom a rozostavaná stavba. Miesto poistenia  
     je vymedzené adresou alebo katastrálnym číslom  s číslom  
     parcely, nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky

pre poistenie hnuteľných vecí je miesto poistenia rodinný  
     dom, byt, rekreačná domácnosť, garáž, vedľajšia tavba,  
     príslušenstvo bytu  
 
 

 

pre poistenie zodpovednosti za škodu sa poistenie vzťahuje  
     na poistné udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej  
     republiky pri poistení v Basic, štátov Európskej únie pri  
     poistení v  Komfort, celého sveta pri poistení v Prémium

pre poistenie vecí mimo miesta poistenia je miestom  
     poistenia Slovenská republika

pre poistenie poľnohospodárskych plodín, úrody, zvierat,  
     záhradného nábytku je miesto poistenia aj voľné  
     priestranstvo, prislúchajúce k poistenej budove. 

–



Informácie obsiahnuté v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia, nie sú kompletné, na 
viacerých miestach boli zjednodušené a nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podmienok. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej 
zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie (VPP-CP). 

O aké poistenie ide?
Ponúkame Vám komplexné poistenie na cestovanie a dovolenky do celého sveta pre jednotlivcov ako aj skupiny turistov na požadovaný 
počet dní alebo celoročné poistenie bez podmienky návratu na Slovensko počas poistného roka. Máte možnosť si vybrať z troch balíkov 
poistenia Optimum, Štandard, Exclusive a automatickou súčasťou každého balíka sú bezplatné asistenčné služby poskytované renomovanou 
spoločnosťou EuroCross Assistance. 

Čo je predmetom poistenia?

Cestovné poistenie sa uzatvára v zmysle jedného vybraného balíka poistenia, nižšie uvedeného v tabuľke, pričom v prípade 
poistnej udalosti poisťovateľ poskytne poistné plnenie na jedného poisteného do výšky nižšie uvedených poistných súm. 
V prípade, ak je to v poistnej zmluve  dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na rizikové športy - nevyhnutné náklady vzniknuté 
ich vykonávaním (napr. v súvislosti s úrazom, smrťou) a na manuálnu prácu - nevyhnutné náklady vzniknuté jej vykonávaním.

Poistné riziko, poistené veci, poistené náklady / limity plnenia Optimum Štandard Exclusive

Liečebné náklady:
Európa 50 000  € 100 000 € 200 000 €
Svet okrem USA a Kanady, celý svet 50 000  € 100 000 € 200 000 €

ambulantné lekárske ošetrenie
Európa 1 660 € 2 300 € 3 300  €
Svet okrem USA a Kanady, celý svet 3 300 € 4 980 € 6 640 €

hospitalizácia
Európa 50 000 € 100 000 € 200 000 €
Svet okrem USA a Kanady, celý svet 50 000 € 100 000 € 200 000 €

preprava poisteného
Európa 10 000 € 14 940 € 19 920 €
Svet okrem USA a Kanady, celý svet 14 940 € 23 240 € 49 790 €

preprava dieťaťa a jeho doprovod
Európa 665 € 665 € 665 €
Svet okrem USA a Kanady, celý svet 995 € 995 € 995 €

návšteva chorého príbuzným
Európa 665  € 665 € 665 €
Svet okrem USA a Kanady, celý svet 995 € 995 € 995 €

predĺženého pobytu poisteného
Európa 332 € 415 € 500 €
Svet okrem USA a Kanady, celý svet 500 € 565 € 665 €

prevoz telesných pozostatkov
Európa 6 640 € 8 300 € 9 960 €
Svet okrem USA a Kanady, celý svet 9 960 € 11 620 € 13 280 €

zubné ošetrenie 2 zuby 300 € 300 € 300 €
Zodpovednosť za škody:

na majetku

na zdraví

–
6 640 €

33 200 €

16 600 €

66 390 €

Úraz:

trvalé následky

smrť úrazom 

–
3 320 €

3 320 €

3 320 €

3 320 €

Poistenie batožiny a strata dokladov:

batožina

optické a elektronické prístroje

strata dokladov

–

665 €

221 €

265 €

995 €

331 €

265 €

Neskoré dodanie batožiny: – 300 €/os. 300 €/os.
Storno objednanej služby a predčasný návrat:

storno objednanej služby

cestovné náklady

nečerpané náklady na ubytovanie

–

995 €

665 €

995 €

1 330 €

995 €

1 330 €

Meškanie odletu: – 150 €/os. 150 €/os.
Nepojazdné vozidlo:

náklady na ubytovanie

cestovné náklady

– –
75 €/os.

150 €/os.

Právne zastupovanie:

náklady na zloženie kaucie

náklady na právne zastúpenie

– –
5 000 €

10 000 €

 

CESTOVNÉ POISTENIE                           
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Groupama poisťovňa a. s., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Slovenská republika 

Čo nie je predmetom poistenia?

Predmetom poistenia nie sú škody, ktoré vzniknú:
v súvislosti s vojnovou udalosťou, vzburou, občianskou  

    vojnou, násilnými nepokojmi, povstaním a inými  
    hromadnými násilnými nepokojmi, štrajkom, sabotážou,  
    teroristickými aktmi

pôsobením znečistením vôd a životného prostredia,  
    jadrovou energiou, formaldehydom a  azbestom,  vplyvom  
    rádioaktívneho žiarenia

protiprávnym konaním, úmyselným konaním alebo hrubou  
    nedbanlivosťou poisteného alebo jeho príbuzného  
     v priamom rade 
 

 

pri plnení pracovných úloh v pracovnoprávnom vzťahu  
    (napr. pracovné úrazy, choroby z povolania)

požitím alkoholu, drog, liekov a iných omamných alebo  
    psychotropných látok

prevádzkou dopravných prostriedkov
v súvislosti s poľovačkami, manipuláciou so strelnými  

    zbraňami alebo výbušninou, prácou posádky lode, leteckej  
    spoločnosti alebo ozbrojených  síl

v súvislosti s vykonávaním rizikovej športovej činnosti a  
    manuálnej práce, pokiaľ neboli v poistnej zmluve dojednané.



Aké mám povinnosti?

Povinnosti pred uzavretím poistenia:

odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa, 

týkajúce sa dojednávaného  poistenia

Povinnosti počas trvania poistenia: 

bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek 

zmenu v náležitostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní 

poistnej zmluvy

dbať, aby škodová udalosť nenastala 

dodržiavať právne predpisy a zmluvné povinnosti 

 

 

Povinnosti v prípade škodovej udalosti: 

účinne spolupracovať s poisťovateľom a jeho asistenčnou 

spoločnosťou, najmä oznámiť škodovú udalosť 

poisťovateľovi alebo asistenčnej službe poisťovateľa bez 

zbytočného odkladu, 

odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa 

a predložiť potrebné doklady (napr. lekársku správu, doklad 

o úhrade, cestovný lístok a pod.)

dať súhlas ošetrujúcemu lekárovi na poskytnutie údajov o 

zdravotnom stave poisteného

oznámiť udalosť polícii, ak má v súvislosti s udalosťou 

podozrenie na  trestný čin alebo o jeho pokus. 

Kedy a ako uhrádzam platbu?

poistné je jednorazové a je splatné prvého dňa poistného 

obdobia

poistné musí byť uhradené pred nástupom na cestu do 

zahraničia 

 

poistné môže byť uhradené bankovým prevodom alebo 

poštovou poukážkou.

Kedy začína a končí krytie? 

poistenie vzniká a krytie začína nultou hodinou dňa 

uvedeného v poistnej zmluve ako deň začiatku poistenia, 

pričom podmienkou platnosti poistenia je zaplatenie 

poistného a končí 24. hodinou dňa uvedeného ako deň 

konca poistenia

v prípade poistného rizika storno objednanej služby 

poistenie začína dňom nasledujúcim po uhradení poistného 

a končí dňom nástupu na cestu do zahraničia

poistenie sa uzatvára vždy na dobu určitú, na min. 1 deň a 

na max. 365 dní.

Ako môžem zmluvu vypovedať?

na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť doručená 

poisťovateľovi najneskôr jeden deň pred začiatkom  

 

 

dojednaného poistenia.

– –

–

–

–

–

–

–
–

– –

–

–

–

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za:

neodborne poskytnuté liečebné úkony (samoliečba, 

alternatívna medicína), ako aj za liečbu rehabilitáciou, 

chiropraktikom, kúpeľnú liečbu,  plastické a estetické 

operácie

náklady chorôb známych už pred vycestovaním, 

chronických ochorení, opakujúcich sa ochorení, 

preventívnych prehliadok, kontrolných vyšetrení, očkovaní, 

infekčných chorôb

liečebné náklady, ktoré nie sú nevyhnutné na stabilizáciu 

zdravotného stavu poisteného alebo ktoré neboli  

 

 

schválené poisťovateľom / asistenčnou službou, alebo 

ktoré vznikli po odmietnutí služieb poisťovateľa zo strany 

poisteného.

 

Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie v prípade: 

ak poistený nesplnil niektorú povinnosť uvedenú v 

jednotlivých poistných rizikách, podľa toho, aký malo vplyv 

toto porušenie na rozsah povinnosti poisťovateľa plniť.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

Môžete si vybrať miesto poistenia:

Európu (vrátane Alžírska, Cypru, Egypta, Maroka, 

      Tuniska, Turecka a európskej časti Ruskej federácie) 

svet okrem USA a Kanady

celý svet (vrátane USA a Kanady), 

 

 

s výnimkou Slovenskej republiky a krajiny trvalého pobytu  

poisteného a krajiny, v ktorej si poistený platí  

zákonné zdravotné alebo obdobné poistenie. Poistenie  

sa nevzťahuje ani na poistné udalosti, ktoré vznikli na  

území toho štátu, kde sa poistený zdržuje neoprávnene.



POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI 
ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU 
MOTOROVÉHO VOZIDLA                            
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Groupama poisťovňa a. s., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Slovenská republika 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia, nie sú kompletné, na 
viacerých miestach boli zjednodušené a nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podmienok. Kompletné informácie pred uzavretím 
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach (VPP PZP).

O aké poistenie ide?
Povinné zmluvné poistenie (skratkou PZP) je zákonné poistenie vozidla, ktoré sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

škody ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s  

    poistnou udalosťou;

škody vzniknuté manipuláciou s nákladom  

    stojaceho vozidla;

škody vzniknuté prevádzkou motorového vozidla  

    pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak  

    má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom  

    alebo udalosťou;

škody na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou  

    bola škoda spôsobená, ako aj na veciach  

    dopravovaných týmto motorovým vozidlom; 

škody uhradené poisteným nad rámec ustanovený  

    predpismi  alebo rozhodnutia súdu;

škody spôsobené pracovnou činnosťou  

    motorového vozidla ako pracovného stroja;

škody vzniknuté pretekárom alebo súťažiacim  

    účastníkom pri motoristických pretekoch a  

    súťažiach lebo pri prípravných jazdách k nim, ani  

    škody na motorových vozidlách pri nich použitých,  

    s výnimkou škody spôsobenej prevádzkou  

    takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný  

    dodržiavať pravidlá cestnej premávky; 

škody vzniknuté uhradením nákladov zdravotnej  

    starostlivosti a dávok poskytovaných z dôvodu  

    škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej  

    prevádzkou vozidla ak sa nezistila osoba  

    zodpovedná za škodu alebo ak boli poskytnuté  

    vodičovi  vozidla, prevádzkou ktorého bola táto  

    škoda spôsobená. 

Náhrada škody spôsobenej prevádzkou motorového 

vozidla:

škody na zdraví a náklady pri usmrtení;

škody vzniknuté poškodením, zničením; 

odcudzením alebo stratou veci;

ušlý zisk;

účelne vynaložené náklady spojené s právnym 

zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených 

nárokov.

Limit poistného plnenia (najvyššia hranica poistného 

plnenia poisťovateľa pri jednej poistnej udalosti)  

je pri škodách na zdraví a nákladov pri usmrtení   

5 000 000 €, v prípade ostatných nárokov 1 000 000 €.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poistenie sa nevzťahuje na vzniknutú škodu: 

ktorú utrpel vodič motorového vozidla, držiteľ, vlastník 

alebo prevádzkovateľ motorového vozidla, ktorého 

prevádzkou bola škoda spôsobená;

za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo  

 

 

osobám, ktoré s ním v čase vzniknutej škodovej udalosti 

žili v domácnosti;

vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej 

motorovým vozidlom a prípojným vozidlom.

 

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

Poistné krytie sa vzťahuje na členské štáty Systému zelenej 

karty. Ich podrobný zoznam nájdete na tzv. zelenej karte 

vydanej k Vášmu PZP.



Kedy a ako uhrádzam platbu ?

poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia a za 

zaplatenie poistného sa považuje deň, kedy je príslušná 

suma poistného, resp. splátka poistného uvedená v 

poistnej zmluve pripísaná na bankový účet poisťovateľa; 

 

 

poistné je možné zaplatiť ročne, polročne alebo v 

štvrťročných splátkach poštovou poukážkou, inkasom 

alebo bankovým prevodom.

Kedy začína a končí krytie ? 

krytie začína okamihom uzatvorenia poistnej zmluvy alebo 

dátumom dohodnutým v zmluve;

krytie končí dňom platného zániku poistenia (výpoveď; 

dohoda; nezaplatenie poistného; zánik motorového 

vozidla; zápis prevodu držby vozidla na inú osobu v 

evidencii vozidiel; vyradenie vozidla z evidencie vozidiel; 

prijatie oznámenia o krádeži motorového vozidla  

 

 

príslušným orgánom; vrátenie dokladu o PZP poisťovateľovi 

pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii 

vozidiel; vyradenie motorového vozidla z premávky na 

pozemných komunikáciách; zmenou nájomcu, ak je na 

motorové vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom 

kúpy prenajatej veci)

Ako môžem zmluvu vypovedať ?

riadnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia 

doručenou poisťovateľovi   najneskôr 6 týždňov pred 

koncom poistného obdobia;

výpoveďou do dvoch mesiacov po uzatvorení zmluvy; 

 

 

výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do jedného 

mesiaca odo dňa jej oznámenia poisťovateľovi. V takomto 

prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa 

doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej 

zmluvy poistiteľovi.

––

–

–

–

–

–

Aké mám povinnosti?

Pred uzavretím poistenia:

pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa, 

týkajúce sa dojednávaného PZP;

Počas trvania poistenia:

dbať na to, aby škodová udalosť nenastala;

udržiavať vozidlo v dobrom technickom stave a využívať ho 

výlučne na účely stanovené výrobcom;

platiť poistné včas a v stanovenej výške;

oznámiť poisťovateľovi každú zmenu týkajúcu sa údajov 

uvedených v poistnej zmluve, najmä zmenu jeho osobných 

údajov a zmeny týkajúce sa poisteného vozidla.

 

V prípade škodovej udalosti:

písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti: 

do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej 

republiky a do 30 dní, ak vznikla mimo územia Slovenskej 

republiky;

účinne spolupracovať s poisťovateľom.

•

•

•

•

•

•
•



ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCA ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ ZAMESTNÁVATEĽOVI                       
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Groupama poisťovňa a. s., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Slovenská republika 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia, nie sú kompletné, na 

viacerých miestach boli zjednodušené a nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podmienok. Kompletné informácie pred uzavretím 

poistnej zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi (VPPZZ).

O aký typ poistenia ide?
Predmetné poistenie sa uzatvára pre prípad vzniku škody, ktorú spôsobí zamestnanec svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením 

povinností pri plnení svojich pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi.

Čo je predmetom poistenia?

škody, ktoré spôsobí zamestnanec svojmu 

zamestnávateľovi, pokiaľ za škodu zodpovedá, 

v súvislosti s plnením svojich pracovných 

povinností alebo v priamej súvislosti s nimi

Pokiaľ je v poistnej zmluve dohodnuté, poistenie sa 

vzťahuje aj na škodu:

spôsobenú poisteným na zverenom motorovom 

vozidle zamestnávateľa počas prevádzky vozidla 

(spoluúčasť)

spôsobenú poisteným pri plnení svojich 

pracovných povinností ako profesionálneho vodiča 

motorového vozidla z povolania do 3,5 tony

na dopravovaných veciach pri dopravnej nehode, 

pri ktorej súčasne došlo k poškodeniu motorového 

vozidla alebo prípojného vozidla, pokiaľ sú 

tieto dopravované veci vo výlučnom vlastníctve 

zamestnávateľa.

Poistnú sumu (najvyššia hranica poistného plnenia 

poisťovateľa pri jednej poistnej udalosti) stanovuje 

poistník/ poistený. 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, za ktorú 

zamestnanec zodpovedá a ktorú spôsobil:

ako zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo 

teleprácu, pri výkone práce na základe dohody o vykonaní 

prác, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o 

pracovnej činnosti a pri výkone práce v štátnej službe 

profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej 

republiky

pri výkone verejnej moci, nezákonným rozhodnutím alebo 

nesprávnym úradným postupom sudcu 

na veciach prevzatých na hmotnú zodpovednosť 

 

pri výkone niektorých profesií alebo činností (napr. 

automechanik, kaskadér, požiarnik, sudca, taxikár,...)

chybným alebo duplicitným zaúčtovaním, chybou pri 

platobnom styku, spreneverením veci alebo finančnej 

hotovosti, stratou peňazí, cenných papierov a hodnotných 

vecí

tým, že zamestnávateľovi bolo uložené zaplatenie 

majetkovej sankcie (vrátane pokút, penále alebo iných 

platieb) v dôsledku konania alebo opomenutia poisteného.

Čo nie je predmetom poistenia?

Škody vzniknuté: 

v súvislosti s vojnovou udalosťou, vzburou,  

    občianskou vojnou, násilnými nepokojmi,  

    povstaním a inými hromadnými násilnými nepokojmi, 

v súvislosti so znečistením alebo zamorením  

    životného prostredia, živelnými udalosťami,  

    jadrovou energiou, formaldehydom a  azbestom,   

    vplyvom rádioaktívneho žiarenia   

protiprávnym konaním, úmyselným konaním alebo  

    hrubou nedbanlivosťou poisteného

po požití alkoholu, návykovej, omamnej alebo  

    psychotropnej látky alebo lieku označeného  

    varovným symbolom

činnosťou, pre ktorú právny predpis ukladá  

    povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu

na veciach dodaných poistníkom alebo na ktorých  

    poistený vykonal objednanú činnosť, pokiaľ ku  

    škode došlo preto, že dodané veci boli vadnej  

    akosti alebo objednaná činnosť bola chybne vykonaná

na veciach, pokiaľ ide o zodpovednosť vyplývajúcu  

    z prepravných zmlúv

podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený,  

    jeho manžel, manželka, súrodenec, príbuzný v  

    priamom rade, druh, družka alebo osoba, ktorá žije  

    s poisteným v spoločnej domácnosti majetkovú účasť.



Kedy a ako uhrádzam platbu ?

poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia, ak nie 

je v zmluve dohodnuté inak;

za zaplatenie poistného sa považuje deň, kedy je príslušná 

suma poistného resp. splátka poistného uvedená v poistnej 

zmluve pripísaná na bankový účet poisťovateľa;

 

 

poistné je možné zaplatiť ročne, polročne alebo v 

štvrťročných splátkach poštovou poukážkou, inkasom 

alebo bankovým prevodom.

Kedy začína a končí krytie ? 

poistenie vznikne a krytie začína nultou hodinou prvého 

dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ 

nie je v poistnej zmluve dojednaný iný, neskorší dátum 

vzniku poistenia 

poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v 

poistnej zmluve dohodnuté inak; 

 

krytie končí platným zánikom poistenia (výpoveď; 

dohoda; nezaplatenie poistného; skončením pracovného 

vzťahu poisteného u poistníka, ktorý je totožný so 

zamestnávateľom).

Ako môžem zmluvu vypovedať ?

riadnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia 

doručenou poisťovateľovi najneskôr 6 týždňov pred 

koncom poistného obdobia;

výpoveďou do dvoch mesiacov po uzatvorení zmluvy; 

 

výpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca 

odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho 

zamietnutia, resp. odmietnutia. 

–

–

–

–

–

–

–

–

Aké mám povinnosti?

Pred uzavretím poistenia:

pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa, 

týkajúce sa dojednávaného poistenia;

Počas trvania poistenia:

dbať na to, aby škodová udalosť nenastala, hlavne nesmie 

porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo 

zmenšeniu nebezpečenstva 

oznámiť každú zmenu v podkladoch, ktoré boli 

rozhodujúce pre výpočet poistného, ako aj každé zvýšenie 

poistného nebezpečenstva 

V prípade škodovej udalosti:

čo najskôr písomne oznámiť vznik škodovej udalosti 

poisťovateľovi, poskytnúť všetky doklady potrebné na 

vyšetrenie škody a oznámiť dôležité skutočnosti (napr. 

začatie súdneho konania)

bez zbytočného odkladu oznámiť polícii, ak je v súvislosti 

s poistnou udalosťou dôvodné podozrenie, že došlo k 

trestnému činu alebo k jeho pokusu.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré boli 

     spôsobené a pri ktorých aj škoda nastane na území  

 

 

 

Slovenskej republiky alebo Českej republiky, pokiaľ sa v 

poistnej zmluve nedohodlo inak.

–

–

–

–

–

–
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Poistenie domácnosti pre 
fyzické osoby
Informa ný dokument o poistnom produkte Produkt: Komplexné poistenie 

majetku DOMino Extra  
Spolo nos : Generali Pois ov a, a. s., Slovenská republika            

Tento dokument Vám má poskytnú  stru ný preh ad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy 
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Návrhu poistnej zmluvy a vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia majetku pre 
fyzické osoby 2016 (VPPMFO 2016). Aby ste boli plne informovaní, pre ítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Predmetom poistenia je súbor hnute ných vecí tvoriacich zariadenie domácnosti a slúžiacich na jej prevádzku alebo na uspokojovanie potrieb lenov 
poistenej domácnosti. Poistenie je dokonale prispôsobené Vašim individuálnym potrebám. Poistnú ochranu je možné vysklada  zo širokého rozsahu až 
17 pripoistení, ktoré majú tri možné vo by výberu výšky limitov poistného plnenia. 

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?

Poistenie zariadenia domácnosti poskytuje poistnú 
ochranu hnute ným veciam Vašej domácnosti pre prípad
poškodenia alebo zni enia veci:

požiarom, výbuchom, úderom blesku, prepätím, 
pádom lietadla s posádkou, jeho asti alebo jeho 
nákladu,
náhlym únikom dymu v dôsledku poruchy zariadení
slúžiacich na vykurovanie, spa ovanie alebo sušenie,
víchricou, krupobitím, výbuchom sopky, 
zemetrasením, aerodynamickým treskom,
zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom 
alebo zrútením lavín, pádom predmetov, nárazom 
vozidla, 
vodou unikajúcou z vodovodných zariadení, vodou 
uniknutou z akvária, vírivých alebo masážnych vaní,
vandalizmom alebo náhodným rozbitím skla s plnením 
do výšky 10% z poistnej sumy,
povod ou alebo záplavou do výšky, ktorá je uvedená v
poistnej zmluve, 

Poistenie zariadenia domácnosti sa vz ahuje aj na 
krádež alebo lúpež vecí zariadenia Vašej domácnosti.
K základnému rozsahu si môžete zvoli alšie pripoistenia:
Pripoistenie Zodpovednos  za škodu
Pripoistenie Živel Plus Domácnos
Pripoistenie Elektro Domácnos
Pripoistenie Mikro Úrazové poistenie
Pripoistenie Cestovné poistenie 
Pripoistenie Náhrobný pomník
Pripoistenie Okrasná záhrada
Pripoistenie Podnikatelia 
Pripoistenie Povode  a záplava na 100% poistnej sumy
Pripoistenie Smart poistenie 
Pripoistenie Domáce zviera
Pripoistenie Autopríslušenstvo
Pripoistenie Asisten ná služba Štandard/Premium/Právna 
ochrana. 

Úplné znenie predmetu poistenia a rozsahu rizík nájdete 
v asti C l. 1. a l. 3. Všeobecných poistných podmienok.

Poistenie zariadenia domácnosti sa nevz ahuje najmä na:
nehnute nos  alebo inú stavbu, v ktorej sa zariadenie 
domácnosti nachádza,
na veci vyššej hodnoty v prechodne obývanej 
domácnosti,
motorové vozidlá, prívesy, motocykle, mopedy, 
malotraktory a obdobné zariadenia s vlastným 
pohonným motorom, lietadlá, rogalá, lode, plavidlá 
s vlastným motorovým pohonom a to všetko vrátane 
príslušenstva a sú astí ako aj náhradných dielov k nim,
náklady na bežnú údržbu, istenie, nastavenie, 
prehliadku alebo úpravu veci a opravu 
elektrospotrebi ov,
následky opotrebenia, trvalého vplyvu prevádzky,
poškodenie elektrospotrebi a pri manipulácii s oh om,
škody spôsobené úmyselným konaním alebo vedomou 
nedbanlivos ou poisteného, jeho blízkej osoby a/alebo 
inej osoby konajúcej na ich podnet alebo s ich vedomím,
poškodenie, zni enie, stratu alebo odcudzenie veci 
z nezasklených alebo inak neuzavretých balkónov, terás 
a lodžií,
škody v súvislosti s výrobnou chybou elektrospotrebi ov, 
škody na akomko vek skle a sklenených astiach 
spôsobené v dôsledku zlého technického stavu skla 
a/alebo zlého osadenia poisteného skla.

Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v asti A l. 6  
a asti C l. 5 Všeobecných poistných podmienok.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevz ahuje na škody, ktoré boli spôsobené:
! vzájomne medzi poisteným a poistníkom a za ktorú 

poistený zodpovedá blízkym osobám,
! úmyselným poškodením poistenej veci, zne istením, 

rytím, poškriabaním, poleptaním alebo nalepením 
predmetov, 

! v súvislosti s výrobnou chybou poistenej veci,
! škody vzniknuté nárazom motorového vozidla poisteného, 

poistníka alebo blízkej osoby,
! následkom vojnových udalostí alebo vnútorných 

nepokojov, terorizmu. 
Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v asti A l. 6  
a asti C l. 5 Všeobecných poistných podmienok.



Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie zariadenia domácnosti platí pre adresu miesta poistenia (domácnosti na území SR) uvedenú v poistnej zmluve. Na 
Vaše osobné veci, ktoré máte na sebe alebo pri sebe, sa poistenie vz ahuje aj mimo domácnosti, avšak vždy iba na území SR.

Úplné informácie nájdete v asti C l. 2 Všeobecných poistných podmienok.

Aké mám povinnosti?
Pred uzavretím poistnej zmluvy:

umožni  povereným osobám pois ovne vstup do poistených objektov, budov a umožni  im posúdi  možný vznik poistného 
nebezpe enstva a jeho predpokladaný rozsah,
povereným osobám pois ovne predloži  k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, ú tovnú a inú podobnú dokumentáciu 
a umožni  preskúmanie innosti zariadení slúžiacich na ochranu poistených vecí.

Po as trvania poistenia: 
oznámi  pois ovni bez zbyto ného odkladu, že ste uzavreli alšie poistenie pre poistené veci,
oznámi  pois ovni bez zbyto ného odkladu všetky zmeny v skuto nostiach uvedené pri uzavieraní poistenia, a to vrátane zmeny 
osobných údajov a trvalej adresy alebo sídla spolo nosti, 
riadne sa stara  o poistené veci, udržiava  ich v dobrom technickom stave a používa  ich len na výrobcom stanovené ú ely a za 
výrobcom stanovených podmienok,
v dobe neprítomnosti zaisti  riadne uzatvorenie a uzamknutie miesta poistenia,  
zaisti  údržbu vodovodných zariadení, vodovodné zariadenia v do asne nepoužívaných stavbách, i ich astiach, ak sú nimi vybavené, 
vyprázdni  a udržiava  vyprázdnené a prívody vody riadne uzavrie ,
dba  na to, aby škodová udalos  nenastala, predovšetkým dodržiava  povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu 
nebezpe enstva, ktoré sú uložené právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo dohodnuté poistnou zmluvou, a zárove  nestrpie  
porušovanie týchto povinnosti zo strany tretích osôb.

V prípade škodovej udalosti:
urobi  všetky potrebné opatrenia na zmiernenie následkov udalosti, pod a možnosti vyžiada  si k tomu pokyny od pois ovne a 
postupova  v ich súlade,
bez zbyto ného odkladu nahlási  udalos  pois ovni,
ak je podozrenie zo spáchania trestného inu, oznámi  udalos  na polícii,
odovzda  pois ovni doklady vyžiadané pois ov ou potrebné na posúdenie nároku a výšky poistného plnenia.

Úplný zoznam povinností nájdete v asti A l.7. Všeobecných poistných podmienok.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Prvé poistné je splatné prvým d om poistenia. Následne sa poistné platí pravidelne, každý rok. V poistnej zmluve je možné dohodnú  
platenie poistného v polro ných alebo štvr ro ných splátkach. Poistné je možné uhradi :
• bankovým prevodom, 
• ePOUKAZOM,  
• inkasom z ú tu po podpísaní mandátu na inkaso (nie je možné uhradi  prvé poistné). 
Variabilný symbol je vždy íslo poistnej zmluvy.

Kedy za ína a kon í krytie?
Za iatok poistenia je od 00.00 hod. d a nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak si v poistnej zmluve nezvolíte neskorší za iatok 
poistenia. Poistenie sa dojednáva na dobu neur itú, o znamená, že po 12 mesiacoch poistenie automaticky pokra uje – nie je potrebné 
uzatvára  každý rok novú zmluvu.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Písomnou výpove ou:
- do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, 
- najmenej šes  týžd ov pred koncom ro ného (12-mesa ného) poistného obdobia,
- do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia. 
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na dia ku (napr. cez internet alebo telefón) môžete od poistnej zmluvy odstúpi  do 14 dní od jej uzavretia. 



Poistenie nehnute nosti pre 
fyzické osoby
Informa ný dokument o poistnom produkte Produkt: Komplexné poistenie 

Spolo nos : Generali Pois ov a, a. s. , Slovenská republika                  majetku DOMino Extra 

Tento dokument Vám má poskytnú  stru ný preh ad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy 
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Návrhu poistnej zmluvy a vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia majetku pre 
fyzické osoby 2016 (VPPMFO 2016). Aby ste boli plne informovaní, pre ítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Predmetom poistenia môže by  rodinný dom, byt, rekrea ná budova alebo nebytový priestor. Poistenie je dokonale prispôsobené Vašim individuálnym 
potrebám. Poistnú ochranu je možné vysklada  zo širokého rozsahu 14 pripoistení, ktoré majú tri možné vo by výberu výšky limitov poistného plnenia. 

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?

Poistenie nehnute nosti poskytuje poistnú ochranu 
rodinnému domu, bytu, rekrea nej budove, nebytovému 
priestoru pre prípad poškodenia alebo zni enia:

požiarom, výbuchom, úderom blesku, pádom lietadla s 
posádkou, jeho asti alebo jeho nákladu,
náhlym únikom dymu v dôsledku poruchy zariadení
slúžiacich na vykurovanie, spa ovanie alebo sušenie,
víchricou, krupobitím, výbuchom sopky, 
zemetrasením, aerodynamickým treskom, nárazom 
vozidla, 
zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom 
alebo zrútením lavín, pádom predmetov, tiažou snehu 
a námrazy, zosuvom nahromadenej masy snehu, 
vodou unikajúcou z vodovodných zariadení, 
povod ou alebo záplavou do výšky, ktorá je uvedená v 
poistnej zmluve, 
vandalizmom s plnením do 5 % z poistnej sumy 
nehnute nosti, okrem sprejerstva, kde je plnenie do
300 EUR, 
rozbitím skla s plnením do 10 % z poistnej sumy 
nehnute nosti,
prepätím s plnením do 2 % z poistnej sumy 
nehnute nosti, 
deštruktívnou innos ou hmyzu, divo žijúcich 
hlodavcov a vtákov a lesnej zveri na vonkajšej fasáde 
a/alebo vonkajšej izolácii budovy s plnením do 500 
EUR.

Poistenie nehnute nosti sa vz ahuje aj na odcudzenie 
stavebných sú astí plnením do 5 % z poistnej sumy 
nehnute nosti a pri odcudzení vonkajších stavebných 
sú astí do výšky 500 EUR.
Okrem základného krytia je tu možnos  výberu z 14
pripoistení viažucich sa k poisteniu nehnute nosti a to: 
Pripoistenie Zodpovednos  za škodu, Pripoistenie Živel 
Plus Nehnute nos , Pripoistenie Elektro Nehnute nos ,
Pripoistenie Mikro Úrazové poistenie, Pripoistenie 
Cestovné poistenie, Pripoistenie Náhrobný pomník,
Pripoistenie Okrasná záhrada, Pripoistenie Povode  
a záplava na 100% poistnej sumy, Pripoistenie Stavba, 
Pripoistenie Domáce zviera, Pripoistenie Asisten ná 
služba Štandard/Premium/Právna ochrana.

Úplné znenie predmetu poistenia a rozsahu rizík nájdete 
v asti B l. 1. a l. 3. Všeobecných poistných podmienok.

Poistenie nehnute nosti sa nevz ahuje najmä na:
pozemky, fóliovníky, oporné múry, 
samostatne stojace stavby prislúchajúce k bytovému 
domu, v ktorom sa poistený byt nachádza, 
zastrešenie vonkajšieho bazéna plátnom alebo fóliou 
vrátane k tomu patriacej nosnej konštrukcie, 
opustené, neudržiavané, neobývané a neužívané budovy 
a stavby,  
veci, zariadenia, ktoré si zaobstaral, umiestnil, zabudoval 
do nehnute nosti na vlastné náklady nájomca,
veci zariadenia domácnosti,
následky opotrebenia, trvalý vplyv prevádzky,
stratu umeleckej alebo historickej hodnoty, 
škody spôsobené úmyselným konaním alebo vedomou 
nedbanlivos ou poisteného, jeho blízkej osoby a/alebo inej 
osoby konajúcej na ich podnet alebo s ich vedomím.

Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v asti A l. 6  
a asti B l. 4 Všeobecných poistných podmienok.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevz ahuje na škody, ktoré boli spôsobené:
! vzájomne medzi poisteným a poistníkom a za ktorú 

poistený zodpovedá blízkym osobám,
! úmyselným poškodením poistenej veci, zne istením, 

rytím, poškriabaním, poleptaním alebo nalepením 
predmetov, 

! v súvislosti s výrobnou chybou poistenej veci,
! následkom vojnových udalostí alebo vnútorných 

nepokojov, terorizmu, 
! nárazom motorového vozidla poisteného, poistníka alebo 

blízkej osoby.
Poistenie sa tiež nevz ahuje na:
! zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, ak škoda nastala 

v dôsledku objemových zmien základnej pôdy,
! stavby v rekonštrukcii alebo vo výstavbe bez stavebného 

povolenia alebo bez splnenia ohlasovacej povinnosti. 
Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v asti A l. 6  
a asti B l. 4 Všeobecných poistných podmienok.



Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie nehnute nosti platí pre adresu miesta poistenia (nehnute nos ) na území SR a pre ved ajšie budovy, ktoré sa
nachádzajú na bezprostredne nadväzujúcich parcelách.

Úplné informácie nájdete v asti B l. 2 Všeobecných poistných podmienok.

Aké mám povinnosti?
Pred uzavretím poistnej zmluvy:

umožni  povereným osobám pois ovne vstup do poistených objektov, budov a umožni  im posúdi  možný vznik poistného 
nebezpe enstva a jeho predpokladaný rozsah,
povereným osobám pois ovne predloži  k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, ú tovnú a inú podobnú dokumentáciu 
a umožni  preskúmanie innosti zariadení slúžiacich na ochranu poistených vecí.

Po as trvania poistenia:
oznámi  pois ovni bez zbyto ného odkladu, že ste uzavreli alšie poistenie pre poistené veci,
oznámi  pois ovni bez zbyto ného odkladu všetky zmeny v skuto nostiach uvedené pri uzavieraní poistenia, a to vrátane zmeny 
osobných údajov a trvalej adresy alebo sídla spolo nosti, 
riadne sa stara  o poistené veci, udržiava  ich v dobrom technickom stave a používa  ich len na výrobcom stanovené ú ely a za 
výrobcom stanovených podmienok,
v dobe neprítomnosti zaisti  riadne uzatvorenie a uzamknutie miesta poistenia, 
zaisti  údržbu vodovodných zariadení, vodovodné zariadenia v do asne nepoužívaných stavbách, i ich astiach, ak sú nimi vybavené, 
vyprázdni  a udržiava  vyprázdnené a prívody vody riadne uzavrie ,
dba  na to, aby škodová udalos  nenastala, predovšetkým dodržiava  povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu 
nebezpe enstva, ktoré sú uložené právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo dohodnuté poistnou zmluvou, a zárove  nestrpie  
porušovanie týchto povinnosti zo strany tretích osôb.

V prípade škodovej udalosti:
urobi  všetky potrebné opatrenia na zmiernenie následkov udalosti, pod a možnosti vyžiada  si k tomu pokyny od pois ovne a 
postupova  v ich súlade,
bez zbyto ného odkladu nahlási  udalos  pois ovni, 
ak je podozrenie zo spáchania trestného inu, oznámi  udalos  na polícii,
odovzda  pois ovni doklady vyžiadané pois ov ou potrebné na posúdenie nároku a výšky poistného plnenia.

Úplný zoznam povinností nájdete v asti A l.7. Všeobecných poistných podmienok.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Prvé poistné je splatné prvým d om poistenia. Následne sa poistné platí pravidelne, každý rok. V poistnej zmluve je možné dohodnú  
platenie poistného v polro ných alebo štvr ro ných splátkach. Poistné je možné uhradi :
• bankovým prevodom, 
• ePOUKAZOM,  
• inkasom z ú tu po podpísaní mandátu na inkaso (nie je možné uhradi  prvé poistné). 
Variabilný symbol je vždy íslo poistnej zmluvy.

Kedy za ína a kon í krytie?
Za iatok poistenia je od 00.00 hod. d a nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak si v poistnej zmluve nezvolíte neskorší za iatok 
poistenia. Poistenie sa dojednáva na dobu neur itú, o znamená, že po 12 mesiacoch poistenie automaticky pokra uje – nie je potrebné 
uzatvára  každý rok novú zmluvu.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Písomnou výpove ou:
- do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, 
- najmenej šes  týžd ov pred koncom ro ného (12-mesa ného) poistného obdobia,
- do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia. 
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na dia ku (napr. cez internet alebo telefón) môžete od poistnej zmluvy odstúpi  do 14 dní od jej uzavretia. 



Poistenie domácnosti
a zodpovednosti za škodu
Informa ný dokument o poistnom produkte            Produkt: Balí kové poistenie majetku

Spolo nos : Generali Pois ov a, a. s., Slovenská republika    DOMino Trio  
Tento dokument Vám má poskytnú  stru ný preh ad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy 
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Návrhu poistnej zmluvy a vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia majetku 
a zodpovednosti za škodu pre fyzické osoby 2017 (VPPMaZFO 2017). Aby ste boli plne informovaní, pre ítajte si všetky dokumenty.
O aký typ poistenia ide?
Predmetom poistenia je súbor hnute ných vecí tvoriacich zariadenie domácnosti a slúžiacich na jej prevádzku alebo na uspokojovanie potrieb lenov 
poistenej domácnosti. Stupe  poistnej ochrany si je možné zvoli  výberom z troch balí kov (Klasik, Komfort, Exclusive). Všetky balí ky poskytnú poistnú 
ochranu pred rovnakými rizikami a poskytujú ucelený rozsah najrozšírenejších poistných nebezpe enstiev, líšia sa však v maximálnej výške plnenia 
pois ovne. Sú as ou poistenia je aj poistenie ob ianskej zodpovednosti a asisten né služby.

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
Poistenie zariadenia domácnosti poskytuje poistnú ochranu 
hnute ným veciam Vašej domácnosti pre prípad:

poškodenia alebo zni enia veci živelnou udalos ou 
(požiar, úder blesku, výbuch, výbuch sopky, víchrica, 
krupobitie,  zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo 
zemín), 
poškodenia alebo zni enia veci dymom, pádom lietadla s
posádkou, pádom predmetov, nárazom vozidla, 
aerodynamickým treskom, prepätím,
poškodenia alebo zni enia veci vodou unikajúcou 
z vodovodných zariadení, 
odcudzenia veci krádežou alebo lúpežou.

Poistenie zariadenia domácnosti sa v obmedzenom 
rozsahu vz ahuje aj na prípad:

poškodenia alebo zni enia veci vodou spätne 
vystupujúcou z odpadových potrubí a kanalizácie 
v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody alebo 
nahromadených zrážkových vôd,
poškodenia alebo zni enia veci vodou uniknutou 
z akvária, alebo vírivých i masážnych vaní,
poškodenia alebo zni enia veci nepredvídate ným
výpadkom elektrickej energie, skratom v motore 
elektrospotrebi ov,
náhodného rozbitia skla,
vandalizmu, 
vniknutím atmosférických zrážok.

Ak ste nemali opakované problémy so zaplavením, poistenie 
sa môže vz ahova  aj na povodne a záplavy.
Poistenie pred ženej záruky sa vz ahuje na poškodenie 
alebo zni enie elektrospotrebi ov Vašej domácnosti po dobu 
1 roka po skon ení zákonnej záru nej doby. Poistné krytie sa 
poskytuje v rovnakom rozsahu ako zákonná záruka.
Poistenie zodpovednosti za škodu pokrýva náhradu škody 
spôsobenú v rámci inností bežného ob ianskeho života tretej 
osobe na živote, zdraví alebo na veci, ak za u zodpovedá len 
poistenej domácnosti.
Poistenie asisten ných služieb poskytuje nepretržitú pomoc 
v prípade vzniku neo akávaných a nepredvídate ných situácií 
spojených s poistenou domácnos ou v rozsahu, s limitmi a za 
podmienok definovaných v Asisten nom liste.

Preh ad limitov poistného plnenia nájdete v dokumente 
Poistné krytie – balíky. Úplné informácie o predmete 
poistenia a rozsahu rizík nájdete v bodoch 224 a 225, 229 až 
238 Všeobecných poistných podmienok.

Poistenie zariadenia domácnosti sa nevz ahuje najmä na:
nehnute nos  alebo inú stavbu, v ktorej sa zariadenie 
domácnosti nachádza,
na veci vyššej hodnoty v prechodne obývanej domácnosti, 
motorové vozidlá, prívesy, motocykle, mopedy, malotraktory 
a obdobné zariadenia a ich príslušenstvo,
náklady na bežnú údržbu, istenie, nastavenie, prehliadku 
alebo úpravu veci a opravu elektrospotrebi ov,
následky opotrebenia, trvalého vplyvu prevádzky,
poškodenie elektrospotrebi a pri manipulácii s oh om,
škody spôsobené úmyselným konaním alebo vedomou 
nedbanlivos ou poisteného, jeho blízkej osoby a/alebo inej 
osoby konajúcej na ich podnet alebo s ich vedomím,
poškodenie, zni enie, stratu alebo odcudzenie veci
z nezasklených alebo inak neuzavretých balkónov, terás 
a lodžií,
škody v súvislosti s výrobnou chybou elektrospotrebi ov, 
škody na akomko vek skle a sklenených astiach 
spôsobené v dôsledku zlého technického stavu skla a/alebo 
zlého osadenia poisteného skla.

Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevz ahuje najmä na:
zodpovednos  vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby 
nehnute nosti,
spôsobenú pri výkone povolania, alebo pri prevádzkovej 
innosti, ak táto slúži k zárobkovým innostiam,

škodu spôsobenú úmyselne.
Poistenie asisten né služby sa nevz ahuje najmä na: 

bežné opravy, údržbu alebo preventívne opravy, 
opravy predpísané úradmi.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevz ahuje na škody, ktoré boli spôsobené:
! vzájomne medzi poisteným a poistníkom a za ktorú poistený 

zodpovedá blízkym osobám,
! úmyselným poškodením poistenej veci, zne istením, rytím, 

poškriabaním, poleptaním alebo nalepením predmetov,
! v súvislosti s výrobnou chybou poistenej veci,
! škody vzniknuté nárazom motorového vozidla poisteného, 

poistníka alebo blízkej osoby,
! následkom vojnových udalostí alebo vnútorných nepokojov, 

terorizmu. 
Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v bodoch 73 až 78
a 239 a 240 Všeobecných poistných podmienok.



Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie zariadenia domácnosti a poistenie asisten ných služieb platí pre adresu miesta poistenia (domácnosti na území SR)
uvedenú v poistnej zmluve. Na Vaše osobné veci, ktoré máte na sebe alebo pri sebe, sa poistenie vz ahuje aj mimo domácnosti, 
avšak vždy iba na území SR.
Poistenie zodpovednosti za škodu platí na geografickom území Európy (nepokrýva ázijské asti Turecka a Ruskej federácie).
Poistenie pred ženej záruky sa vz ahuje na udalosti vzniknuté na území SR.

Úplné informácie nájdete v bodoch 226 až 228 Všeobecných poistných podmienok.

Aké mám povinnosti?
Po as trvania poistenia:

oznámi  pois ovni bez zbyto ného odkladu, že ste uzavreli alšie poistenie pre poistené veci,
oznámi  pois ovni bez zbyto ného odkladu všetky zmeny v skuto nostiach uvedené pri uzavieraní poistenia, a to vrátane zmeny 
osobných údajov a trvalej adresy alebo sídla spolo nosti, 
riadne sa stara  o poistené veci, udržiava  ich v dobrom technickom stave a používa  ich len na výrobcom stanovené ú ely a za 
výrobcom stanovených podmienok,
v dobe neprítomnosti zaisti  riadne uzatvorenie a uzamknutie miesta poistenia, 
zaisti  údržbu vodovodných zariadení, vodovodné zariadenia v do asne nepoužívaných stavbách, i ich astiach, ak sú nimi vybavené,
vyprázdni  a udržiava  vyprázdnené a prívody vody riadne uzavrie ,
dba  na to, aby škodová udalos  nenastala, predovšetkým dodržiava  povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu 
nebezpe enstva, ktoré sú uložené právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo dohodnuté poistnou zmluvou, a zárove  nestrpie  
porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb.

V prípade škodovej udalosti: 
urobi  všetky potrebné opatrenia na zmiernenie následkov udalosti, pod a možnosti vyžiada  si k tomu pokyny od pois ovne a
postupova  v ich súlade,
bez zbyto ného odkladu nahlási  udalos  pois ovni,
nezmeni  stav spôsobený škodovou udalos ou, kým nie je zdokumentovaná pois ov ou (vrátane vykonania obhliadky pois ov ou) 
alebo príslušnými orgánmi verejnej moci; to neplatí, ak je taká zmena nutná z bezpe nostných, hygienických dôvodov alebo z dôvodov 
verejného záujmu alebo za ú elom zmiernenia škody,
ak je podozrenie zo spáchania trestného inu, oznámi  udalos  na polícii,
odovzda  pois ovni doklady vyžiadané pois ov ou potrebné na posúdenie nároku a výšky poistného plnenia.

Úplný zoznam povinností nájdete v bodoch 79 až 81 a Všeobecných poistných podmienok.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Prvé poistné je splatné prvým d om poistenia. Následne sa poistné platí pravidelne, každý rok. V poistnej zmluve je možné dohodnú  
platenie poistného v polro ných alebo štvr ro ných splátkach. Poistné je možné uhradi :

bankovým prevodom,
ePOUKAZOM,  
inkasom z ú tu po podpísaní mandátu na inkaso (nie je možné uhradi  prvý predpis poistného).
Variabilný symbol je vždy íslo poistnej zmluvy.

Kedy za ína a kon í krytie?
Za iatok poistenia je od 00.00 hod. d a nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak si v poistnej zmluve nezvolíte neskorší za iatok 
poistenia. Poistenie sa dojednáva na dobu neur itú, o znamená, že po 12 mesiacoch poistenie automaticky pokra uje – nie je potrebné 
uzatvára  každý rok novú zmluvu.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Písomnou výpove ou:
- do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, 
- najmenej šes  týžd ov pred koncom ro ného (12-mesa ného) poistného obdobia,
- do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia. 
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na dia ku (napr. cez internet alebo telefón) môžete od poistnej zmluvy odstúpi  do 14 dní od jej uzavretia. 



Poistenie nehnute nosti
a zodpovednosti za škodu
Informa ný dokument o poistnom produkte             Produkt: Balí kové poistenie majetku
Spolo nos : Generali Pois ov a, a. s., Slovenská republika    DOMino Trio  

Tento dokument Vám má poskytnú  stru ný preh ad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy 
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Návrhu poistnej zmluvy a vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia majetku 
a zodpovednosti za škodu pre fyzické osoby 2017 (VPPMaZFO 2017). Aby ste boli plne informovaní, pre ítajte si všetky dokumenty.
O aký typ poistenia ide?
Predmetom poistenia môže by  rodinný dom, byt, rekrea ná budova alebo nebytový priestor. Poistenie sa vz ahuje aj na ved ajšie stavby, stavebný 
materiál, stavebné mechanizmy, stavebné náradie, pevné sú asti náhrobného pomníka a na okrasnú záhradu. Stupe  poistnej ochrany si je možné
zvoli  výberom z troch balí kov (Klasik, Komfort, Exclusive). Všetky balí ky poskytnú poistnú ochranu pred rovnakými rizikami a poskytujú ucelený 
rozsah najrozšírenejších poistných nebezpe enstiev, líšia sa však v maximálnej výške plnenia pois ovne. Sú as ou poistenia je aj poistenie 
zodpovednosti z vlastníctva nehnute nosti a asisten né služby.

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
Poistenie nehnute nosti poskytuje poistnú ochranu
rodinnému domu, bytu, rekrea nej budove, nebytovému 
priestoru pre prípad poškodenia alebo zni enia veci: 

živelnou udalos ou (požiar, úder blesku, výbuch, víchrica,
krupobitie, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo 
zemín, zosuv nahromadenej masy snehu a lavín, tiaž 
snehu a námrazy, výbuch sopky), 
dymom, pádom lietadla s posádkou, pádom predmetov, 
nárazom vozidla, aerodynamickým treskom, 
vodou unikajúcou z vodovodných zariadení.

Poistenie nehnute nosti sa v obmedzenom rozsahu  
vz ahuje aj na prípad:

poškodenia alebo zni enia vodou spätne vystupujúcou 
z odpadových potrubí a kanalizácie,
deštruktívnej innosti hmyzu, divo žijúcich hlodavcov
a vtákov a lesnej zveri na vonkajšej fasáde a/alebo 
vonkajšej izolácii budovy,
náhodného rozbitia skla, prepätia,
odcudzenia veci krádežou alebo lúpežou,
straty nájmu z prenájmu, 
vandalizmu, sprejerstva, 
skratu na elektromotoroch slúžiacich na prevádzku
nehnute nosti,
vniknutím atmosférických zrážok, mrazom na mera och, 
búrlivým vetrom.

Ak ste nemali opakované problémy so zaplavením, poistenie 
sa môže vz ahova  aj na povodne a záplavy.
Poistenie zodpovednosti za škodu pokrýva náhradu škody 
spôsobenú tretej osobe na živote, zdraví alebo na veci, za 
ktorú zodpovedáte z titulu vlastníctva, nájmu, držby alebo 
správy nehnute nosti.
Poistenie asisten ných služieb sa vz ahuje na nepretržitú 
pomoc v prípade vzniku neo akávaných a nepredvídate ných 
situácií spojených s poistenou nehnute nos ou v rozsahu, s 
limitmi a za podmienok definovaných v Asisten nom liste.
Poistenie náhrobného pomníka sa vz ahuje na poškodenie 
alebo zni enia udalos ami uvedenými v prvých troch 
odsekoch a na krádež pevných sú astí náhrobného pomníka.

Preh ad limitov poistného plnenia nájdete v dokumente 
Poistné krytie – balíky. Úplné informácie o predmete 
poistenia a rozsahu rizík nájdete v bodoch 201 až 212
Všeobecných poistných podmienok.

Poistenie nehnute nosti sa nevz ahuje najmä na:
pozemky, fóliovníky, oporné múry,
samostatne stojace stavby prislúchajúce k bytovému domu, 
v ktorom sa poistený byt nachádza,
zastrešenie vonkajšieho bazéna plátnom alebo fóliou,
vrátane k tomu patriacej nosnej konštrukcie,
opustené, neudržiavané, neobývané a neužívané budovy 
a stavby,  
veci zariadenia domácnosti,
veci, zariadenia, ktoré si zaobstaral, umiestnil, zabudoval 
do nehnute nosti na vlastné náklady nájomca,
následky opotrebenia, trvalý vplyv prevádzky,
stratu umeleckej alebo historickej hodnoty, 
škody spôsobené úmyselným konaním alebo vedomou 
nedbanlivos ou poisteného, jeho blízkej osoby a/alebo inej 
osoby konajúcej na ich podnet alebo s ich vedomím.

Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevz ahuje najmä na:
škody z titulu nájmu nehnute nosti, ak nájomca (poistený) 
obýva prenajímanú nehnute nos  spolu s vlastníkom,
škodu spôsobenú úmyselne.

Poistenie asisten ných služieb sa nevz ahuje najmä na: 
bežné opravy, údržbu alebo preventívne opravy, 
opravy predpísané úradmi.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevz ahuje na škody, ktoré boli spôsobené:
! vzájomne medzi poisteným a poistníkom a za ktorú poistený 

zodpovedá blízkym osobám,
! úmyselným poškodením poistenej veci, zne istením, rytím, 

poškriabaním, poleptaním alebo nalepením predmetov,
! v súvislosti s výrobnou chybou poistenej veci,
! následkom vojnových udalostí alebo vnútorných nepokojov, 

terorizmu, 
! nárazom motorového vozidla poisteného, poistníka alebo 

blízkej osoby.
Poistenie sa tiež nevz ahuje na:
! zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, ak škoda nastala 

v dôsledku objemových zmien základnej pôdy,
! stavbu v rekonštrukcii alebo vo výstavbe bez stavebného 

povolenia alebo bez splnenia ohlasovacej povinnosti
Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v bodoch 73 až 78 
a 213 až 219 Všeobecných poistných podmienok.



Kde sa na m a vz ahuje krytie?

Poistenie nehnute nosti, poistenie asisten ných služieb a poistenie zodpovednosti za škodu platí pre adresu miesta 
poistenia (nehnute nos ) na území SR. 
Poistenie náhrobného pomníka platí pre adresu a íslo hrobového miesta uvedené v nájomnej zmluve k hrobovému miestu.  

Úplné informácie nájdete v bodoch 196 až 200 Všeobecných poistných podmienok.

Aké mám povinnosti?
Po as trvania poistenia:

oznámi  pois ovni bez zbyto ného odkladu, že pre poistené nehnute nosti uzavrel alšie poistenie,
oznámi  pois ovni bez zbyto ného odkladu všetky zmeny v skuto nostiach, ktoré uviedol pri uzavieraní poistenia, a to vrátane zmeny 
osobných údajov a trvalej adresy alebo sídla spolo nosti, 
riadne sa stara  o poistené veci, udržiava  ich v dobrom technickom stave a používa  ich len na výrobcom stanovené ú ely a za 
výrobcom stanovených podmienok,
v dobe neprítomnosti zaisti  riadne uzatvorenie a uzamknutie miesta poistenia,
zaisti  údržbu vodovodných zariadení, vodovodné zariadenia v do asne nepoužívaných stavbách, i ich astiach, ak sú nimi vybavené,
vyprázdni  a udržiava  vyprázdnené a prívody vody riadne uzavrie ,
dba  na to, aby škodová udalos  nenastala, predovšetkým dodržiava  povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu 
nebezpe enstva, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo dohodnuté poistnou zmluvou, a zárove  nesmie 
trpie  porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb.

V prípade škodovej udalosti:
urobi  všetky potrebné opatrenia na zmiernenie následkov udalosti, pod a možnosti vyžiada  si k tomu pokyny od pois ovne a
postupova  v ich súlade,
bez zbyto ného odkladu nahlási  udalos  pois ovni, 
nezmeni  stav spôsobený škodovou udalos ou, kým nie je zdokumentovaná pois ov ou (vrátane vykonania obhliadky pois ov ou) 
alebo príslušnými orgánmi verejnej moci; to neplatí, ak je taká zmena nutná z bezpe nostných, hygienických dôvodov alebo z 
dôvodov verejného záujmu alebo za ú elom zmiernenia škody,
ak je podozrenie zo spáchania trestného inu, oznámi  udalos  na polícii,
odovzda  pois ovni doklady vyžiadané pois ov ou potrebné na posúdenie nároku a výšky poistného plnenia.

Úplný zoznam povinností nájdete v bodoch 79 až 81 Všeobecných poistných podmienok.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Prvé poistné je splatné prvým d om poistenia. Následne sa poistné platí pravidelne, každý rok. V poistnej zmluve je možné dohodnú  
platenie poistného v polro ných alebo štvr ro ných splátkach. Poistné je možné uhradi :

bankovým prevodom,
ePOUKAZOM, 
inkasom z ú tu klienta po podpísaní mandátu na inkaso (nie je možné uhradi  prvý predpis poistného).
Variabilný symbol je vždy íslo poistnej zmluvy.

Kedy za ína a kon í krytie?
Za iatok poistenia je od 00.00 hod. d a nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak si v poistnej zmluve nezvolíte neskorší za iatok 
poistenia. Poistenie sa dojednáva na dobu neur itú, o znamená, že po 12 mesiacoch poistenie automaticky pokra uje – nie je potrebné 
uzatvára  každý rok novú zmluvu.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Písomnou výpove ou:
- do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, 
- najmenej šes  týžd ov pred koncom ro ného (12-mesa ného) poistného obdobia,
- do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia. 
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na dia ku (napr. cez internet alebo telefón) môžete od poistnej zmluvy odstúpi  do 14 dní od jej uzavretia. 
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Tento dokument Vám má poskytnú stru ný preh ad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy 
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach VPP CP 16 a v Osobitných 
poistných podmienkach pre cestovné poistenie OPP CP 16. Aby ste boli plne informovaní, pre ítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide? 
Cestovné poistenie, ktoré kryje neo akávané udalosti spojené s cestovaním. Na výber máte viaceré balíky, ktorými môžete pokry  svoje potreby.

o je predmetom poistenia? 
Poistené sú riziká pod a zvoleného balíka.

Základný balík Klasik  zah a:
Poistenie lie ebných nákladov – nevyhnutné neodkladné 
ambulantné ošetrenie, pobyt v nemocnici, prevoz liekov, 
návšteva chorého v nemocnici, návrat spolupoistenej osoby do 
vlasti, doprava detí do vlasti, prevoz do nemocnice alebo do 
vlasti pod a rozhodnutia lekára,  repatriácia v prípade smrti 
Asisten né služby – nepretržitá pomoc v naliehavých 
situáciách

Rozšírené balíky zah ajú navyše:
Balík Plus zah a aj :

Úrazové poistenie – odškodnenie v prípade trvalých 
následkov úrazu od 10% a v prípade smrti úrazom
Poistenie pátrania a záchrany (vrátane Horskej služby na 
Slovensku) 
Poistenie zodpovednosti – náhrada škody na majetku alebo 
zdraví, ktorú spôsobíte tretej osobe

Balík  Komfort zah a navyše aj:
Poistenie batožiny – náhrada pri poškodení, krádeži, zni ení 
alebo strate, nutné nákupy pri oneskorenom dodaní, pomoc pri 
znovuzískaní cestovných dokladov
Asisten né služby nadštandard – pomoc pri zadržaní 
políciou, zabezpe enie právnej pomoci, preddavok na 
advokáta/kauciu, okamžitá pomoc pri finan nej núdzi

Balík Storno zah a :
Poistenie storna – náhrada storno poplatkov pri nenastúpení 
na cestu pri odpo ítaní 5% spoluú asti, poistenie pre prípad 
prerušenia cesty (zaplatené a nevyužité služby), poistenie 
nezavineného zmeškania dopravného prostriedku v prípade 
oneskoreného príchodu na miesto odchodu dopravného 
prostriedku (uhradené budú preukázané náklady na cestu na 
iné miesto odchodu a prípadné dodato né náklady na 
prenocovanie a stravovanie)  a v prípade oneskoreného
návratu do vlasti pri návrate (uhradené budú nevyhnutné 
náklady na prenocovanie, stravu alebo taxík)

Balík Komplet zah a :
všetky krytia balíka Komfort a balíka Storno 

Ak je v poistnej zmluve dojednaná riziková innos  „Manuálna 
práca“, vz ahuje sa poistná ochrana aj na poistné udalosti, ktoré 
vzniknú v súvislosti s výkonom manuálnej práce . Automaticky je 
zahrnutá v poistení vodi ov kamiónovej / nákladnej a autobusovej 
dopravy. 

Ak je v poistnej zmluve dojednané rozšírené krytie „Šport“, vz ahuje 
sa poistná ochrana aj na rekrea ný výkon rizikových športov skupiny 
1 uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach.

Volite né pripoistenia:
Pripoistenie – Poistenie opustenej domácnosti zah a:
Poistenie vecí, ktoré tvoria súbor zariadenia poistenej domácnosti a
asisten né služby (technická asistencia, právna asistencia, 
všeobecné informácie a poradenstvo a zdravotná asistencia). 
Pripoistenie – Poistenie asistencie k vozidlu zah a:
Poistenie asistencie k viacstopovému motorovému vozidlu do 3,5t, 
ktorého vlastníkom alebo držite om je poistený (telefonické 
informa né služby, technická pomoc, náklady na náhradné 
ubytovanie alebo náhradnú dopravu, náklady na repatriáciu vozidla, 
náklady na vyzdvihnutie vozidla). 

o nie je predmetom poistenia? 

Udalos , ktorej vznik bolo možné dôvodne predpoklada  alebo o ktorej bolo známe už pri uzavretí 
poistnej zmluvy, že nastane.
Udalosti, ktoré súvisia s vojnovými udalos ami, vnútorným nepokojom, štrajkom alebo sa vyskytnú 
v oblastiach, pre ktoré bolo vydané varovanie Ministerstva zahrani ných vecí SR. 
Udalosti, ktoré spôsobíte (alebo Vaše blízke osoby) úmyselne alebo z nedbanlivosti. 
Udalosti, ktoré sú dôsledkom existujúcej duševnej choroby alebo poruchy a AIDS. 
Udalosti, ktoré spôsobíte (alebo rodinní príslušníci) v dôsledku požitia alkoholu, drog alebo liekov.
Manuálna práca sa nevz ahuje na povolania: tunelár, baník, speleológ, záchranár, pyrotechnik, lovci,  
jednotky ozbrojených síl . Pre profesiu vodi  kamiónovej alebo autobusovej dopravy je nutné dojedna  
poistenie  pre vodi ov kamiónovej / nákladnej a autobusovej dopravy. 

Poistenie lie ebných nákladov sa nevz ahuje na:
svojvo ný nákup liekov bez lekárskeho predpisu, náklady za telefonáty,
náklady za prevoz taxíkom, resp. inou verejnou dopravou pre ú ely návštevy lekárskeho zariadenia,
akúko vek komplikáciu po 24. týždni tehotenstva vrátane pôrodu,
repatriáciu cudzieho štátneho príslušníka mimo územia Slovenskej republiky. 

Poistenie batožiny sa nevz ahuje na:
peniaze, šeky, platobné karty, cestovné lístky, šperky, zvieratá,  ceniny, veci zberate ského záujmu,  
starožitnosti, motorové vozidlá, lietadlá, rogalá, lode, zvieratá, zbrane, 
udalosti zaprí inené vlastným zavinením: zabudnutie, strata, odloženie.

Poistenie zodpovednosti za škodu nepokrýva:
škodové udalosti zaprí inené protiprávne, úmyselne alebo opomenutím,
isto finan né škody,

podnikovú, profesijnú alebo remeselnú innos , ani manuálnu prácu.
Poistenie storna a prerušenia cesty sa nevz ahuje na: 

nenastúpenie na cestu alebo prerušenie cesty z dôvodu strachu/obavy klienta, ak nebolo vydané 
oficiálne odporú anie Ministerstva zahrani ných vecí Slovenskej republiky necestova  do danej krajiny
meškanie alebo zrušenie letu z akýchko vek prí in alebo zrušenie cesty cestovnou kanceláriou.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Poistenie na dobu neur itú a poistenie pre študijný pobyt a au-pair sa vz ahuje iba na osoby, ktoré majú 
trvalý pobyt na Slovensku.

! Kryté sú iba rekrea né športové výkony skupiny 1 pod a VPP, ak boli dojednané. Rizikové športy skupiny 
2 pod a VPP a tiež profesionálne športové výkony, sú aže a prípravy na ne, nie sú kryté.

! Pri poistení na dobu neur itú sa poistenie vz ahuje iba na prvých 45 dní každého pobytu v zahrani í. 
Ak d žka Vášho pobytu v zahrani í presiahne 45 dní, môžete sa na obdobie, ktoré presahuje 45 dní 
poisti  krátkodobým poistením. V takomto prípade sa celkové poistenie vz ahuje maximálne na jeden 
rok pobytu v zahrani í. V poistných zmluvách pre vodi ov kamiónovej / nákladnej a autobusovej dopravy 
– poistná ochrana platí prvých  90 dní každého pobytu a nie je možné ju predlžova .

Poistenie lie ebných nákladov sa nevz ahuje najmä na:
! zhoršenie chronického ochorenia alebo existujúceho ochorenia ak v priebehu 12 mesiacoch vyžadovalo 

hospitalizáciu, malo progresívny charakter, zmenu v lie be alebo recidívu,
! konzerva né alebo protetické zubné ošetrenia, dôsledky zanedbanej starostlivosti o chrup, 

nedokon ená lie ba zubov.
Poistenie storna a prerušenia cesty sa nevz ahuje najmä na:
! srdcové ochorenia, mozgovú porážku, nádorové ochorenia, cukrovku typu I., epilepsiu, sklerózu 

multiplex, ak si toto ochorenie v priebehu 12 mesiacoch vyžadovalo hospitalizáciu,
! dialýzu, transplantáciu, schizofréniu, zhoršenie existujúceho a chronického ochorenia.
Úrazové poistenie sa vz ahuje:
! pri  trvalých následkov iba na úrazy, ktoré spôsobili najmenej 10 % trvalé následky,
! pri smrti v dôsledku úrazu iba ak poistený zomrie do jedného roku od úrazu.
Poistenie batožiny sa nevz ahuje najmä na: 
! škody neovplyv ujúce funk nos  zariadenia, ani vzniknuté opotrebením,
! udalosti zaprí inené vlastným zavinením alebo nedostato ným strážením,
! hodinky, cenné veci, technické prístroje, športové náradie, hudobné nástroje a ko íky sú kryté iba ak ich 

vezú v osobnej starostlivosti bezpe ne so sebou, aby odcudzenie bez prekonania prekážky 
nebolo možné, boli odovzdané do úschovy, sú využité všetky bezpe nostné opatrenia (sejfy, 
uzamknuté skrine at .) a používajú sa pod a ur enia.

Cestovné poistenie 
Informa ný dokument o poistnom produkte  

Spolo nos : Generali Pois ov a, a. s., Slovenská republika                                                Produkt: Cestovné poistenie



Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území uvedenom v poistnej zmluve (Európa alebo Svet) s výnimkou Slovenskej republiky a krajín, do ktorých 
Ministerstvo zahrani ných vecí SR vyhlásením varovalo cestova .
Poistenie pátrania a záchrany, Úrazové poistenie a Poistenie batožiny a dokladov platí aj na území Slovenskej republiky.
Poistenie lie ebných nákladov sa nevz ahuje na územie toho štátu, v ktorom vzniká poistenému povinnos  odvodov na zákonné zdravotné alebo obdobné poistenie.
Pripoistenie Asistencia - technická pomoc k motorovému vozidlu v zahrani í platí iba na území Európy.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné musíte uhradi  tak, aby bolo zaplatené najneskôr v de  za iatku poistenia pod a poistnej zmluvy.
V poistení na dobu neur itú platíte poistné ro ne po as celej poistnej doby a so splatnos ou ku d u za iatku poistného obdobia (k výro iu zmluvy).
Spôsob platenia je volite ný: inkaso z ú tu alebo bankový prevod alebo poštová poukážka.

Aké mám povinnosti? 
Povinnosti pred uzavretím poistenia

Odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa prijate nosti do poistenia.
Oboznámi  sa s poistnými podmienkami.
Poistenie uzatvori  pred nástupom na cestu.
Uhradi  poistné najneskôr v de  za iatku poistenia pod a poistnej zmluvy.

Povinnosti po as trvania poistenia a v prípade poistnej udalosti
Odvráti  vznik alebo následky poistnej udalosti a pritom dodržiava  pokyny pois ovne. 

o najskôr písomne informova  pois ov u o vzniku poistnej udalosti a vyžiada  si súhlas v prípade náro nejších a opakovaných  lekárskych výkonoch, pri 
úhradách nad 300€, pri hospitalizácii, pri poistných udalostiach mimo Európy a pri nutnosti zabezpe enia prevozu na Slovensko.
Po prevzatí formulárov, ktoré slúžia na likvidáciu škody, ich úplne vyplnené o najskôr zasla  do pois ovne.
Splnomocni  všetky úrady a ošetrujúcich lekárov/nemocnice ako aj zdravotnú pois ov u a súkromné pois ovne a požiada  ich o požadované informácie.
Škody spôsobené trestnými inmi bezodkladne oznámi  príslušnému orgánu a da  si toto oznámenie potvrdi .
Odovzda  pois ovni originály dôkazov, ktoré preukazujú dôvod a výšku nároku na poistné plnenie, ako sú policajné protokoly, potvrdenia leteckých spolo ností, 
spísanie skutkovej podstaty, lekárske a nemocni né správy a ú ty, doklady o kúpe at ..
Zabezpe i  úradný preklad všetkých požadovaných dokladov, ak nie sú vystavené v anglickom alebo eskom jazyku. 
Pri poskytnutí zálohy na právneho zástupcu, prípadne na kauciu vráti  poskytnutú zálohu do 30 dní odo d a obdržania zálohy.
Pri prerušení cesty zo zdravotných dôvodov musím doloži  pois ovate ovi potvrdenie od miestneho ošetrujúceho lekára z miesta pobytu v zahrani í.

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistné krytie vznikne prekro ením hraníc Slovenskej republiky, najskôr však d om uvedeným v poistnej zmluve ako za iatok poistenia.
Poistné krytie kon í prechodom štátnej hranice poisteným pri jeho návrate spä  na územie Slovenskej republiky, najneskôr však o 24:00 hod. d a, ktorý je uvedený v poistnej 
zmluve ako koniec poistenia. 
Pois ov a môže poistenie pred ži , pokia  pobyt v zahrani í bezprostredne asovo nadväzuje na zánik pôvodnej zmluvy v Generali, a to tak, že musí by  uzavretá nová poistná 
zmluva, najneskôr 1 de  pred zánikom pôvodnej. Ak nové poistenie bezprostredne nenadväzuje na zánik pôvodného poistenia, poistné krytie za ne najskôr 6.de  po dátume 
uzavretia novej poistnej zmluvy.  
V prípade, že sa v ase dojednania poistnej zmluvy nenachádzate na území Slovenskej republiky alebo nie ste schopný túto skuto nos  preukáza  a poistenie bezprostredne 
nenadväzuje na zánik pôvodného poistenia v Generali, Vaša poistná ochrana za ne najskôr 6. de  po dátume uzavretia poistnej zmluvy.
Osobitné pravidlá pre poistenie storna a prerušenia cesty: Pre cesty, ktoré boli dojednané pred uzavretím poistenia, sa poistné krytie za ína až 10. d om po 
uzavretí poistenia (s výnimkou úmrtia poistenej osoby alebo živelnej pohromy v mieste bydliska poistenej osoby). Pri poistení storna zaniká poistná krytie nastúpením na 
cestu. Pri prerušení cesty sa poistné krytie za ína nástupom na cestu a kon í dojednaným koncom cesty alebo skorším uplynutím poistenia. 

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Krátkodobé cestovné poistenie môžete vypoveda  najneskôr jeden de  pred dátumom za iatku poistenia za predpokladu, že sú as ou poistenia nie je poistenie storno 
alebo poistné nebolo zaplatené. 

Cestovné poistenie na dobu neur itú môžete vypoveda  v nasledovných prípadoch: 
a) za predpokladu, že sú as ou poistenia nie je poistenie storno alebo poistné nebolo zaplatené, môžete poistnú zmluvu vypoveda  najneskôr jeden de  pred dátumom 
za iatku poistenia,
b) do 2 mesiacov po jej uzavretí. Výpovedná lehota je 8 dní a za ína plynú  od nasledujúceho d a po doru ení výpovede. Po jej uplynutí poistenie zaniká. V tomto prípade 
má pois ov a nárok na pomernú as  poistného do zániku poistenia, 
c) písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia, pri om výpove  musí by  doru ená do pois ovne aspo  6 týžd ov pred výro ím zmluvy.

Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na dia ku (napr. cez internet, alebo telefón) na dobu minimálne jedného mesiaca, môžete od poistnej zmluvy odstúpi  do 14 dní od jej uzavretia.

o je predmetom poistenia?
(pokra ovanie)

Aké je výška poistného krytia? 
Poistenie lie ebných nákladov je kryté 

v krátkodobom poistení a poistení na dobu neur itú do sumy 
200.000 € 
v poistení pre študijný a au-pair pobyt do sumy 100.000€
v poistení pre vodi ov do sumy 120.000€

Upozornenie: Preh ad poistného plnenia pre každé riziko a 
každý balík poistenia je uvedený v osobitných poistných 
podmienkach pre cestovné poistenie.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 
(pokra ovanie)

Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevz ahuje na:
! škodu spôsobenú osobám blízkym poistenému,
! škody spôsobené na zapoži aných a prenajatých veciach alebo pri používaní športového náradia,
! zodpovednos  vyplývajúcu z držby lietadla, motorového plavidla alebo pozemného vozidla. 
! Pripoistenie asistencie k vozidlu sa nevz ahuje na vozidlo, ktoré bolo pri nenastúpení na cestu v 

stave nespôsobilom na cestnú premávku.

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach  
a Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie.



Tento dokument Vám má poskytnú stru ný preh ad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy 
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach VPP CP 16 a v Osobitných 
poistných podmienkach pre cestovné poistenie OPP CP 16. Aby ste boli plne informovaní, pre ítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide? 
Cestovné poistenie, ktoré kryje neo akávané udalosti spojené s cestovaním. Na výber máte viaceré balíky, ktorými môžete pokry  svoje potreby.

o je predmetom poistenia? 
Poistené sú riziká pod a zvoleného balíka.

Základný balík Klasik  zah a:
Poistenie lie ebných nákladov – nevyhnutné neodkladné 
ambulantné ošetrenie, pobyt v nemocnici, prevoz liekov, 
návšteva chorého v nemocnici, návrat spolupoistenej osoby do 
vlasti, doprava detí do vlasti, prevoz do nemocnice alebo do 
vlasti pod a rozhodnutia lekára,  repatriácia v prípade smrti 
Asisten né služby – nepretržitá pomoc v naliehavých 
situáciách

Rozšírené balíky zah ajú navyše:
Balík Plus zah a aj :

Úrazové poistenie – odškodnenie v prípade trvalých 
následkov úrazu od 10% a v prípade smrti úrazom
Poistenie pátrania a záchrany (vrátane Horskej služby na 
Slovensku) 
Poistenie zodpovednosti – náhrada škody na majetku alebo 
zdraví, ktorú spôsobíte tretej osobe

Balík  Komfort zah a navyše aj:
Poistenie batožiny – náhrada pri poškodení, krádeži, zni ení 
alebo strate, nutné nákupy pri oneskorenom dodaní, pomoc pri 
znovuzískaní cestovných dokladov
Asisten né služby nadštandard – pomoc pri zadržaní 
políciou, zabezpe enie právnej pomoci, preddavok na 
advokáta/kauciu, okamžitá pomoc pri finan nej núdzi

Balík Storno zah a :
Poistenie storna – náhrada storno poplatkov pri nenastúpení 
na cestu pri odpo ítaní 5% spoluú asti, poistenie pre prípad 
prerušenia cesty (zaplatené a nevyužité služby), poistenie 
nezavineného zmeškania dopravného prostriedku v prípade 
oneskoreného príchodu na miesto odchodu dopravného 
prostriedku (uhradené budú preukázané náklady na cestu na 
iné miesto odchodu a prípadné dodato né náklady na 
prenocovanie a stravovanie)  a v prípade oneskoreného
návratu do vlasti pri návrate (uhradené budú nevyhnutné 
náklady na prenocovanie, stravu alebo taxík)

Balík Komplet zah a :
všetky krytia balíka Komfort a balíka Storno 

Ak je v poistnej zmluve dojednaná riziková innos  „Manuálna 
práca“, vz ahuje sa poistná ochrana aj na poistné udalosti, ktoré 
vzniknú v súvislosti s výkonom manuálnej práce . Automaticky je 
zahrnutá v poistení vodi ov kamiónovej / nákladnej a autobusovej 
dopravy. 

Ak je v poistnej zmluve dojednané rozšírené krytie „Šport“, vz ahuje 
sa poistná ochrana aj na rekrea ný výkon rizikových športov skupiny 
1 uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach.

Volite né pripoistenia:
Pripoistenie – Poistenie opustenej domácnosti zah a:
Poistenie vecí, ktoré tvoria súbor zariadenia poistenej domácnosti a
asisten né služby (technická asistencia, právna asistencia, 
všeobecné informácie a poradenstvo a zdravotná asistencia). 
Pripoistenie – Poistenie asistencie k vozidlu zah a:
Poistenie asistencie k viacstopovému motorovému vozidlu do 3,5t, 
ktorého vlastníkom alebo držite om je poistený (telefonické 
informa né služby, technická pomoc, náklady na náhradné 
ubytovanie alebo náhradnú dopravu, náklady na repatriáciu vozidla, 
náklady na vyzdvihnutie vozidla). 

o nie je predmetom poistenia? 

Udalos , ktorej vznik bolo možné dôvodne predpoklada  alebo o ktorej bolo známe už pri uzavretí 
poistnej zmluvy, že nastane.
Udalosti, ktoré súvisia s vojnovými udalos ami, vnútorným nepokojom, štrajkom alebo sa vyskytnú 
v oblastiach, pre ktoré bolo vydané varovanie Ministerstva zahrani ných vecí SR. 
Udalosti, ktoré spôsobíte (alebo Vaše blízke osoby) úmyselne alebo z nedbanlivosti. 
Udalosti, ktoré sú dôsledkom existujúcej duševnej choroby alebo poruchy a AIDS. 
Udalosti, ktoré spôsobíte (alebo rodinní príslušníci) v dôsledku požitia alkoholu, drog alebo liekov.
Manuálna práca sa nevz ahuje na povolania: tunelár, baník, speleológ, záchranár, pyrotechnik, lovci,  
jednotky ozbrojených síl . Pre profesiu vodi  kamiónovej alebo autobusovej dopravy je nutné dojedna  
poistenie  pre vodi ov kamiónovej / nákladnej a autobusovej dopravy. 

Poistenie lie ebných nákladov sa nevz ahuje na:
svojvo ný nákup liekov bez lekárskeho predpisu, náklady za telefonáty,
náklady za prevoz taxíkom, resp. inou verejnou dopravou pre ú ely návštevy lekárskeho zariadenia,
akúko vek komplikáciu po 24. týždni tehotenstva vrátane pôrodu,
repatriáciu cudzieho štátneho príslušníka mimo územia Slovenskej republiky. 

Poistenie batožiny sa nevz ahuje na:
peniaze, šeky, platobné karty, cestovné lístky, šperky, zvieratá,  ceniny, veci zberate ského záujmu,  
starožitnosti, motorové vozidlá, lietadlá, rogalá, lode, zvieratá, zbrane, 
udalosti zaprí inené vlastným zavinením: zabudnutie, strata, odloženie.

Poistenie zodpovednosti za škodu nepokrýva:
škodové udalosti zaprí inené protiprávne, úmyselne alebo opomenutím,
isto finan né škody,

podnikovú, profesijnú alebo remeselnú innos , ani manuálnu prácu.
Poistenie storna a prerušenia cesty sa nevz ahuje na: 

nenastúpenie na cestu alebo prerušenie cesty z dôvodu strachu/obavy klienta, ak nebolo vydané 
oficiálne odporú anie Ministerstva zahrani ných vecí Slovenskej republiky necestova  do danej krajiny
meškanie alebo zrušenie letu z akýchko vek prí in alebo zrušenie cesty cestovnou kanceláriou.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Poistenie na dobu neur itú a poistenie pre študijný pobyt a au-pair sa vz ahuje iba na osoby, ktoré majú 
trvalý pobyt na Slovensku.

! Kryté sú iba rekrea né športové výkony skupiny 1 pod a VPP, ak boli dojednané. Rizikové športy skupiny 
2 pod a VPP a tiež profesionálne športové výkony, sú aže a prípravy na ne, nie sú kryté.

! Pri poistení na dobu neur itú sa poistenie vz ahuje iba na prvých 45 dní každého pobytu v zahrani í. 
Ak d žka Vášho pobytu v zahrani í presiahne 45 dní, môžete sa na obdobie, ktoré presahuje 45 dní 
poisti  krátkodobým poistením. V takomto prípade sa celkové poistenie vz ahuje maximálne na jeden 
rok pobytu v zahrani í. V poistných zmluvách pre vodi ov kamiónovej / nákladnej a autobusovej dopravy 
– poistná ochrana platí prvých  90 dní každého pobytu a nie je možné ju predlžova .

Poistenie lie ebných nákladov sa nevz ahuje najmä na:
! zhoršenie chronického ochorenia alebo existujúceho ochorenia ak v priebehu 12 mesiacoch vyžadovalo 

hospitalizáciu, malo progresívny charakter, zmenu v lie be alebo recidívu,
! konzerva né alebo protetické zubné ošetrenia, dôsledky zanedbanej starostlivosti o chrup, 

nedokon ená lie ba zubov.
Poistenie storna a prerušenia cesty sa nevz ahuje najmä na:
! srdcové ochorenia, mozgovú porážku, nádorové ochorenia, cukrovku typu I., epilepsiu, sklerózu 

multiplex, ak si toto ochorenie v priebehu 12 mesiacoch vyžadovalo hospitalizáciu,
! dialýzu, transplantáciu, schizofréniu, zhoršenie existujúceho a chronického ochorenia.
Úrazové poistenie sa vz ahuje:
! pri  trvalých následkov iba na úrazy, ktoré spôsobili najmenej 10 % trvalé následky,
! pri smrti v dôsledku úrazu iba ak poistený zomrie do jedného roku od úrazu.
Poistenie batožiny sa nevz ahuje najmä na: 
! škody neovplyv ujúce funk nos  zariadenia, ani vzniknuté opotrebením,
! udalosti zaprí inené vlastným zavinením alebo nedostato ným strážením,
! hodinky, cenné veci, technické prístroje, športové náradie, hudobné nástroje a ko íky sú kryté iba ak ich 

vezú v osobnej starostlivosti bezpe ne so sebou, aby odcudzenie bez prekonania prekážky 
nebolo možné, boli odovzdané do úschovy, sú využité všetky bezpe nostné opatrenia (sejfy, 
uzamknuté skrine at .) a používajú sa pod a ur enia.

Cestovné poistenie 
Informa ný dokument o poistnom produkte  

Spolo nos : Generali Pois ov a, a. s., Slovenská republika                                                Produkt: Cestovné poistenie



Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území uvedenom v poistnej zmluve (Európa alebo Svet) s výnimkou Slovenskej republiky a krajín, do ktorých 
Ministerstvo zahrani ných vecí SR vyhlásením varovalo cestova .
Poistenie pátrania a záchrany, Úrazové poistenie a Poistenie batožiny a dokladov platí aj na území Slovenskej republiky.
Poistenie lie ebných nákladov sa nevz ahuje na územie toho štátu, v ktorom vzniká poistenému povinnos  odvodov na zákonné zdravotné alebo obdobné poistenie.
Pripoistenie Asistencia - technická pomoc k motorovému vozidlu v zahrani í platí iba na území Európy.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné musíte uhradi  tak, aby bolo zaplatené najneskôr v de  za iatku poistenia pod a poistnej zmluvy.
V poistení na dobu neur itú platíte poistné ro ne po as celej poistnej doby a so splatnos ou ku d u za iatku poistného obdobia (k výro iu zmluvy).
Spôsob platenia je volite ný: inkaso z ú tu alebo bankový prevod alebo poštová poukážka.

Aké mám povinnosti? 
Povinnosti pred uzavretím poistenia

Odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa prijate nosti do poistenia.
Oboznámi  sa s poistnými podmienkami.
Poistenie uzatvori  pred nástupom na cestu.
Uhradi  poistné najneskôr v de  za iatku poistenia pod a poistnej zmluvy.

Povinnosti po as trvania poistenia a v prípade poistnej udalosti
Odvráti  vznik alebo následky poistnej udalosti a pritom dodržiava  pokyny pois ovne. 

o najskôr písomne informova  pois ov u o vzniku poistnej udalosti a vyžiada  si súhlas v prípade náro nejších a opakovaných  lekárskych výkonoch, pri 
úhradách nad 300€, pri hospitalizácii, pri poistných udalostiach mimo Európy a pri nutnosti zabezpe enia prevozu na Slovensko.
Po prevzatí formulárov, ktoré slúžia na likvidáciu škody, ich úplne vyplnené o najskôr zasla  do pois ovne.
Splnomocni  všetky úrady a ošetrujúcich lekárov/nemocnice ako aj zdravotnú pois ov u a súkromné pois ovne a požiada  ich o požadované informácie.
Škody spôsobené trestnými inmi bezodkladne oznámi  príslušnému orgánu a da  si toto oznámenie potvrdi .
Odovzda  pois ovni originály dôkazov, ktoré preukazujú dôvod a výšku nároku na poistné plnenie, ako sú policajné protokoly, potvrdenia leteckých spolo ností, 
spísanie skutkovej podstaty, lekárske a nemocni né správy a ú ty, doklady o kúpe at ..
Zabezpe i  úradný preklad všetkých požadovaných dokladov, ak nie sú vystavené v anglickom alebo eskom jazyku. 
Pri poskytnutí zálohy na právneho zástupcu, prípadne na kauciu vráti  poskytnutú zálohu do 30 dní odo d a obdržania zálohy.
Pri prerušení cesty zo zdravotných dôvodov musím doloži  pois ovate ovi potvrdenie od miestneho ošetrujúceho lekára z miesta pobytu v zahrani í.

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistné krytie vznikne prekro ením hraníc Slovenskej republiky, najskôr však d om uvedeným v poistnej zmluve ako za iatok poistenia.
Poistné krytie kon í prechodom štátnej hranice poisteným pri jeho návrate spä  na územie Slovenskej republiky, najneskôr však o 24:00 hod. d a, ktorý je uvedený v poistnej 
zmluve ako koniec poistenia. 
Pois ov a môže poistenie pred ži , pokia  pobyt v zahrani í bezprostredne asovo nadväzuje na zánik pôvodnej zmluvy v Generali, a to tak, že musí by  uzavretá nová poistná 
zmluva, najneskôr 1 de  pred zánikom pôvodnej. Ak nové poistenie bezprostredne nenadväzuje na zánik pôvodného poistenia, poistné krytie za ne najskôr 6.de  po dátume 
uzavretia novej poistnej zmluvy.  
V prípade, že sa v ase dojednania poistnej zmluvy nenachádzate na území Slovenskej republiky alebo nie ste schopný túto skuto nos  preukáza  a poistenie bezprostredne 
nenadväzuje na zánik pôvodného poistenia v Generali, Vaša poistná ochrana za ne najskôr 6. de  po dátume uzavretia poistnej zmluvy.
Osobitné pravidlá pre poistenie storna a prerušenia cesty: Pre cesty, ktoré boli dojednané pred uzavretím poistenia, sa poistné krytie za ína až 10. d om po 
uzavretí poistenia (s výnimkou úmrtia poistenej osoby alebo živelnej pohromy v mieste bydliska poistenej osoby). Pri poistení storna zaniká poistná krytie nastúpením na 
cestu. Pri prerušení cesty sa poistné krytie za ína nástupom na cestu a kon í dojednaným koncom cesty alebo skorším uplynutím poistenia. 

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Krátkodobé cestovné poistenie môžete vypoveda  najneskôr jeden de  pred dátumom za iatku poistenia za predpokladu, že sú as ou poistenia nie je poistenie storno 
alebo poistné nebolo zaplatené. 

Cestovné poistenie na dobu neur itú môžete vypoveda  v nasledovných prípadoch: 
a) za predpokladu, že sú as ou poistenia nie je poistenie storno alebo poistné nebolo zaplatené, môžete poistnú zmluvu vypoveda  najneskôr jeden de  pred dátumom 
za iatku poistenia,
b) do 2 mesiacov po jej uzavretí. Výpovedná lehota je 8 dní a za ína plynú  od nasledujúceho d a po doru ení výpovede. Po jej uplynutí poistenie zaniká. V tomto prípade 
má pois ov a nárok na pomernú as  poistného do zániku poistenia, 
c) písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia, pri om výpove  musí by  doru ená do pois ovne aspo  6 týžd ov pred výro ím zmluvy.

Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na dia ku (napr. cez internet, alebo telefón) na dobu minimálne jedného mesiaca, môžete od poistnej zmluvy odstúpi  do 14 dní od jej uzavretia.

o je predmetom poistenia?
(pokra ovanie)

Aké je výška poistného krytia? 
Poistenie lie ebných nákladov je kryté 

v krátkodobom poistení a poistení na dobu neur itú do sumy 
200.000 € 
v poistení pre študijný a au-pair pobyt do sumy 100.000€
v poistení pre vodi ov do sumy 120.000€

Upozornenie: Preh ad poistného plnenia pre každé riziko a 
každý balík poistenia je uvedený v osobitných poistných 
podmienkach pre cestovné poistenie.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 
(pokra ovanie)

Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevz ahuje na:
! škodu spôsobenú osobám blízkym poistenému,
! škody spôsobené na zapoži aných a prenajatých veciach alebo pri používaní športového náradia,
! zodpovednos  vyplývajúcu z držby lietadla, motorového plavidla alebo pozemného vozidla. 
! Pripoistenie asistencie k vozidlu sa nevz ahuje na vozidlo, ktoré bolo pri nenastúpení na cestu v 

stave nespôsobilom na cestnú premávku.

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach  
a Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie.



Tento dokument Vám má poskytnú stru ný preh ad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie 
pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných 
podmienkach pre poistenie záchrany v horách v Slovenskej republike VPP ZH16. Aby ste boli plne informovaní, 
pre ítajte si všetky dokumenty.
O aký typ poistenia ide? 
Poistenie, ktoré kryje záchranársku innos  v slovenských horách. Na výber máte 2 varianty pod a Vašej aktivity v horách.

o je predmetom poistenia? 

Predmetom poistenia je záchranná 
innos : vyh adávanie a vyslobodzovanie 

poisteného v tiesni, poskytovanie prvej 
pomoci poistenému v tiesni a jeho preprava 
k najbližšiemu dopravnému prostriedku 
zdravotníckeho zariadenia, prípadne do 
zdravotníckeho zariadenia. Preplatené sú 
skuto ne vynaložené, preukázané a  
nevyhnutné náklady pri záchranných
prácach.

Poistené sú aktivity pod a zvoleného variantu:
Základný variant poistenia: 

Základ je ur ený pre aktivity: pešia turistika –
vychádzková a horská, zjazdové a bežecké 
lyžovanie na vyzna ených tratiach, 
snowbording a sánkovanie na vyzna ených 
tratiach, jazda na boboch; 

Rozšírený variant poistenia:
Extrém ur ený navyše aj pre aktivity:
lyžovanie a snowbording mimo zjazdovej trate 
alebo vo vo nom teréne, paragliding, jazda na 
horskom bicykli, horolezectvo, lezenie na 
cvi ných skalách, jaskyniarstvo, jazda na 
snežných vozidlách.

Aké je poistné plnenie?
Poistenie je kryté vo výške poistnej sumy 
16.500€ na všetky poistné udalosti spolu.
Poistná suma predstavuje hornú hranicu 
poistného plnenia za všetky poistné udalosti 
vzniknuté po as platnosti poistenia. 

o nie je predmetom poistenia? 

Poistenie sa nevz ahuje na náklady na záchranu, ktoré 
vznikli zneužitím linky ties ového volania tým, že poistený 
úmyselne vyžiadal pomoc, ktorá nebola potrebná.
Poistenie sa nevz ahuje na náklady v súvislosti s pokusom 
poisteného o samovraždu alebo vedomým poškodením 
zdravia a ani v ase, ke  bol poistený pod vplyvom alkoholu 
(hladina alkoholu v krvi 0,3 ‰ a viac), narkotík alebo iných 
omamných látok.
Poistenie sa nevz ahuje na náklady na zabezpe enie prvej 
pomoci a odbornej lekárskej pomoci v ubytovacom a 
stravovacom zariadení.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Poistenie nekryje náklady na záchranu v súvislosti s pohybom 
poisteného v horskom teréne, ak bol vyhlásený 4. a vyšší 
stupe  lavínového nebezpe enstva alebo iné 
nebezpe enstvo.

! Poistenie nekryje náklady na záchranu zásahom na 
vyzna ených lyžiarskych tratiach po as prevádzkového asu 
(tieto náklady hradia prevádzkovatelia horských dopravných 
zariadení).

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete vo 
Všeobecných poistných podmienkach.

Cestovné poistenie 
Informa ný dokument o poistnom produkte  

Spolo nos : Generali Pois ov a, a. s., Slovenská republika Produkt: Poistenie záchrany v horách SR



Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na Slovensku v horských oblastiach vrátane priepastí a jaský .

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné musíte uhradi  tak, aby bolo zaplatené najneskôr v de  za iatku poistenia pod a poistnej zmluvy.
Spôsob platenia je bankový prevod.

Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia

Odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa prijate nosti do poistenia. 
Oboznámi  sa s poistnými podmienkami.
Uhradi  poistné najneskôr v de  za iatku poistenia pod a poistnej zmluvy.

Povinnosti po as trvania poistenia a v prípade poistnej udalosti
Odvráti  vznik alebo následky poistnej udalosti a pritom dodržiava  pokyny pois ovne. 
V ties ovej situácii, ktorá ohrozuje život alebo zdravie, urýchlene kontaktova  nonstop ties ovú linku Horskej 
záchrannej služby 18 300.
Po prevzatí formulárov, ktoré slúžia na likvidáciu škody, ich úplne vyplnené o najskôr zasla  do pois ovne.
Umožni  pois ovni prístup k lekárskym záznamom o svojom zdravotnom stave a oslobodi  lekára od povinnosti 
zachováva  ml anlivos .
Odovzda  pois ovni originály dôkazov, ktoré preukazujú dôvod a výšku nároku na poistné plnenie.

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie za ína dátumom uvedeným na poistnej zmluve  ako „Za iatok poistenia“ a kon í dátumom uvedeným v poistnej 
zmluve ako „Koniec poistenia“.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Zmluvu môžete vypoveda  najneskôr jeden de  pred dátumom za iatku poistenia.
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na dia ku (napr. cez internet, alebo telefón) na dobu minimálne jedného mesiaca, môžete od 
poistnej zmluvy odstúpi  do 14 dní od jej uzavretia.



Poistenie podnikate ov
Informa ný dokument o poistnom produkte

Spolo nos : Generali Pois ov a, a. s., Slovenská republika    Produkt: ProFi

Tento dokument Vám má poskytnú  stru ný preh ad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím 
zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a v príslušných Všeobecných poistných podmienkach produktu 
ProFi. Aby ste boli plne informovaní, pre ítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikate ov

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
V poistení stavieb a hnute ných vecí sú predmetom 
poistenia stavby a hnute né veci pre prípad poškodenia 
alebo zni enia:

požiarom – oh om v podobe plame a,
priamym úderom blesku – bezprostredným 
prechodom blesku poistenou vecou,
výbuchom – náhlym ni ivým prejavom tlakovej sily 
spo ívajúcej v rozpínavosti plynov a pár,
nárazom alebo zrútením lietadla, jeho asti alebo 
nákladu.

 
alej si môžete dojedna  doplnkové poistenie pre 

prípad poškodenia alebo zni enia poistenej veci:

záplavou, povod ou,  
víchricou, krupobitím, 
zemetrasením, 
zosuvom pôdy, zrútením skál, zemín, lavín, 
pádom stromov a stožiarov, 
nárazom cudzieho vozidla do poistenej veci, 
vodou vytekajúcou z vodovodného potrubia, 
krádežou vlámaním alebo lúpežou, 
haváriou po as vnútroštátnej prepravy. 

 
V poistení prerušenia prevádzky je predmetom 
poistenia strata ušlého zisku a stále náklady ako 
následok škôd na poistených veciach spôsobených:

požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku,
nárazom alebo zrútením lietadla s posádkou, jeho 
asti alebo jeho nákladu,

hasením, búraním alebo odprataním zvyškov po 
poistnej udalosti.

 
alej si môžete dojedna  doplnkové rozšírenie krytia 

o škody spôsobené:

vodou vytekajúcou z vodovodného potrubia, 
víchricou a krupobitím, 
nárazom cudzieho vozidla do poistenej veci. 

V poistení stavieb, hnute ných vecí a prerušenia 
prevádzky sa poistenie nevz ahuje na: 

porasty a rastliny,
vybrané veci zamestnancov – napr. peniaze, vkladné 
a šekové knižky, platobné karty, motorové vozidlá, 
motorky. 

 
Na niektoré veci sa poistenie vz ahuje iba v prípade, ak 
sú osobitne uvedené v poistnej zmluve, napr.: 

peniaze, drahé kovy, perly a drahokamy, 
vkladné a šekové knižky, platobné karty,  
cenné papiere a ceniny,  
nosi e dát a záznamy na nich uchované,  
vzorky, modely, prototypy a veci na výstave, 
motorové vozidlá, prívesy, motorky, štvorkolky,  
lietadlá a lietajúce zariadenia, plavidlá, lodné motory, 
stavby nespojené so zemou pevným základom,  
umelecké diela a zbierky,  
sochy, fresky ako sú as  stavieb. 

 
V poistení strojov a elektroniky sa poistenie nevz ahuje 
na: 

chyby, ktorú mala poistená vec už v ase uzatvárania 
poistnej zmluvy, 
škody spôsobené bezprostredným následkom 
korózie, erózie, kavitácie, oxidácie, opotrebovania, 
trvalého vplyvu prevádzky, postupného starnutia, 
únavy materiálu, 
škody, za ktoré je dodávate  poistenej veci, zmluvný 
partner poisteného alebo opravca poistenej veci 
zodpovedný pod a príslušných právnych predpisov 
alebo na základe zmluvy,  
škody na dieloch a nástrojoch, ktoré sa vymie ajú pri 
zmene pracovného úkonu na poistenej veci alebo pri 
opotrebovaní poistenej veci, alebo na inných 
médiách,  
škody všetkého druhu na zvukových, obrazových, 
dátových a iných záznamoch.  
 



o je predmetom poistenia?
V poistení strojov a elektroniky sú predmetom poistenia 
stroje a elektronika pre prípad poškodenia alebo zni enia 
najmä:  

chybou konštrukcie, vadou materiálu alebo výrobnou 
vadou poistenej veci, pretlakom pary, plynu alebo 
kvapaliny i podtlakom, nedostatkom vody v kotle, 
nevyváženos ou alebo roztrhnutím odstredivou silou, 
pádom alebo vniknutím cudzieho predmetu skratom 
alebo iným pôsobením elektrického prúdu (napr. 
prepätím, chybou izolácie, korónou, mechanickým 
namáhaním spôsobeným elektrickým prúdom, 
induk ným ú inkom blesku), zlyhaním meracích, 
regula ných alebo zabezpe ovacích zariadení, 
neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou, 
úmyselným poškodením, nešikovnos ou, 
nepozornos ou, nedbalos ou, víchricou, mrazom, 
plávajúcim adom.

 
alej si môžete dojedna  doplnkové rozšírenie krytia: 

o škody spôsobené krádežou vlámaním alebo 
lúpežou, 
o krytie nákladov za prácu nad as, 
o krytie nákladov za expresné príplatky. 

 
V poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 
innos ou poisteného je predmetom poistenia: 

právnym predpisom stanovená zodpovednos  
poisteného za škodu vzniknutú inej osobe úrazom 
alebo chorobou tejto osoby, poškodením alebo 
zni ením veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve 
alebo v užívaní. 

 
V poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 
v súvislosti s výkonom vybraných inností 
poisteného je predmetom poistenia: 

právnym predpisom stanovená zodpovednos  za 
škodu vzniknutú tretej osobe v súvislosti s výkonom 
innosti, ktorá je uvedená v poistnej zmluve. 

 
V poistení zodpovednosti za škodu cestného 
dopravcu je predmetom poistenia: 

právnym predpisom stanovená zodpovednos  
poisteného za škodu vyplývajúcu zo zmluvy o 
preprave veci, ktorá vznikla inému na zásielke v 
dôsledku poistnej udalosti, ku ktorej došlo v dobe 
trvania poistenia pri vnútroštátnej cestnej nákladnej 
doprave a/alebo zodpovednos  poisteného za škodu 
vyplývajúcu z Dohovoru o prepravnej zmluve v 
medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), 
ktorá vznikla inému na zásielke v dôsledku poistnej 
udalosti, ku ktorej došlo v dobe trvania poistenia pri 
medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.

o nie je predmetom poistenia?
V poistení zodpovednosti za škodu nie je predmetom 
poistenia škoda: 

spôsobená úmyselne, alebo prevzatá nad rámec 
stanovený právnymi predpismi, alebo prevzatá v 
zmluve medzi poisteným a tre ou osobou nad rámec 
stanovený právnymi predpismi, 
vzniknutá na veciach, ktoré poistený užíva,  
vzniknutá na vadnom výrobku dodanom poisteným. 
 
Z poistenia alej nevzniká nárok na plnenie: 
  
za pokuty, penále i iné sankcie uložené poistenému 
príslušným orgánom, za iné platby, ktoré majú 
represívny, alebo sank ný charakter (okrem 
profesijných zodpovedností),  
za straty, náklady alebo iné výdavky, ktoré vzniknú 
iným v súvislosti so stiahnutím výrobku,  
za akéko vek platby, náhrady alebo náklady 
požadované v súvislosti s uplatnením práva na 
ochranu osobnosti, alebo inej nemajetkovej ujmy. 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poistenie stavieb, hnute ných vecí a prerušenia 
prevádzky sa nevz ahuje na škody spôsobené: 

žeravením a tlením s obmedzeným prístupom kyslíka, 
pôsobením úžitkového oh a a jeho tepla, pôsobením 
tepla pri skrate v elektrickom vedení (zariadení) bez 
vzniku plame a, ktorý sa alej rozšíril, 
vyrovnaním podtlaku, výbuchom v spa ovacom 
priestore motorov, v hlavniach strelných zbraní, 
prepätím alebo indukciou následkom úderu blesku, 
záplavou, ak výška súvislej vodnej plochy je menšia 
ako 5 cm,  
zemetrasením, ktoré nedosiahlo aspo  6. stupe  
medzinárodnej stupnice (MCS), 
vodou spätne vystupujúcou z odpadových potrubí 
a kanalizácie. 

 
Pri poistení zodpovednosti za škodu nie sú kryté škody: 

v súvislosti s innos ou poisteného vykonávanou bez 
príslušného oprávnenia, 
v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie z poistenia 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla alebo z úrazového poistenia, ktoré 
je sú as ou sociálneho poistenia v zmysle príslušných 
právnych predpisov, 
vzniknuté následkom vojnových udalostí, vzbury, 
povstania, terorizmu, pôsobenia jadrovej energie, 
vzniknuté na veciach, na ktorých poistený vykonával 
objednanú innos , pokia  ku škode došlo preto, že 
táto innos  bola chybne vykonaná, 
v prípade akejko vek náhrady škody prisúdenej súdom 
Spojených štátov amerických alebo Kanady.  



Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Na území Slovenskej republiky na mieste uvedenom v poistnej zmluve. V prípade rozšírenia územnej platnosti je tento údaj 
uvedený v poistnej zmluve. 

Aké mám povinnosti?

• odpoveda  pravdivo na všetky otázky pois ovne a oznámi  všetky zmeny v skuto nostiach, na ktoré bol opýtaný,  
• umožni  pois ovni vstup do poistených nehnute ností a poskytnú  mu projektovú, požiarnotechnickú, ú tovnú a inú vyžiadanú 

dokumentáciu,  
• plati  poistné v as a v správnej výške, 
• riadne sa stara  o poistené veci,  
• dodržiava  povinnosti uložené právnymi predpismi ako aj prevzaté na seba poistnou zmluvou a ani netrpie  porušovanie týchto 

povinností zo strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby sa za tretie osoby považujú aj všetky fyzické a právnické osoby pre 
poisteného inné), 

• dba , aby nenastala poistná udalos , 
• zabezpe i  poistené priestory spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, 
• ak nastala poistná udalos , bezodkladne ju nahlási  pois ovni a urobi  všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá 

škoda už nezvä šovala. Zárove  da  pravdivé vysvetlenie o vzniku poistnej udalosti a rozsahu jej následkov a predloži  doklady 
potrebné na zistenie okolností na posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky ako aj umožni  pois ovate ovi 
šetrenia poistnej udalosti. 

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Splatnos  poistného je uvedená v poistnej zmluve. Vo všeobecnosti je poistné splatné d om za iatku poistenia. Nezabudnite však 
zaplati  poistné za prvé poistné obdobie v as a v správnej výške. Ak tak neurobíte do 3 mesiacov od jeho splatnosti, poistenie zanikne.  
Ak sa poistná zmluva uzavrela na dobu neur itú, následné platby poistného sú splatné vždy ku d u zhodného s d om za iatku 
poistenia. V poistnej zmluve je možné dohodnú  aj platenie poistného v polro ných alebo štvr ro ných splátkach. 
Poistné môžete plati  prostredníctvom pošty alebo finan nej inštitúcie. Pri platbe, prosím, nezabudnite uvies  správny variabilný symbol, 
ktorým je íslo poistnej zmluvy. 
Poistné sa považuje za zaplatené v de  pripísania úhrady poistného na ú et pois ovate a uvedený v poistnej zmluve v plnej výške so 
správne uvedeným variabilným symbolom.   
 

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie za ína d om uvedeným v poistnej zmluve. 
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa uzaviera na dobu neur itú. 
 

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Uzavretú poistnú zmluvu môžete vypoveda  do dvoch mesiacov od jej uzavretia. 
V priebehu trvania poistenia môžete poistnú zmluvu vypoveda  ku koncu ro ného poistného obdobia, pri om výpove  musí by  
doru ená pois ovni aspo  6 týžd ov pred jeho uplynutím.  
Poistnú zmluvu môžete vypoveda  aj do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti. 



Poistenie zodpovednosti za škodu 
zamestnanca
Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : Generali Pois ov a, a. s.,
Slovenská republika

Tento dokument Vám má poskytnú  stru ný preh ad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy 
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia zodpovednosti za 
škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávate ovi VPP ZZ 14. Aby ste boli plne informovaní, pre ítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávate ovi.

o je predmetom poistenia?
všeobecná zodpovednos  za škodu, ktorú ako
zamestnanec spôsobíte svojmu zamestnávate ovi,
ktorý má sídlo alebo miesto podnikania 
v Slovenskej republike zavineným porušením 
povinností pri plnení pracovných úloh alebo 
v súvislosti s ním
všeobecná zodpovednos  za škodu, ktorá vznikla 
po as trvania poistenia a za ktorú zodpovedáte ako
zamestnanec pod a ustanovení Zákonníka práce 
alebo iného právneho predpisu upravujúceho 
pracovnoprávny vz ah

V poistnej zmluve si môžete zvoli alšie pripoistenia, 
ktorými pokryjete Vašu zodpovednosti za škodu
spôsobenú zamestnávate ovi aj pre prípad:
- straty zverených predmetov (pracovných pomôcok, 

nástrojov, náradia a pod). 
- škody spôsobenej držbou alebo používaním 

motorových vozidiel zamestnávate a (s výnimkou 
škody spôsobenej vodi om z povolania). 

- škody vzniknutej na prepravovaných veciach (s 
výnimkou škôd vzniknutých pri dopravnej nehode).

- inej škody ako škody na zdraví, živote, alebo na veci.
- škody spôsobenej vadným výrobkom, chybne 

vykonanou prácou alebo chybne vykonanou službou.
Tieto pripoistenia sa uzatvárajú na dohodnutú výšku 
(limit) plnenia a so spoluú as ou vo výške 165 EUR.

škody spôsobené úmyselne, hrubou 
nedbanlivos ou 
zodpovednos prevzatá nad rámec stanovený 
právnymi predpismi,
škody vzniknuté innos ou, pri ktorej je povinnos  
uzavrie  poistenie zodpovednosti za škodu,
pokuty, penále, sankcie i iné platby, ktoré majú 
represívny alebo sank ný charakter,
platby, náhrady alebo náklady požadované v 
súvislosti s ochranou osobnosti alebo inej 
nemajetkovej ujmy. 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

o nie je predmetom poistenia?

Poistením nie sú kryté najmä škody:
spôsobené nezákonným rozhodnutím a nesprávnym 
úradným postupom,
spôsobené schodkom na zverených finan ných 
hodnotách (hmotná zodpovednos ),
spôsobené nedodržaním predpísanej obsluhy alebo 
údržby veci,
ktoré ste spôsobili v súvislosti s trestným inom 
ktoré ste spôsobili akýmko vek nepoctivým alebo 
podvodným konaním,
spôsobené nenastúpením do práce,
pri výkone práce na základe dohody o vykonaní prác, 
dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody 
o pracovnej innosti,.
spôsobené po požití alkoholu, iných psychotropných 
alebo omamných látok, alebo liekov s varovným 
symbolom,
spôsobené neoprávneným prisvojením (krádežou) 
vecí, ktoré Vám zamestnávate  zveril,
v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie z 
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla.

Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v lánku  III.  
VPP ZZ 14.

Produkt: Poistenie zodpovednosti za škodu 
zamestnanca spôsobenú zamestnávate ovi



Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie platí pre udalosti, ktoré nastanú na geografickom území Európy.

Aké mám povinnosti?

odpoveda  pravdivo na všetky otázky pois ovne a oznámi  všetky zmeny v skuto nostiach, ktoré uviedol pri uzatváraní poistnej 
zmluvy,
plati  poistné v as a v správnej výške,
dodržiava  povinnosti uložené právnymi predpismi ako aj prevzaté na seba poistnou zmluvou a ani netrpie  porušovanie týchto 
povinností zo strany tretích osôb 
dba , aby nenastala poistná udalos ,
ak nastala poistná udalos , bezodkladne ju nahlási  pois ovni a urobi  všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá 
škoda už nezvä šovala. Zárove  da  pravdivé vysvetlenie o vzniku poistnej udalosti a rozsahu jej následkov a predloži  doklady 
potrebné na zistenie okolností na posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky ako aj umožni  pois ovni šetrenie
poistnej udalosti. 

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Prvé poistné je splatné prvým d om poistenia. Ak sa poistenie uzaviera na ur itú dobu, platí sa poistné jednorazovo v plnej výške. Ak sa 
uzaviera na dobu neur itú, poistné sa platí pravidelne, každý rok. V poistnej zmluve je možné dohodnú  platenie poistného v polro ných 
alebo štvr ro ných splátkach. 
Poistné je možné uhradi  bankovým prevodom, ePOUKAZOM alebo inkasom z ú tu klienta po podpísaní mandátu na inkaso (nie je 
možné uhradi  prvý predpis poistného). Variabilný symbol je vždy íslo poistnej zmluvy.

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie za ína d om uvedeným v poistnej zmluve.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa uzaviera na dobu neur itú.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?

Uzavretú poistnú zmluvu môžete vypoveda  do dvoch mesiacov od jej uzavretia. 
V priebehu trvania poistenia môžete poistnú zmluvu vypoveda  ku koncu ro ného poistného obdobia (ktorým sa myslí 12 mesiacov 
trvania poistenia), pri om výpove  musí by  doru ená pois ovni aspo  6 týžd ov pred jeho uplynutím.
Zárove  môžete poistnú zmluvu vypoveda  aj do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti.





Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach ASSIST- CARD CLASSIC ( alej len „VPP“).

Cestovné poistenie je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovo né poistenie ob anov v prípade ne akaných udalostí v zahrani í.

Predmetom poistenia je balík uvedených rizík:
 Poistenie lie ebných nákladov v zahrani í
 Úrazové poistenie
 Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby
 Poistenie zodpovednosti za škodu
 Poistenie neskorého dodania batožiny leteckou spolo nos ou

Poistenie sa vz ahuje na:

• Lekárske ošetrenie a predpísané lieky
• Hospitalizácia v zdravotníckom zariadení
• Preprava do najbližšej nemocnice
• Lie ebné náklady v prípade teroristického útoku
• Spätná preprava do krajiny trvalého pobytu, ak poistený nemôže 

zo zdravotných dôvodov použi  predpokladaný dopravný pro-
striedok

• Preprava telesných pozostatkov do krajiny trvalého pobytu v prí-
pade úmrtia

• Pre prípad smrti následkom úrazu 
• Pre prípad trvalých následkov úrazu

• Náhrada za poškodenie, zni enie, stratu, krádež alebo lúpež ba-
tožiny a vecí osobnej potreby

• Škody spôsobené poisteným v súvislosti s innos ou alebo vz a-
hom k inej osobe na zdraví, alebo usmrtením a poškodením, 
zni ením alebo stratou veci

• Nevyhnutné náklady na hygienické potreby, oble enie.

K poisteniu môžu by  dojednané nasledovné pripoistenia:
• pripoistenie zimných rekrea ných športov,
• pripoistenie rizikových športov a športových sú aží,
• pripoistenie manuálnej práce. 

 Poistenie nezah a iné ako menované riziká
 Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti
 Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, pe-

niazoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, ceninách
 Náklady na lie enie choroby a úrazu spôsobené úmyselným poži-

tím alkoholu, drog a návykových látok
 Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psy-

chické poruchy
 Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV
 Komplikácie v archavosti po 24 týždni tehotenstva
 Estetické a plastické operácie
 Preventívne prehliadky a o kovanie proti cudzokrajným chorobám

ako aj následky nepodrobenia sa povinného o kovania
 Samovražda alebo pokus o samovraždu
 Udalosti ob ianskej alebo interven nej vojny, vzbury a povstania
 Škody na veciach prevzatých a vypoži aných.

 Rizikové, zimné, profesionálne a amatérske športy pri sú ažiach
a prípravách na sú aže alebo manuálne pracovné innosti, ak to 
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté a sú asne zaplatené zvýšené 
poistné. 

 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-
ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti.

 Poistenie sa uzatvára na dobu ur itú, maximálne na 365 dní. Po-
istený, ktorý dov ši vek 70 rokov môže uzatvori  poistnú zmluvu
max. na 90 dní.
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Produkt: 637 - ASSIST-CARD CLASSIC

 Poistenie platí na území všetkých štátov sveta okrem Slovenskej republiky.
 Ak je poisteným ob an iného štátu zdržujúci sa na území Slovenskej republiky legálne, vz ahuje sa poistné krytie na územie dohodnuté v poistnej

zmluve, s výnimkou krajiny, v ktorej má poistený trvalý pobyt, krajiny štátnej príslušnosti poisteného a krajiny v ktorej si platí zdravotného poistenie. 



• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 
najmä odpoveda  pravdivo a úplne na otázky pois ovne, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Poistený je povinný dba , aby poistná udalos  nenastala.
• alšie povinnosti poistníka, môžu by  bližšie upravené v poistnej zmluve.

• V prípade potreby vyh adania lekárskej pomoci v zahrani í sa obrá te vopred na asisten nú službu na tel. . uvedených na asisten nej karti ke alebo 
na tel. .+421 257 299 275, +421 905 710 033

• Hroziacej škode zabráni  spôsobom primeraným okolnostiam.
• Dba , aby sa následky poistnej udalosti zbyto ne nezvä šovali.
• Riadi  sa pokynmi Informa ného listu AKO POSTUPOVA  V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI.
• Škodovú udalos  oznámi  bezodkladne po návrate na Slovensko písomne na ur enom tla ive pois ovni, dostupnom na internetovej stránke 

http://www.koop.sk/nahlasit-skodu

• Náklady na poistenie platíte jednorazovo po podpise poistnej zmluvy prevodom z bankového ú tu, platobnou kartou, platbou prostredníctvom QR 
kódu, alebo poštovou poukážkou.

• Poistenie za ína nultou hodinou v de  ozna eným ako za iatok poistenia, ak sa nedohodlo že za ína už od asu jeho uzavretia, po zaplatení prís-
lušného poistného. Poistenie sa uzatvára na dobu ur itú, maximálne na 365 dní. Poistený, ktorý dov ši vek 70 rokov môže uzatvori  poistnú zmluvu 
max. na 90 dní. 

• Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú: 
- o 24 hodine v posledný de  platnosti poistnej zmluvy,
- ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
- neuhradenie poistného najneskôr v de  ozna ený ako za iatok poistenia. 

• Poistnú zmluvu nie je možné vypoveda .
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach ASSIST- CARD CLASSIC ŠPECIÁL ( alej len „VPP“).

Cestovné poistenie je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovo né poistenie ob anov v prípade ne akaných udalostí v zahrani í.

Predmetom poistenia je balík uvedených rizík:

• Lekárske ošetrenie a predpísané lieky
• Hospitalizácia v zdravotníckom zariadení
• Preprava do najbližšej nemocnice
• Lie ebné náklady v prípade teroristického útoku 
• Spätná preprava do krajiny trvalého pobytu, ak poistený nemôže 

zo zdravotných dôvodov použi  predpokladaný dopravný pro-
striedok

• Preprava telesných pozostatkov do krajiny trvalého pobytu v prí-
pade úmrtia

• Pre prípad smrti následkom úrazu 
• Pre prípad trvalých následkov úrazu

• Škody spôsobené poisteným v súvislosti s innos ou alebo vz a-
hom k inej osobe na zdraví, alebo usmrtením a poškodením, 
zni ením alebo stratou veci

• Náhrada za poškodenie, zni enie, stratu, krádež alebo lúpež ba-
tožiny a vecí osobnej potreby 

• Nevyhnutné náklady na hygienické potreby, oble enie

• Odškodné v prípade meškania z dôvodu mimoriadnej udalosti 
viac ako 6 hodín. 

• Storno poplatky, ktoré poistený musí uhradi  cestovnej kancelárii 
v súvislosti so zrušením ú asti na zájazde pri náhlej chorobe, 
hospitalizácii blízkej osoby, smrti blízkej osoby, pri živelnej uda-
losti, alebo vlámaní do bytu poisteného.

• Odškodné za už uhradené a nevy erpané služby pri náhlej cho-
robe, hospitalizácii blízkej osoby, smrti blízkej osoby, pri živelnej 
udalosti v byte poisteného alebo vlámaní do bytu poisteného.

K poisteniu môžu by  dojednané nasledovné pripoistenia:
• pripoistenie zimných rekrea ných športov,
• pripoistenie rizikových športov a športových sú aží,
• pripoistenie manuálnej práce.

 Poistenie nezah a iné ako menované riziká
 Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti
 Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, penia-

zoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, ceninách
 Náklady na lie enie choroby a úrazu spôsobené úmyselným poži-

tím alkoholu, drog a návykových látok
 Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psy-

chické poruchy
 Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV
 Komplikácie v archavosti po 24 týždni tehotenstva
 Estetické a plastické operácie
 Preventívne prehliadky a o kovanie proti cudzokrajným chorobám 

ako aj následky nepodrobenia sa povinného o kovania
 Samovražda alebo pokus o samovraždu
 Udalosti ob ianskej alebo interven nej vojny, vzbury a povstania
 Škody na veciach prevzatých a vypoži aných

 Rizikové, zimné, profesionálne a amatérske športy pri sú ažiach
a prípravách na sú aže alebo manuálne pracovné innosti, ak to 
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté a sú asne zaplatené zvýšené 
poistné.

 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-
ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti.

 Poistenie sa uzatvára na dobu ur itú, maximálne na 365 dní. Pois-
tený, ktorý dov ši vek 70 rokov môže uzatvori  poistnú zmluvu max. 
na 90 dní. 

.
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Produkt: 635,642,643 - ASSIST-CARD CLASSIC ŠPECIÁL

 Poistenie platí na území všetkých štátov sveta okrem Slovenskej republiky.
 Ak je poisteným ob an iného štátu zdržujúci sa na území Slovenskej republiky legálne, vz ahuje sa poistné krytie na územie dohodnuté v poistnej 

zmluve, s výnimkou krajiny, v ktorej má poistený trvalý pobyt, krajiny štátnej príslušnosti poisteného a krajiny v ktorej si platí zdravotného poistenie. 



• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 
najmä odpoveda  pravdivo a úplne na otázky pois ovne, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Poistený je povinný dba , aby poistná udalos  nenastala.
• alšie povinnosti poistníka sú bližšie upravené v poistnej zmluve.

• V prípade potreby vyh adania lekárskej pomoci v zahrani í sa obrá te vopred na asisten nú službu na tel. . uvedených na asisten nej karti ke alebo 
na tel. .+421 257 299 275, +421 905 710 033.

• Hroziacej škode zabráni  spôsobom primeraným okolnostiam.
• Dba , aby sa následky poistnej udalosti zbyto ne nezvä šovali.
• Riadi  sa pokynmi Informa ného listu AKO POSTUPOVA  V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI.
• Škodovú udalos  oznámte bezodkladne po návrate na Slovensko písomne na ur enom tla ive pois ovni, dostupnom na internetovej stránke 

http://www.koop.sk/nahlasit-skodu

• Náklady na poistenie platíte jednorazovo po podpise poistnej zmluvy prevodom z bankového ú tu, platobnou kartou, platbou prostredníctvom QR 
kódu, alebo poštovou poukážkou.

• Poistenie za ína nultou hodinou v de  ozna eným ako za iatok poistenia, ak sa nedohodlo že za ína už od asu jeho uzavretia, po zaplatení prís-
lušného poistného. Poistenie sa uzatvára na dobu ur itú, maximálne na 365 dní. Poistený, ktorý dov ši vek 70 rokov môže uzatvori  poistnú zmluvu 
max. na 90 dní. 

• Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú: 
- o 24 hodine v posledný de  platnosti poistnej zmluvy,
- ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
- neuhradenie poistného najneskôr v de  ozna ený ako za iatok poistenia. 

• Poistnú zmluvu nie je možné vypoveda .
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach ASSIST- CARD PREMIUM ( alej len „VPP“).

Cestovné poistenie je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovo né poistenie ob anov v prípade ne akaných udalostí v zahrani í.

Predmetom poistenia je balík uvedených rizík:
 Poistenie lie ebných nákladov v zahrani í
 Úrazové poistenie
 Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby
 Poistenie zodpovednosti za škodu
 Poistenie právnej ochrany
 Poistenie neskorého dodania batožiny leteckou spolo nos ou

Poistenie sa vz ahuje na:

• Lekárske ošetrenie a predpísané lieky
• Hospitalizácia v zdravotníckom zariadení
• Preprava do najbližšej nemocnice
• Lie ebné náklady v prípade teroristického útoku
• Spätná preprava do krajiny trvalého pobytu, ak poistený nemôže 

zo zdravotných dôvodov použi  predpokladaný dopravný pro-
striedok

• Preprava telesných pozostatkov do krajiny trvalého pobytu v prí-
pade úmrtia

• Pre prípad smrti následkom úrazu 
• Pre prípad trvalých následkov úrazu

• Náhrada za poškodenie, zni enie, stratu, krádež alebo lúpež ba-
tožiny a vecí osobnej potreby

• Škody spôsobené poisteným v súvislosti s innos ou alebo vz a-
hom k inej osobe na zdraví, alebo usmrtením a poškodením, 
zni ením alebo stratou veci

• Právna ochrana a úhrada s tým spojených nákladov, vrátane 
kaucie

• Nevyhnutné náklady na hygienické potreby, oble enie.

K poisteniu môžu by  dojednané nasledovné pripoistenia:
• pripoistenie zimných rekrea ných športov,
• pripoistenie rizikových športov a športových sú aží,
• pripoistenie manuálnej práce.

 Poistenie nezah a iné ako menované riziká
 Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti
 Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, pe-

niazoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, ceninách
 Náklady na lie enie choroby a úrazu spôsobené úmyselným poži-

tím alkoholu, drog a návykových látok
 Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psy-

chické poruchy
 Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV
 Komplikácie v archavosti po 24 týždni tehotenstva
 Estetické a plastické operácie
 Preventívne prehliadky a o kovanie proti cudzokrajným chorobám

ako aj následky nepodrobenia sa povinného o kovania
 Samovražda alebo pokus o samovraždu
 Udalosti ob ianskej alebo interven nej vojny, vzbury a povstania
 Škody na veciach prevzatých a vypoži aných.

 Rizikové, zimné, profesionálne a amatérske športy pri sú ažiach
a prípravách na sú aže alebo manuálne pracovné innosti, ak to 
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté a sú asne zaplatené zvýšené 
poistné. 

 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-
ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti.

 Poistenie sa uzatvára na dobu ur itú, maximálne na 365 dní. Po-
istený, ktorý dov ši vek 70 rokov môže uzatvori  poistnú zmluvu
max. na 90 dní.
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Produkt: 639 - ASSIST-CARD PREMIUM 

 Poistenie platí na území všetkých štátov sveta okrem Slovenskej republiky.
 Ak je poisteným ob an iného štátu zdržujúci sa na území Slovenskej republiky legálne, vz ahuje sa poistné krytie na územie dohodnuté v poistnej

zmluve, s výnimkou krajiny, v ktorej má poistený trvalý pobyt, krajiny štátnej príslušnosti poisteného a krajiny v ktorej si platí zdravotného poistenie.



• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 
najmä odpoveda  pravdivo a úplne na otázky pois ovne, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Poistený je povinný dba , aby poistná udalos  nenastala. 
• alšie povinnosti poistníka, môžu by  bližšie upravené v poistnej zmluve.

• V prípade potreby vyh adania lekárskej pomoci v zahrani í sa obrá te vopred na asisten nú službu na tel. . uvedených na asisten nej karti ke alebo 
na tel. .+421 257 299 275, +421 905 710 033

• Hroziacej škode zabráni  spôsobom primeraným okolnostiam.
• Dba , aby sa následky poistnej udalosti zbyto ne nezvä šovali.
• Riadi  sa pokynmi Informa ného listu AKO POSTUPOVA  V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI
• Škodovú udalos  oznámi  bezodkladne po návrate na Slovensko písomne na ur enom tla ive pois ovni, dostupnom na internetovej stránke 

http://www.koop.sk/nahlasit-skodu

• Náklady na poistenie platíte jednorazovo po podpise poistnej zmluvy prevodom z bankového ú tu, platobnou kartou, platbou prostredníctvom 
QR kódu, alebo poštovou poukážkou.

• Poistenie za ína nultou hodinou v de  ozna eným ako za iatok poistenia, ak sa nedohodlo že za ína už od asu jeho uzavretia, po zaplatení prís-
lušného poistného. Poistenie sa uzatvára na dobu ur itú, maximálne na 365 dní. Poistený, ktorý dov ši vek 70 rokov môže uzatvori  poistnú zmluvu 
max. na 90 dní. 

• Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú: 
- o 24 hodine v posledný de  platnosti poistnej zmluvy,
- ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
- neuhradenie poistného najneskôr v de  ozna ený ako za iatok poistenia. 

• Poistnú zmluvu nie je možné vypoveda .
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach ASSIST-CARD PREMIUM CORPORATE ( alej len „VPP“).

Cestovné poistenie dojednáva fyzická alebo právnická osoba (podnikate  a pod.), ktorá má sídlo v Slovenskej republike, v prospech poistených osôb nahláse-
ných na zahrani nú cestu pre prípad ne akaných udalostí v zahrani í.

Predmetom poistenia je balík uvedených rizík:
 Poistenie lie ebných nákladov v zahrani í
 Úrazové poistenie
 Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby
 Poistenie zodpovednosti za škodu
 Poistenie právnej ochrany
 Poistenie neskorého dodania batožiny leteckou spolo nos ou

Poistenie sa vz ahuje na:

• Lekárske ošetrenie a predpísané lieky
• Hospitalizácia v zdravotníckom zariadení
• Preprava do najbližšej nemocnice
• Lie ebné náklady v prípade teroristického útoku 
• Spätná preprava do krajiny trvalého pobytu, ak poistený nemôže 

zo zdravotných dôvodov použi  predpokladaný dopravný pro-
striedok

• Preprava telesných pozostatkov do krajiny trvalého pobytu v prí-
pade úmrtia

• Pre prípad smrti následkom úrazu 
• Pre prípad trvalých následkov úrazu

• Náhrada za poškodenie, zni enie, stratu, krádež alebo lúpež ba-
tožiny a vecí osobnej potreby

• Škody spôsobené poisteným v súvislosti s innos ou alebo vz a-
hom k inej osobe na zdraví, alebo usmrtením a poškodením, 
zni ením alebo stratou veci

• Právna ochrana a úhrada s tým spojených nákladov, vrátane 
kaucie

• Nevyhnutné náklady na hygienické potreby, oble enie.

K poisteniu môžu by  dojednané nasledovné pripoistenia:
• pripoistenie zimných rekrea ných športov,
• pripoistenie rizikových športov a športových sú aží,
• pripoistenie manuálnej práce.

 Poistenie nezah a iné ako menované riziká
 Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti
 Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, penia-

zoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, ceninách
 Náklady na lie enie choroby a úrazu spôsobené úmyselným poži-

tím alkoholu, drog a návykových látok
 Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psy-

chické poruchy
 Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV
 Komplikácie v archavosti po 24 týždni tehotenstva
 Estetické a plastické operácie
 Preventívne prehliadky a o kovanie proti cudzokrajným chorobám 

ako aj následky nepodrobenia sa povinného o kovania
 Samovražda alebo pokus o samovraždu
 Udalosti ob ianskej alebo interven nej vojny, vzbury, povstania, 

štrajky
 Škody na veciach prevzatých a vypoži aných.

 Rizikové, zimné, profesionálne a amatérske športy pri sú ažiach
a prípravách na sú aže alebo manuálne pracovné innosti, ak to 
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté a sú asne zaplatené zvýšené 
poistné.

 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-
ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti.
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Produkt: 36 - ASSIST-CARD PREMIUM CORPORATE

 Poistenie platí na území všetkých štátov sveta okrem Slovenskej republiky. 
 Ak je poisteným ob an iného štátu zdržujúci sa na území Slovenskej republiky legálne, vz ahuje sa poistné krytie na územie dohodnuté v poistnej 

zmluve, s výnimkou krajiny, v ktorej má poistený trvalý pobyt, krajiny štátnej príslušnosti poisteného a krajiny v ktorej si platí zdravotného poistenie.



• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 
najmä odpoveda  pravdivo a úplne na otázky pois ovne, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Poistník je povinný oznámi  pois ovni najneskôr v de  odchodu poisteného na zahrani nú cestu na tla ive pois ovne „Nahlásenie zahrani nej cesty“ 
údaje o poistenom a trvaní zahrani nej cesty.

• Pred nahlásením poisteného na zahrani nú cestu poistník musí ma  predplatený potrebný po et osobodní na uzavretej platnej poistnej zmluve.
• Poistený je povinný dba , aby poistná udalos  nenastala. 
• alšie povinnosti poistníka sú bližšie upravené v poistnej zmluve.

• V prípade potreby vyh adania lekárskej pomoci v zahrani í sa obrá te vopred na asisten nú službu na tel. . uvedených na asisten nej karti ke alebo 
na tel. .+421 257 299 275, +421 905 710 033

• Dba , aby sa následky poistnej udalosti zbyto ne nezvä šovali.
• Hroziacej škode zabráni  spôsobom primeraným okolnostiam.
• Škodovú udalos  oznámte bezodkladne po návrate na Slovensko písomne na ur enom tla ive pois ovni, dostupnom na internetovej stránke 

http://www.koop.sk/nahlasit-skodu

• Náklady na poistenie platíte jednorazovo po podpise poistnej zmluvy prevodom na ú et. Po vy erpaní zakúpených osobodní je možné znova doob-
jedna . Poistné sa platí jednorazovo pri doobjednávke. Nový po et zakúpených osobodní sa s doterajším po tom kumuluje.

• Poistná zmluva sa uzatvára nezávisle na po te zakúpených osobodní na dobu neur itú s poistným obdobím jeden rok od dátumu uzavretia poistnej 
zmluvy.

• Poistenie za ína d om nástupu poisteného na poistníkom vopred nahlásenú zahrani nú cestu. Poistenie kon í d om, ktorý bol stanovený ako po-
sledný de  cesty. 

• Ak je poistné zaplatené alebo poukázané na úhradu až po nástupe na cestu, nevzniká nárok na plnenie zo zmluvy.
• Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú: 

- zánik organizácie,
- vy erpanie zakúpeného množstva osobodní,
- výpove  poistníka v lehote stanovenej zákonom.

• Písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahrani í ( alej len „VPP“).

Cestovné poistenie je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovo né poistenie ob anov v prípade ne akaných udalostí v zahrani í.

Poistenie sa vz ahuje na lie ebné náklady, ktoré vzniknú v prípade 
náhleho ochorenia alebo úrazu poisteného v zahrani í.

 Poistenie lie ebných nákladov zah a:
 Lekárske ošetrenie a predpísané lieky
 Hospitalizáciu v zahrani í
 Prepravu do najbližšej nemocnice
 Lie ebné náklady v prípade teroristického útoku
 Náklady záchrannej akcie v horách
 Spätnú prepravu do krajiny trvalého pobytu, ak poistený nemôže zo 

zdravotných dôvodov použi  predpokladaný dopravný prostriedok
 Prepravu telesných pozostatkov do krajiny trvalého pobytu v prípa-

de úmrtia.

Poistenie je možné dojedna  ako:
 Individuálne
 Poistenie skupiny osôb (minimálne 20 osôb)
 Poistenie rodiny – poistenými sú manžel (manželka), druh (družka) 

a ich deti do 18 rokov žijúce v spolo nej domácnosti.

V poistení je možné dojedna  uvedené druhy pobytu:
 1.1  Turistika, rekrea ný šport bez zimných športov
 1.2. Rekrea ný šport vrátane zimných športov
 1.3. Organizovaný a sú ažný šport, okrem rizikových športov
 2.1. Pracovné cesty a pobyty bez rizikovej práce,
 2.2. Pracovné cesty a pobyty s rizikovou prácou I.
 2.3. Pracovné cesty a pobyty s rizikovou prácou II.

 Poistenie nezah a iné ako menované riziko
 Náklady na lie enie choroby a úrazu spôsobené úmyselným poži-

tím alkoholu, drog, a návykových látok
 Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psy-

chické poruchy.
 Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV.
 Komplikácie v archavosti po 24 týždni tehotenstva.
 Estetické a plastické operácie.
 Preventívne prehliadky a o kovanie proti cudzokrajným chorobám 

ako aj následky nepodrobenia sa povinného o kovania.
 Samovražda alebo pokus o samovraždu.
 Udalosti ob ianskej alebo interven nej vojny, vzbury a povstania.
 Rizikové športy.

 Zimné, organizované a sú ažné športy alebo pracovné cesty a po-
byty, ak nebol uvedený druh pobytu v poistnej zmluve dohodnutý 
a sú asne zaplatené zvýšené poistné. 

 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-
ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti.

 Poistenie je možné uzatvori  pre osoby, ktorých vek v ase uzatvo-
renia poistenia nie je viac ako 70 rokov.

 Predmetom poistenia je pobyt v zahrani í, ktorý nepresiahne 42 dní 
nepretržitého trvania.

391_20180223_1

Produkt: 391 - Celoro né poistenie lie ebných nákladov

 Poistenie platí na území všetkých štátov sveta okrem Slovenskej republiky.
 Ak je poisteným ob an iného štátu zdržujúci sa na území Slovenskej republiky legálne, vz ahuje sa poistné krytie na územie dohodnuté v poistnej 

zmluve, s výnimkou štátu, kde má poistený trvalý pobyt, krajiny štátnej príslušnosti poisteného a krajiny v ktorej si platí zdravotného poistenie.



• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 
najmä odpoveda  pravdivo a úplne na otázky pois ovne, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Poistený je povinný dba , aby poistná udalos  nenastala. 
• alšie povinnosti poistníka sú bližšie upravené v poistnej zmluve.

• V prípade potreby vyh adania lekárskej pomoci v zahrani í sa obrá te vopred na asisten nú službu CORIS, na tel. . +421 2 5341 6371 
• Hroziacej škode zabráni  spôsobom primeraným okolnostiam.
• Dba , aby sa následky poistnej udalosti zbyto ne nezvä šovali.
• Riadi  sa pokynmi Informa ného listu AKO POSTUPOVA  V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI.
• Škodovú udalos  oznámte bezodkladne po návrate na Slovensko písomne na ur enom tla ive pois ovni, dostupnom na internetovej stránke 

http://www.koop.sk/nahlasit-skodu

• Náklady na poistenie platíte jednorazovo po podpise poistnej zmluvy prevodom z bankového ú tu, platobnou kartou, platbou prostredníctvom QR 
kódu, alebo poštovou poukážkou.

• Náklady na poistenie na alšie poistné obdobie platíte pri každom výro í poistnej zmluvy.

• Poistenie za ína nultou hodinou v de  ozna eným ako za iatok poistenia, ak sa nedohodlo že za ína už od asu jeho uzavretia. Poistenie sa dojed-
náva na dobu ur itú, alebo na dobu neur itú, poistným obdobím je jeden rok. 

• Ú innos  poistenia sa vz ahuje na prvých 42 dní pobytu v zahrani í ubovo ne asto po celé obdobie poistenia. 
• V prípade uzatvorenia poistnej zmluvy na dia ku, poistenie nadobúda ú innos  úhradou poistného, t.j. dátumom a asom vykonania úhrady poistného 

zo strany klienta. Úhrada poistného musí byt vykonaná do 7 kalendárnych dní odo d a uzavretia poistnej zmluvy (nie však neskôr ako v de  ozna ený
ako za iatok poistenia), inak poistenie nevznikne.

• Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú: 
- ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov od jeho splatnosti,
- ak poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca od d a doru enia výzvy poistite a na jeho zaplatenie, ak nebolo za-

platené pred jej doru ením,
- o 24 hodine v posledný de  platnosti poistnej zmluvy,
- ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane.

• Písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.
• V prípade uzatvorenia poistenia na dia ku je poistník do 14 kalendárnych dní oprávnený odstúpi  od zmluvy bez uvedenia dôvodu. 
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahrani í - EUROTRAVEL ( alej len „VPP“).

Cestovné poistenie je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovo né poistenie ob anov v prípade ne akaných udalostí v zahrani í.

Poistenie je možné dojedna  výberom z nasledovných rizík:

• Lekárske ošetrenie a predpísané lieky
• Hospitalizácia v zahrani í
• Preprava do najbližšej nemocnice
• Spätná preprava do krajiny trvalého pobytu, ak poistený nemôže 

zo zdravotných dôvodov použi  predpokladaný dopravný pro-
striedok

• Preprava telesných pozostatkov do krajiny trvalého pobytu v prí-
pade úmrtia

• Pre prípad smrti následkom úrazu 
• Pre prípad trvalých následkov úrazu

• Náhrada za poškodenie, zni enie, stratu, krádež alebo lúpež ba-
tožiny a vecí osobnej potreby

• Škody spôsobené poisteným v súvislosti s innos ou alebo vz a-
hom k inej osobe na zdraví, alebo usmrtením a poškodením, 
zni ením alebo stratou veci

• Náklady na odtiahnutie nepojazdného MV do opravovne a nákla-
dy na náhradné ubytovanie posádky vozidla 

• Storno poplatky, ktoré poistený musí uhradi  cestovnej kancelárii 
v súvislosti so zrušením ú asti na zájazde pri náhlej chorobe, 
hospitalizácii blízkej osoby, smrti blízkej osoby, pri živelnej uda-
losti, alebo vlámaní do bytu poisteného.

• Odškodnenie za ne erpané služby pri náhlej chorobe, hospitali-
zácii blízkej osoby, smrti blízkej osoby, pri živelnej udalosti v byte 
poisteného alebo vlámaní do bytu poisteného.

K poisteniu môžu by  dojednané nasledovné pripoistenia:
• pripoistenie zimných rekrea ných športov,
• pripoistenie rizikových športov a športových sú aží
• pripoistenie manuálnej práce.

 Poistenie nezah a iné ako menované riziká.
 Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti.
 Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, penia-

zoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, ceninách.
 Náklady na lie enie choroby a úrazu spôsobené úmyselným poži-

tím alkoholu, drog, a návykových látok
 Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psy-

chické poruchy.
 Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV.
 Komplikácie v archavosti po 24 týždni tehotenstva.
 Estetické a plastické operácie.
 Preventívne prehliadky a o kovanie proti cudzokrajným chorobám 

ako aj následky nepodrobenia sa povinného o kovania.
 Samovražda alebo pokus o samovraždu.
 Udalosti ob ianskej alebo interven nej vojny, vzbury a povstania.
 Škody na veciach prevzatých a vypoži aných.
 Ak bolo vozidlo staršie ako 10 rokov a poistený ho použil na cestu 

do zahrani ia.

 Rizikové, zimné, profesionálne a amatérske športy pri sú ažiach
a prípravách na sú aže alebo manuálne pracovné innosti, ak to 
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté a sú asne zaplatené zvýšené 
poistné.

 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-
ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti.

 Poistenie sa uzatvára na dobu ur itú, maximálne na 365 dní. Pois-
tený, ktorý dov ši vek 70 rokov môže uzatvori  poistnú zmluvu max. 
na 90 dní.
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Produkt: 390, 490 - Cestovné poistenie v zahrani í EUROTRAVEL

 Poistenie platí na území všetkých štátov sveta okrem Slovenskej republiky. Poistenie nepojazdného motorového vozidla sa vz ahuje na teritoriálne 
územie Európy okrem SR.

 Ak je poisteným ob an iného štátu zdržujúci sa na území Slovenskej republiky legálne, vz ahuje sa poistné krytie na územie dohodnuté v poistnej 
zmluve, s výnimkou krajiny, v ktorej má poistený trvalý pobyt, krajiny štátnej príslušnosti poisteného a krajiny v ktorej si platí zdravotného poistenie. 



• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 
najmä odpoveda  pravdivo a úplne na otázky pois ovne, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Poistený je povinný dba , aby poistná udalos  nenastala.
• alšie povinnosti poistníka sú bližšie upravené v poistnej zmluve.

• V prípade potreby vyh adania lekárskej pomoci v zahrani í sa obrá te vopred na asisten nú službu CORIS, na tel. . +421 2 5341 6371. 
• Hroziacej škode zabráni  spôsobom primeraným okolnostiam.
• Dba , aby sa následky poistnej udalosti zbyto ne nezvä šovali.
• Riadi  sa pokynmi Informa ného listu AKO POSTUPOVA  V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI.
• Škodovú udalos  oznámte bezodkladne po návrate na Slovensko písomne na ur enom tla ive pois ovni, dostupnom na internetovej stránke 

http://www.koop.sk/nahlasit-skodu

• Náklady na poistenie platíte jednorazovo po podpise poistnej zmluvy prevodom z bankového ú tu, platobnou kartou, platbou prostredníctvom QR 
kódu, alebo poštovou poukážkou.

• Poistenie za ína nultou hodinou v de  ozna eným ako za iatok poistenia, ak sa nedohodlo že za ína už od asu jeho uzavretia, po zaplatení prís-
lušného poistného. Poistenie sa uzatvára na dobu ur itú, maximálne na 365 dní. Poistený, ktorý dov ši vek 70 rokov môže uzatvori  poistnú zmluvu 
max. na 90 dní. 

• V prípade uzatvorenia poistnej zmluvy na dia ku, poistenie nadobúda ú innos  úhradou poistného, t.j. dátumom a asom vykonania úhrady poistného 
zo strany klienta. Úhrada poistného musí byt vykonaná do 7 kalendárnych dní odo d a uzavretia poistnej zmluvy (nie však neskôr ako v de  ozna ený
ako za iatok poistenia), inak poistenie nevznikne.

• Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú: 
- o 24 hodine v posledný de  platnosti poistnej zmluvy,
- ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
- neuhradenie poistného najneskôr v de  ozna ený ako za iatok poistenia. 

• V prípade uzatvorenia poistenia na dia ku je poistník do 14 kalendárnych dní oprávnený odstúpi  od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Možnos  odstú-
penia sa nevz ahuje na poistnú zmluvu uzatvorenú na dobu kratšiu ako jeden mesiac.

• Poistnú zmluvu nie je možné vypoveda .
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných pod-
mienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Osobitných poistných podmienkach pre 
prípad živelných udalostí (OPP Z 156), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad odcudzenia a vandalizmu (OPP OV 206), v Zmluvných dojednaniach 
pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsob zabezpe enia (ZD SZ-2), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie strojov 
a elektroniky (OPP SE 307), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie skla (OPP SK 256), v Osobitných zmluvných dojednaniach pre poistenie budov 
a stavieb – indexácia (OZD-I), v Osobitných zmluvných dojednaniach pre poistenie bytových domov (OZD-BD).

Poistenie bytových domov ponúka moderné riešenia ochrany majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Týmto poskytuje vlastníkom bytových domov 
optimálnu poistnú ochranu.

Predmetom poistenia sú bytové domy vrátane ich stavebných sú astí
a príslušenstva, ktoré je možné poisti  na riziká:

ktoré sa dojednáva zvolením balíka 
krytia:

požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo zrúte-
nie lietadla, jeho astí alebo jeho nákladu, pádom stromov, sto-
žiarov a iných predmetov,

 obsahuje riziká v balíku krytia FLEXA, 
povode  alebo záplava, víchrica alebo krupobitie, zosuv pôdy, 
zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny, zemetra-
senie, a ak je poistenou vecou budova, tiež archa snehu alebo 
námrazy, kvapalina unikajúca z vodovodných zariadení a média 
vytekajúcim z hasiacich zariadení,

obsahuje riziká v balíku krytia Združe-
ný živel – BASIC, náraz dopravného prostriedku, dym, nárazo-
vá vlna pri prelete nadzvukového lietadla, atmosférické zrážky, 
do asné prepätie alebo podpätie v elektrorozvodnej alebo ko-
munika nej sieti, únik vody v dôsledku poistnej udalosti spôso-
benej vodovodnou škodou, mechanické poškodenie zateplenia 
vonkajšieho pláš a BD zviera om, úhrada nákladov ú elne vy-
naložených v súvislosti s opravou alebo výmenou rozvodov, vy-
pratávacie náklady, demontáž, remontáž nepoškodených vecí, 
spätné vystúpenie vody z kanaliza ného potrubia, búrlivý vietor.

vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Pripoistenie k zodpovednosti za škodu:

Pripoistenie rizika:

Pripoistenie predmetu poistenia:

 Pozemky, porasty a plodiny, 
 oporné múry,
 opustené, neobývané, poškodené a neudržiavané budovy a stavby, 

v zlom technickom stave,
 motorové a prípojné vozidlá s E V,
 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok cez otvorené 

okná, dvere alebo iné otvory, cez otvory spôsobené obnovami re-
konštrukciami alebo inými prácami,

 škody vzniknuté do 10 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsled-
ku povodne alebo záplavy,

 vandalizmus spôsobený sprejerstvom,
 prostá krádež,
 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivos ou,
 v prípade poistenia rizika lom stroja škody spôsobené používaním 

poistenej veci v rozpore s predpismi výrobcu, v rozpore s technický-
mi podmienkami alebo normami, trvalým vplyvom prevádzky alebo 
prirodzeným opotrebením.
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Produkt: 451 - Poistenie bytového domu  

 Poistený sa podie a na poistnom plnení dohodnutou spoluú as ou.
 Pripoistenie rizík a predmetov poistenia nie je možné dojedna  bez 

základného živelného poistenia.
 Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká pois ova-

te ovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho asti.
 Pripoistenie poistných rizík: atmosférické zrážky, prepätie a podpä-

tie, únik vody (vodné/sto né), poškodenie zateplenia vonkajšieho 
pláš a zviera om, havária rozvodov (oprava/výmena), demontáž, 
remontáž nepoškodených vecí je možné dojedna  len k balíku krytia 
Združený živel – PLUS.



• odpoveda  pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie rizika,
• predloži  k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, ú tovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožni  preskúma innos  zariadení slúžiacich na 

ochranu majetku; za ú elom posúdenia rozsahu poistného rizika umožni  vstup do poistených objektov.

• oznámi  bez zbyto ného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej innosti alebo zvýšenie poistného rizika bez oh adu na jeho 
druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,

• oznámi  zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v ase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej 
zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má pois ovate  právo uplatni  podpoistenie,

• oznámi , že ten istý predmet poistenia poistil v inej pois ovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove  je povinný oznámi  meno takej pois ovne,
aj výšku poistnej sumy,

• riadne sa stara  o údržbu poistených vecí,
• zabezpe i  poistený majetok vo i odcudzeniu v zmysle príslušných ZD,
• dba , aby poistná udalos  nenastala, a vykonáva  primerané opatrenia na jej odvrátenie.

• bezodkladne oznámi  na Centrálny dispe ing škôd (0850 111 577) vznik akejko vek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poist-
nej udalosti, zárove  však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,

• vykona  všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvä šovala, vykonáva  primerané opatrenia na zmiernenie násled-
kov poistnej udalosti, ktorá už nastala,

• v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej vandalizmom je poistený, resp. poistník povinný oznámi  škodu príslušným orgánom polície.

• Náklady na poistenie je možné plati  v štvr ro ných, polro ných alebo ro ných splátkach, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizova  prevodom na ú et pois ovne, poštovým poukazom, inkasom z ú tu alebo platobnou kartou.

• Poistenie za ína nultou hodinou prvého d a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím 
poistnej zmluvy alebo neskôr. 

• Poistenie dojednané na dobu kratšiu než jeden rok za ína d om v poistnej zmluve, najskôr však zaplatením poistného.
• Poistenie sa dojednáva na dobu neur itú, pokia  nie je poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a jeho splatnosti,
• ak poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy pois ovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 

zaplatené pred doru ením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len as  poistného,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane.

• Písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia, pri om výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.
• Písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a za ína plynú  nultou hodinou d a

nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om pois ov a má právo na pomernú as
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.

• Písomnou výpove ou do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pri om výpovedná lehota je osemdenná 
a za ína plynú  nultou hodinou d a nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om
pois ov a má právo na pomernú as  poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
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 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
 Poistenie sa vz ahuje len na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia. Ak je v poistnej zmluve

dojednaných viac miest poistenia, vz ahuje sa poistenie na všetky tieto miesta poistenia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach 
pre poistenie zodpovednosti za škodu (VPP 606), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu (OPP OV 
206), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí (OPP Ž 156), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie plavidiel – CK1 
a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie plavidiel – CK2.

Havarijné poistenie plavidla poskytuje poistnú ochranu poisteného plavidla v prípade havárie, poškodenia, zni enia alebo krádeže.

Poistenie sa vz ahuje na poškodenie, zni enie alebo krádež plavidla, 
vrátane jeho strojného zariadenia, príslušenstva a vybavenia.

Poistenie kryje škody na poistenom plavidle z dôsledku:
 Havárie 
 Živelného rizika - požiar, víchrica a zosuv 
 Odcudzením

Poistením sú kryté aj škody na poistenom plavidle kotviacom v doku, 
pri móle, prístavnej hrádzi alebo vo vhodnom uzamknutom objekte.

 strata alebo poškodenie lode, ktoré boli spôsobené zámerným sprá-
vaní poisteného (správanie posádky lode a lodivoda)

 škody spôsobené opotrebením, bežným užívaním, starnutím, koró-
ziou, škodou vzniknutou chybnou konštrukciou, zhotovením a chyb-
ným materiálom,

 škody spôsobené pri pretekoch a sú ažiach každého druhu, ako aj 
pri oficiálnych prípravných jazdách k pretekom a sú ažiam,

 škody spôsobené na hriadeli, hviezdicovej upchávke a na lodnej 
skrutke adom

 škody spôsobené víchricou, ak ku škode došlo v dobe, ke  bolo 
plavidlo v zálohe, do asne vyradené z prevádzky alebo mimose-
zónne odstavené a ponechané na vode; ak škoda vznikla na rah-
nách, s až och, pohyblivom alebo pevnom lanoví a plachtách

 nepriame škody všetkého druhu a akéko vek finan né škody,
 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivos-

ou.

 Poistený sa podie a na poistnom plnení dohodnutou spoluú as ou.
 Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká pois ova-

te ovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho asti.
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Produkt: 116 - Havarijné poistenie plavidla

 Poistenie sa vz ahuje na územie Európy.
 Poistenie platí pre príslušnú oblas  povolenej platby, uvedenú v lodnom technickom preukaze alebo ateste lode.



• odpoveda  pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika.

• oznámi  bez zbyto ného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej innosti alebo zvýšenie poistného rizika bez oh adu na jeho 
druha rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,

• oznámi , že ten istý predmet poistenia poistil v inej pois ovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove  je povinný oznámi  meno takej pois ovne,
aj výšku poistnej sumy,

• riadne sa stara  o údržbu poistených vecí,
• zabezpe i  plavidlo vo i odcudzeniu v zmysle príslušných zmluvných dojednaní,
• dba , aby poistná udalos  nenastala, a vykonáva  primerané opatrenia na jej odvrátenie.

• bezodkladne oznámi  na Centrálny dispe ing škôd (0850 111 577) vznik akejko vek poistnej udalosti,
• vykona  všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvä šovala, vykonáva  primerané opatrenia na zmiernenie násled-

kov poistnej udalosti, ktorá už nastala,
• v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej krádežou je poistený, resp. poistník povinný oznámi  škodu príslušným orgánom polície,
• všetky doklady, ktoré súvisia s opravou poškodeného plavidla a sú nevyhnutné pre vy íslenie výšky škody (rozpis prevedenej práce, použitý materi-

ál),
• kópie oprávnení k riadeniu plavidla osoby, ktorá plavidlo riadila.
• v prípade poškodenia cudzieho majetku, stretu dvoch plavidiel alebo krádeže zápis prístavnej polície vrátane zápisu o prehliadke plavidla (na území 

SR: Štátna plavebná správa a polícia),
• nevyhnutná je fotodokumentácia alebo videozáznam a uschovanie vymenených, poškodených dielov do ukon enia likvidácie poistnej udalosti.

• Náklady na poistenie je možné plati  v štvr ro ných, polro ných alebo ro ných splátkach, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej 
zmluve.

• Platby poistného je možné realizova  prevodom na ú et pois ovne, poštovým poukazom, inkasom z ú tu alebo platobnou kartou.

• Poistenie za ína nultou hodinou prvého d a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím 
poistnej zmluvy alebo neskôr. 

• Poistenie sa dojednáva na dobu neur itú, pokia  nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a jeho splatnosti,
• ak poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy pois ovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 

zaplatené pred doru ením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len as  poistného,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane.

• Písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia, pri om výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného 
obdobia.

• Písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a za ína plynú  nultou hodinou d a
nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om pois ov a má právo na pomernú as
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.

• Písomnou výpove ou do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pri om výpovedná lehota je osemdenná 
a za ína plynú  nultou hodinou d a nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om
pois ov a má právo na pomernú as  poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia. 
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných podmien-
kach pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad 
živelných udalostí (OPP Z 156), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad odcudzenia a vandalizmu (OPP OV 206),v Zmluvných dojednaniach pre pois-
tenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsob zabezpe enia (ZD SZ-2), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie skla (OPP SK 256), v 
Osobitných poistných podmienkach pre poistenie strojov a elektroniky (OPP SE 307), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie pojazdných strojov a zariadení 
(ZD PST-2), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zásielky (OPP PZ 407), v Osobitných zmluvných dojednaniach pre poistenie majetku a zod-
povednosti za škodu – pripoistenie (OZD-P), vo Všeobecných poistných podmienkach doplnková as  k živelnému poisteniu-poistenie pre prípad prerušenia 
prevádzky živelnou udalos ou a v Zmluvných dojednaniach doplnková as  k poistenku strojov-poistenie strojného prerušenia prevádzky, v Osobitných zmluv-
ných dojednaniach pre poistenie budov a stavieb – indexácia (OZD-I), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
vadným výrobkom (OPP ZVV 656) a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti za škodu materských, základných a stredných škôl (ZD-Š).

Poistenie poskytuje komplexné a variabilné poistenie majetku a zodpovednosti za škodu na jednej zmluve.

Predmetom poistenia môže by :
budovy, stavby, haly, ostatné stavby, staveb-

né sú asti, veci vybudované poistníkom na cudzej budove, príslu-
šenstvo budovy

zásoby, ostatné hnute né veci, cudzie veci pre-
vzaté

 peniaze, cenné veci, platobné karty, ceniny, veci zvlášt-
nej hodnoty, písomnosti

Pre vymedzené predmety poistenia možno dojedna  nasledovné 
poistné krytie:

 Flexa / Združený živel
 Odcudzenie
 Vandalizmus
 Sklo
 Lom stroja a elektroniky
 Prerušenie prevádzky
 Preprava zásielky
 Zodpovednos  za škodu

Pripoistenie k poisteniu majetku:
• Atmosférické zrážky
• Prepätie alebo podpätie
• Únik vody (vodné/sto né)
• Demontáž, remontáž nepoškodených vecí
• Spätné vystúpenie vody z kanaliza ného potrubie
• Búrlivý vietor 
• Havária rozvodov (oprava/výmena)
• Poškodenie zateplenia vonkajšieho pláš a zviera om
• Sprejerstvo
• Vypratávacie náklady 

Pripoistenie k zodpovednosti za škodu:
• Zodpovednos  za vadu výrobku
• Cudzie veci prevzaté/vnesené
• Regresy sociálnej a zdravotných pois ovní
• Cudzie veci prenajaté, poži ané, užívané
• istá finan ná škoda
• Škody spôsobené na nadzemných alebo podzemných vedeniach
• Škody spôsobené búracími prácami

 Pozemky, rastliny a porasty,
 opustené, neobývané, poškodené a neudržiavané budovy a stavby, 

v zlom technickom stave,
 živé zvieratá, mikroorganizmy,
 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok cez otvorené 

okná, dvere alebo iné otvory, cez otvory spôsobené rekonštrukciami 
alebo inými prácami,

 škody spôsobené následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, chemic-
kých, teplotných, mechanických a elektrických vplyvom, prirodze-
ným opotrebením, pred asným opotrebovaním, nedostato ným
používaním, dlhodobým uskladnením,

 v prípade poistenie prepravy zásielky aj škody spôsobené nedo-
stato ným, chybným, nevhodným alebo neobvyklým spôsobom 
balenia prepravovaných vecí, použitím nevhodného dopravného 
prostriedku,

 škody vzniknuté do 10 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsled-
ku povodne alebo záplavy,

 vandalizmus spôsobený sprejerstvom,
 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivos-

ou,
 sprenevera, prostá krádež.

 Poistený sa podie a na poistnom plnení dohodnutou spoluú as ou.
 Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká pois ova-

te ovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho asti.
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Produkt: 100 - Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti 
za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických 
osôb



• odpoveda  pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie rizika,
• predloži  k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, ú tovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožni  preskúma innos  zariadení slúžiacich na 

ochranu majetku; za ú elom posúdenia rozsahu poistného rizika umožni  vstup do poistených objektov.

• oznámi  bez zbyto ného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej innosti alebo zvýšenie poistného rizika bez oh adu na jeho 
druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,

• oznámi  zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v ase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej 
zmluve dojednané inak; pri nesplnení má pois ovate  právo uplatni  podpoistenie,

• oznámi , že ten istý predmet poistenia poistil v inej pois ovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove  je povinný oznámi  meno takej pois ovne,
aj výšku poistnej sumy,

• riadne sa stara  o údržbu poistených vecí,
• zabezpe i  poistený majetok vo i odcudzeniu v zmysle príslušných ZD,
• dba , aby poistná udalos  nenastala, a vykonáva  primerané opatrenia na jej odvrátenie.

• bezodkladne oznámi  na Centrálny dispe ing škôd (0850 111 577) vznik akejko vek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poist-
nej udalosti, zárove  však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,

• vykona  všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvä šovala, vykonáva  primerané opatrenia na zmiernenie násled-
kov poistnej udalosti, ktorá už nastala,

• v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej vandalizmom je poistený resp. poistník povinný oznámi  škodu príslušným orgánom polície.

• Náklady na poistenie je možné plati  v štvr ro ných, polro ných alebo ro ných splátkach, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve. 
• Pri krátkodobom poistení do jedného roka sa poistné uhradí naraz za celú dobu, na ktorú bolo dojednané.
• Platby poistného je možné realizova  prevodom na ú et pois ovne, poštovým poukazom, inkasom z ú tu alebo platobnou kartou.

• Poistenie za ína nultou hodinou prvého d a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím 
poistnej zmluvy alebo neskôr. 

• Poistenie dojednané na dobu kratšiu než jeden rok za ína d om v poistnej zmluve, najskôr však zaplatením poistného.
• Poistenie sa dojednáva na dobu neur itú, pokia  nie je poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a jeho splatnosti,
• ak poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy pois ovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 

zaplatené pred doru ením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len as  poistného,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane.

• Písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia, pri om výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.
• Písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a za ína plynú  nultou hodinou d a

nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om pois ov a má právo na pomernú as
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.

• Písomnou výpove ou do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pri om výpovedná lehota je osemdenná 
a za ína plynú  nultou hodinou d a nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om
pois ov a má právo na pomernú as  poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
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 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia. Ak je v poistnej zmluve dojed-

naných viac miest poistenia, vz ahuje sa poistenie na všetky tieto miesta poistenia.



Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach 
pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad živel-
ných udalostí (OPP Z 156), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad odcudzenia a vandalizmu (OPP OV 206), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie 
veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsob zabezpe enia (ZD SZ-2), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie skla (OPP SK 256), v Oso-
bitných zmluvných dojednaniach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – pripoistenie (OZD-P), v Osobitných zmluvných dojednaniach pre poistenie 
budov a stavieb – indexácia (OZD-I), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (OPP ZVV 656) 
a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti za škodu materských, základných a stredných škôl (ZD-Š).

Poistenie „Profesionál“ poskytuje komplexné a variabilné poistenie majetku a zodpovednosti za škodu na jednej zmluve.

Predmetom poistenia môže by :
budovy, stavby, haly, ostatné stavby, staveb-

né sú asti, veci vybudované poistníkom na cudzej budove, príslu-
šenstvo budovy.  

zásoby, ostatné hnute né veci, cudzie veci prevzaté.
peniaze, cenné veci, platobné karty, ceniny, veci zvlášt-

nej hodnoty, písomnosti.

Pre vymedzené predmety poistenia možno dojedna  nasledovné 
poistné krytie:

 
 
 
 
 

Pripoistenie k poisteniu majetku:
• Atmosférické zrážky
• Prepätie alebo podpätie
• Únik vody (vodné/sto né)
• Demontáž, remontáž nepoškodených vecí
• Spätné vystúpenie vody z kanaliza ného potrubie
• Búrlivý vietor 
• Havária rozvodov (oprava/výmena)
• Poškodenie zateplenia vonkajšieho pláš a zviera om
• Sprejerstvo
• Vypratávacie náklady 

Pripoistenie k zodpovednosti za škodu:
• Zodpovednos  za vadu výrobku
• Cudzie veci prevzaté/vnesené
• Regresy sociálnej a zdravotných pois ovní
• Cudzie veci prenajaté, poži ané, užívané
• istá finan ná škoda
• Škody spôsobené na nadzemných alebo podzemných vedeniach
• Škody spôsobené búracími prácami

 Pozemky, rastliny a porasty,
 opustené, neobývané, poškodené a neudržiavané budovy a stavby, 

v zlom technickom stave,
 živé zvieratá, mikroorganizmy,
 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok cez otvorené 

okná, dvere alebo iné otvory, cez otvory spôsobené obnovami re-
konštrukciami alebo inými prácami,

 škody spôsobené následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, chemic-
kých, teplotných, mechanických a elektrických vplyvom, prirodze-
ným opotrebením, pred asným opotrebovaním, nedostato ným
používaním, dlhodobým uskladnením,

 škody vzniknuté do 10 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsled-
ku povodne alebo záplavy,

 vandalizmus spôsobený sprejerstvom,
 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivos-

ou,
 sprenevera, prostá krádež.
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Produkt: 461 - Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti 
za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických 
osôb

 Poistený sa podie a na poistnom plnení dohodnutou spoluú as ou.
 Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká pois ova-

te ovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho asti.

 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia. Ak je v poistnej zmluve dojed-

naných viac miest poistenia, vz ahuje sa poistenie na všetky tieto miesta poistenia



• odpoveda  pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika,

• predloži  k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, ú tovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožni  preskúma innos  zariadení slúžiacich na 
ochranu majetku; za ú elom posúdenia rozsahu poistného rizika umožni  vstup do poistených objektov.

• oznámi  bez zbyto ného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej innosti alebo zvýšenie poistného rizika bez oh adu na jeho 
druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,

• oznámi  zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v ase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej 
zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má pois ovate  právo uplatni  podpoistenie,

• oznámi , že ten istý predmet poistenia poistil v inej pois ovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove  je povinný oznámi  meno takej pois ovne,
aj výšku poistnej sumy,

• riadne sa stara  o údržbu poistených vecí,
• zabezpe i  poistený majetok vo i odcudzeniu v zmysle príslušných ZD,
• dba , aby poistná udalos  nenastala, a vykonáva  primerané opatrenia na jej odvrátenie.

• bezodkladne oznámi  na Centrálny dispe ing škôd (0850 111 577) vznik akejko vek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poist-
nej udalosti, zárove  však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,

• vykona  všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvä šovala, vykonáva  primerané opatrenia na zmiernenie násled-
kov poistnej udalosti, ktorá už nastala,

• v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej vandalizmom je poistený, resp. poistník povinný oznámi  škodu príslušným orgánom polície.

• Náklady na poistenie je možné plati  v štvr ro ných, polro ných alebo ro ných splátkach, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej 
zmluve.

• Pri krátkodobom poistení do jedného roka sa poistné uhradí naraz za celú dobu, na ktorú bolo dojednané.
• Platby poistného je možné realizova  prevodom na ú et pois ovne, poštovým poukazom, inkasom z ú tu alebo platobnou kartou.

• Poistenie za ína nultou hodinou prvého d a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím 
poistnej zmluvy alebo neskôr. 

• Poistenie dojednané na dobu kratšiu než jeden rok za ína d om v poistnej zmluve, najskôr však zaplatením poistného.
• Poistenie sa dojednáva na dobu neur itú, pokia  nie je poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a jeho splatnosti,
• ak poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy pois ovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 

zaplatené pred doru ením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len as  poistného,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane.

• Písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia, pri om výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného 
obdobia.

• Písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a za ína plynú  nultou hodinou d a
nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om pois ov a má právo na pomernú as
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.

• Písomnou výpove ou do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pri om výpovedná lehota je osemdenná 
a za ína plynú  nultou hodinou d a nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om
pois ov a má právo na pomernú as  poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia. 
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach 
pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad živelných 
udalostí (OPP Z 156), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad odcudzenia a vandalizmu (OPP OV 206), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie veci pre 
prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsob zabezpe enia (ZD SZ-2), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie strojov a elektroniky (OPP SE 307), 
v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie skla (OPP SK 256), v Osobitných zmluvných dojednaniach pre poistenie budov a stavieb – indexácia (OZD-I), 
v Osobitných zmluvných dojednaniach pre poistenie bytových domov (OZD-BD) a v Osobitných zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti za škodu 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch - krížová zodpovednos  (OZD k BD-KZ).

Poistenie bytových domov ponúka moderné riešenia ochrany majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Týmto poskytuje vlastníkom bytových domov optimálnu 
poistnú ochranu.

Predmetom poistenia sú bytové domy vrátane ich stavebných sú astí
a príslušenstva, ktoré je možné poisti  na riziká:

 ktoré sa dojednáva zvolením balíka 
krytia:
 požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie 
lietadla, jeho astí alebo jeho nákladu, pádom stromov, stožiarov a 
iných predmetov,
  obsahuje riziká v balíku krytia FLEXA, 
povode  alebo záplava, víchrica alebo krupobitie, zosuv pôdy, zrú-
tenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny, zemetrasenie, 
a ak je poistenou vecou budova, tiež archa snehu alebo námrazy, 
kvapalina unikajúca z vodovodných zariadení a média vytekajúcim 
z hasiacich zariadení,
 obsahuje riziká v balíku krytia Združený 
živel – BASIC, náraz dopravného prostriedku, dym, nárazová vlna 
pri prelete nadzvukového lietadla, atmosférické zrážky, do asné
prepätie alebo podpätie v elektrorozvodnej alebo komunika nej
sieti, únik vody v dôsledku poistnej udalosti spôsobenej vodovod-
nou škodou, mechanické poškodenie zateplenia vonkajšieho pláš a
BD zviera om, úhrada nákladov ú elne vynaložených v súvislosti s 
opravou alebo výmenou rozvodov, vypratávacie náklady, demon-
táž, remontáž nepoškodených vecí, spätné vystúpenie vody z kana-
liza ného potrubia, búrlivý vietor.
 
 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Pripoistenie k zodpovednosti za škodu:
• Poistenie krížovej zodpovednosti
• Poistenie lenov orgánov spolo enstva

Pripoistenie rizika:
• Lom stroja
• Sklo
• Sprejerstvo

Pripoistenie predmetu poistenia:
• Hnute né veci
• Nehnute nosti – ved ajšie objekty

 Pozemky, porasty a plodiny, 
 oporné múry,
 opustené, neobývané, poškodené a neudržiavané budovy a stavby, 

v zlom technickom stave,
 motorové a prípojné vozidlá s E V,
 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok cez otvorené 

okná, dvere alebo iné otvory, cez otvory spôsobené obnovami re-
konštrukciami alebo inými prácami,

 škody vzniknuté do 10 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsled-
ku povodne alebo záplavy,

 vandalizmus spôsobený sprejerstvom,
 prostá krádež,
 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivos-

ou,
 v prípade poistenia rizika lom stroja škody spôsobené používaním 

poistenej veci v rozpore s predpismi výrobcu, v rozpore s technický-
mi podmienkami alebo normami, trvalým vplyvom prevádzky alebo 
prirodzeným opotrebením.
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Produkt: 451 - Poistenie bytového domu

 Poistený sa podie a na poistnom plnení dohodnutou spoluú as ou.
 Pripoistenie rizík a predmetov poistenia nie je možné dojedna  bez 

základného živelného poistenia.
 Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká pois ova-

te ovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho asti.



• odpoveda  pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie rizika,
• predloži  k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, ú tovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožni  preskúma innos  zariadení slúžiacich na 

ochranu majetku; za ú elom posúdenia rozsahu poistného rizika umožni  vstup do poistených objektov.

• oznámi  bez zbyto ného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej innosti alebo zvýšenie poistného rizika bez oh adu na jeho 
druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,

• oznámi  zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v ase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej 
zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má pois ovate  právo uplatni  podpoistenie,

• oznámi , že ten istý predmet poistenia poistil v inej pois ovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove  je povinný oznámi  meno takej pois ovne,
aj výšku poistnej sumy,

• riadne sa stara  o údržbu poistených vecí,
• zabezpe i  poistený majetok vo i odcudzeniu v zmysle príslušných ZD,
• dba , aby poistná udalos  nenastala, a vykonáva  primerané opatrenia na jej odvrátenie.

• bezodkladne oznámi  na Centrálny dispe ing škôd (0850 111 577) vznik akejko vek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poist-
nej udalosti, zárove  však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,

• vykona  všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvä šovala, vykonáva  primerané opatrenia na zmiernenie násled-
kov poistnej udalosti, ktorá už nastala,

• v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej vandalizmom je poistený, resp. poistník povinný oznámi  škodu príslušným orgánom polície.

• Náklady na poistenie je možné plati  v štvr ro ných, polro ných alebo ro ných splátkach, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizova  prevodom na ú et pois ovne, poštovým poukazom, inkasom z ú tu alebo platobnou kartou.

• Poistenie za ína nultou hodinou prvého d a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím 
poistnej zmluvy alebo neskôr. 

• Poistenie dojednané na dobu kratšiu než jeden rok za ína d om v poistnej zmluve, najskôr však zaplatením poistného.
• Poistenie sa dojednáva na dobu neur itú, pokia  nie je poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a jeho splatnosti,
• ak poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy pois ovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 

zaplatené pred doru ením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len as  poistného,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane.

• Písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia, pri om výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.
• Písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a za ína plynú  nultou hodinou d a

nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om pois ov a má právo na pomernú as
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.

• Písomnou výpove ou do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pri om výpovedná lehota je osemdenná 
a za ína plynú  nultou hodinou d a nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om
pois ov a má právo na pomernú as  poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia. 
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 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
 Poistenie sa vz ahuje len na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia. Ak je v poistnej zmluve

dojednaných viac miest poistenia, vz ahuje sa poistenie na všetky tieto miesta poistenia.







Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku ob anov  (VPPMO 108-2), vo Všeobecných poistných 
podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu (VPP ZP 606-2), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie rodinného domu a bytu v osobnom vlastníctve, 
rekrea ného domu, rekrea nej chaty alebo domu vo výstavbe (ZD-RB/B DOMOV-2) a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie domácnosti (ZD-DC DOMOV-2).

Poistenie „BEZSTAROSTNÝ DOMOV“  Vám zabezpe í ochranu majetku pred ne akanými situáciami spôsobenými živelnou pohromou, krádežou, vandalizmom 
i škodou spôsobenou nechtiac inému, napr. susedovi. Jednou zmluvou je možné dojedna  poistenie nehnute nosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu.

Predmetom poistenia môže by :
- poistenie rodinného domu, bytu, rekrea ného

domu, chaty, domu vo výstavbe, garáže, ved ajších stavieb.
- poistenie súboru zariadenia domácnosti.

Pre vymedzené predmety poistenia možno dojedna  nasledujúce balí-
ky poistného krytia:

 združený živel, atmosférické zrážky,
  združený živel, atmosférické zrážky, vandalizmus – zis-
tený páchate , zodpovednos  z vlastníctva nehnute nosti,
 združený živel, atmosférické zrážky, vandalizmus, krá-
dež/lúpež, nepriamy úder blesku, skrat elektromotorov, zodpoved-
nos  z vlastníctva nehnute nosti.

V rámci rozšírenej poistnej ochrany sú poistením kryté aj ploty a ohra-
dové múry do 100 m d žky, stavebný materiál a drobné stavebné me-
chanizmy (max. 332 EUR).

 združený živel, atmosférické zrážky, vandalizmus – zis-
tený páchate , krádež/lúpež, skrat elektromotorov, zodpovednos
príslušníkov domácnosti za škodu vzniknutú inému,
  združený živel, atmosférické zrážky, vandalizmus, krá-
dež/lúpež, skrat elektromotorov, nepriamy úder blesku, zodpoved-
nos  príslušníkov domácnosti za škodu vzniknutú inému.

V rámci poistenia je možné uzatvori  nasledovné pripoistenia nehnu-
te nosti / domácnosti:
• Stavebný materiál a drobné stavebné mechanizmy (poistenie sa 

dojednáva na riziká: Združený živel, odcudzenie, vandalizmus)
• Pripoistenie menovite ur ených stavieb (poistenie sa dojednáva na 

riziká: Združený živel, vandalizmus)
• Prá ka/suši ka/umýva ka riadu a iné elektromotory nad 20 W
• Sklo
• Pripoistenie majetku k základnému poisteniu domácnosti na vyššie 

poistné sumy:
- veci umeleckej hodnoty, veci historickej hodnoty, starožitnosti, 

klenoty a šperky, zbierky, spotrebná elektronika a optické prístro-
je, stavebné sú asti a príslušenstva.

 Pozemky, porasty a plodiny,
 oporné múry, skleníky, udiarne, záhradné krby, firemné štítky, re-

klamné tabule,
 opustené, neobývané, poškodené a neudržiavané budovy a stavby, 

v zlom technickom stave,
 motorové a pripojené vozidla s prideleným E V, lode,
 veci podnájomníkov,
 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok cez otvorené 

okná, dvere alebo iné otvory, cez otvory spôsobené obnovami re-
konštrukciami alebo inými prácami,

 škody spôsobené nepriamym úderom blesku na poistnej veci star-
šej ako 5 rokov spôsobené prepätím,

 škody vzniknuté do 10 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsled-
ku povodne alebo záplavy,

 vandalizmus spôsobený sprejerstvom,
 prostá krádež,
 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivos-

ou.
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Produkt: 455 - Poistenie rodinného domu, bytu v osobnom 
vlastníctve, rekrea ného domu, chaty, domu vo výstavbe 
a poistenie domácnosti „BEZSTAROSTNÝ DOMOV

 Poistený sa podie a na poistnom plnení dohodnutou spoluú as ou.
 Poistenie nehnute nosti nezah a poistenie domácnosti a naopak.
 Pripoistenia nehnute nosti a domácnosti nie je možné dojedna  sa-

mostatne bez poistenia hlavnej budovy alebo domácnosti.
 Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká pois ova-

te ovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho asti.

 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia. Ak je v poistnej zmluve dojed-

naných viac miest poistenia, vz ahuje sa poistenie na všetky tieto miesta poistenia.



• odpoveda  pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika,

• predloži  k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, ú tovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožni  preskúma innos  zariadení slúžiacich na 
ochranu majetku; za ú elom posúdenia poistného rizika umožni  vstup do poistených objektov,

• oznámi  bez zbyto ného odkladu všetky zmeny poistenia, zvýšenie poistného rizika bez oh adu na jeho druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie 
nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,

• oznámi , že ten istý predmet poistenia poistil v inej pois ovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove  je povinný oznámi  meno takej pois ovne,
aj výšku poistnej sumy,

• riadne sa stara  o údržbu poistených vecí,
• zabezpe i  poistený majetok vo i odcudzeniu v zmysle príslušných ZD,
• dba , aby poistná udalos  nenastala, a vykonáva  primerané opatrenia na jej odvrátenie.

• bezodkladne pois ovni oznámi  na Centrálny dispe ing škôd (0850 111 577) vznik akejko vek poistnej udalosti najneskôr do 15 kalendárnych dní od 
vzniku poistnej udalosti alebo do 15 kalendárnych dní, odkedy sa o nej dozvedel,

• vykona  všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvä šovala, vykonáva  primerané opatrenia na zmiernenie násled-
kov poistnej udalosti ktorá už nastala,

• v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej vandalizmom je poistený, resp. poistník povinný oznámi  škodu príslušným orgánom polície.

• Náklady na poistenie je možné plati  v štvr ro ných, polro ných alebo ro ných splátkach, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej 
zmluve. Odporú ame platenie v ro ných splátkach, nako ko je zvýhodnené z avou z poistného.

• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy. 
• Platby poistného je možné realizova  prevodom na ú et pois ovne, poštovým poukazom, inkasom z ú tu alebo platbou kartou.

• Poistenie za ína nultou hodinou prvého d a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím 
poistnej zmluvy alebo neskôr. 

• Poistenie sa dojednáva na dobu stanovenú v poistnej zmluve. Poistenie dojednané na dobu kratšiu než jeden rok za ína d om uvedenom v poistnej 
zmluve, najskôr však zaplatením poistného.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a jeho splatnosti,
• ak poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy pois ovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 

zaplatené pred doru ením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len as  poistného,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane.

• Písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia, pri om výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného 
obdobia.

• Písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a za ína plynú  nultou hodinou d a
nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om pois ov a má právo na pomernú as
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku ob anov (VPPMO 108-3), vo Všeobecných poistných 
podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu (VPP 606-3), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie rodinného domu a bytu v osobnom vlastníctve, re-
krea ného domu, chaty alebo domu vo výstavbe (ZD-RB/B– 3), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie domácnosti (ZD-DC-3), v Zmluvných dojednaniach pre 
poistenie pomníkov (ZD-Pomníky), v Osobitných zmluvných dojednaniach pre poistenie asisten ných služieb (OZD-AS) a v Osobitných zmluvných dojednaniach 
pre pred ženie záruky k domácim elektrospotrebi om (OZD-PZ).

Poistenie „BEZSTAROSTNÝ DOMOV“ Vám zabezpe í ochranu majetku pred ne akanými situáciami spôsobenými živelnou pohromou, krádežou, vandalizmom i
škodou spôsobenou nechtiac inému, napr. susedovi. Jednou zmluvou je možné dojedna  poistenie nehnute nosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu.

Predmetom poistenia môže by :
- poistenie rodinného domu, bytu, rekrea ného

domu, chaty, garáže, domu vo výstavbe, ved ajších stavieb a ostat-
ných stavieb

- poistenie súboru zariadenia domácnosti

Pre vymedzené predmety poistenia možno dojedna  nasledovné 
balíky poistného krytia:

 združený živel, atmosférické zrážky,
 združený živel, atmosférické zrážky, vandalizmus – zis-
tený páchate , zodpovednos  z vlastníctva nehnute nosti,
 združený živel, atmosférické zrážky, vandalizmus, krá-
dež/lúpež, nepriamy úder blesku, skrat elektromotorov, sprejerstvo, 
spätné vystúpenie vody z kanaliza ného potrubia, búrlivý vietor, 
znehodnotenie stavebného pozemku na základe úradného zásahu, 
zodpovednos  z vlastníctva nehnute nosti, asisten né služby + pre-
d ženie záruky.

V rámci rozšírenej poistnej ochrany sú poistením kryté aj ploty a ohra-
dové múry do 100m d žky, stavebný materiál a drobné stavebné me-
chanizmy (max. 332 EUR).

 združený živel, atmosférické zrážky, krádež/lúpež, van-
dalizmus – zistený páchate , skrat elektromotorov, zodpovednos
príslušníkov domácnosti za škodu vzniknutú inému,
 združený živel, atmosférické zrážky, krádež/lúpež, 
vandalizmus, skrat elektromotorov, nepriamy úder blesku, poško-
denie skla, druhá adresa rizika – prechodné bývanie, zodpovednos
príslušníkov domácnosti za škodu vzniknutú inému, asisten né
služby + pred ženie záruky.

Pripoistenie k poistenie nehnute nosti / domácnosti:
• Stavebný materiál a drobné stavebné mechanizmy
• Prá ka/suši ka/umýva ka riadu
• Elektromotory nad 20 W
• Sklo
• Asisten né služby + pred ženie záruky
• Zodpovednos  z vlastníctva nehnute nosti / zodpovednos  prísluš-

níkov domácnosti za škodu vzniknutú inému
• Poistenie pomníkov:

- ZÁKLADNÉ krytie: združený živel
- ROZŠÍRENÉ krytie: združený živel, krádež, lúpež a vandalizmus

 Pozemky, porasty a plodiny,
 oporné múry, skleníky, udiarne, firemné štítky, 
 opustené, neobývané, poškodené a neudržiavané budovy a stavby, 

v zlom technickom stave,
 motorové a pripojené vozidla s prideleným E V, lode,
 veci podnájomníkov,
 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok cez otvorené 

okná, dvere, iné otvory, cez otvory spôsobené obnovami rekon-
štrukciami alebo inými prácami,

 škody spôsobené nepriamym úderom blesku na poistenej veci star-
šej ako 5 rokov spôsobené prepätím,

 škody vzniknuté do 10 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsled-
ku povodne alebo záplavy,

 škody na elektrospotrebi och vzniknuté skratom po as záru nej
doby,

 vandalizmus spôsobený sprejerstvom,
 prostá krádež,
 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivos-

ou.
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Produkt: 460 - Poistenie rodinného domu, bytu v osobnom vlast-
níctve, rekrea ného domu, chaty, domu vo výstavbe a 
poistenie domácnosti „BEZSTAROSTNÝ DOMOV“

 Poistený sa podie a na poistnom plnení dohodnutou spoluú as ou.
 Poistenie nehnute nosti nezah a poistenie domácnosti a naopak.
 Pripoistenia nehnute nosti a domácnosti nie je možné dojedna  sa-

mostatne bez poistenia hlavnej budovy alebo domácnosti.
 Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká pois ova-

te ovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho asti.
 Asisten né služby + pred ženie záruky sú poistením kryté bez pla-

tenia poistného za podmienky, že nehnute nos  aj domácnos  sú 
sú asne poistená na balík EXCELENT, alebo domácnos  je poiste-
ná na balík EXCELENT s výškou poistnej sumy minimálne 10 000 
EUR.



• odpoveda  pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie rizika,
• predloži  k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, ú tovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožni  preskúma innos  zariadení slúžiacich na 

ochranu majetku; za ú elom posúdenia poistného rizika umožni  vstup do poistených objektov.

• oznámi  bez zbyto ného odkladu všetky zmeny poistenia, zvýšenie poistného rizika bez oh adu na jeho druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie 
nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,

• oznámi , že ten istý predmet poistenia poistil v inej pois ovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove  je povinný oznámi  meno takej pois ovne,
aj výšku poistnej sumy,

• riadne sa stara  o údržbu poistených vecí,
• zabezpe i  poistený majetok vo i odcudzeniu v zmysle príslušných ZD,
• dba , aby poistná udalos  nenastala, a vykonáva  primerané opatrenia na jej odvrátenie.

• bezodkladne pois ovni oznámi  na Centrálny dispe ing škôd (0850 111 577) vznik akejko vek poistnej udalosti najneskôr do 15 kalendárnych dní od 
vzniku poistnej udalosti alebo do 15 kalendárnych dní, odkedy sa o nej dozvedel,

• vykona  všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvä šovala, vykonáva  primerané opatrenia na zmiernenie násled-
kov poistnej udalosti ktorá už nastala,

• v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej vandalizmom alebo krádežou je poistený, resp. poistník povinný oznámi  škodu príslušným orgánom polície,
• v prípade asisten nej udalosti bezodkladne kontaktova  stredisko asisten nej služby poskytovate a na ísle: 18118, zo zahrani ia: +421 18118 alebo 

+421 2 63 532 236.

• Náklady na poistenie je možné plati  v štvr ro ných, polro ných alebo ro ných splátkach, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej 
zmluve. Odporú ame platenie v ro ných splátkach, nako ko je zvýhodnené z avou z poistného.

• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy. 
• Platby poistného je možné realizova  prevodom na ú et pois ovne, poštovým poukazom, inkasom z ú tu alebo platbou kartou.

• Poistenie za ína nultou hodinou prvého d a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím 
poistnej zmluvy alebo neskôr. 

• Poistenie sa dojednáva na dobu stanovenú v poistnej zmluve. Poistenie dojednané na dobu kratšiu než jeden rok za ína d om uvedenom v poistnej 
zmluve, najskôr však zaplatením poistného.

• V prípade uzatvorenia poistnej zmluvy na dia ku, poistenie nadobúda ú innos  úhradou poistného, t.j. dátumom a asom vykonania úhrady poistného 
zo strany klienta. Úhrada poistného musí byt vykonaná do 7 kalendárnych dní od za iatku poistenia, inak poistenie zanikne.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a jeho splatnosti,
• ak poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy pois ovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 

zaplatené pred doru ením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len as  poistného,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane.

• Písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia, pri om výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.
• Písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a za ína plynú  nultou hodinou d a

nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om pois ov a má právo na pomernú as
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.

• Ak bola poistná zmluva uzatvorená na dia ku, môže zmluva zaniknú  výpove ou zo strany klienta. Výpove  musí by  podaná v lehote 14 dní odo d a
uzatvorenia poistnej zmluvy.

460_20180223_1

 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia. Ak je v poistnej zmluve dojed-

naných viac miest poistenia, vz ahuje sa poistenie na všetky tieto miesta poistenia.



Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach 
pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad živelných 
udalostí (OPP Z 156), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad odcudzenia a vandalizmu (OPP OV 206), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie veci 
pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsob zabezpe enia (ZD SZ-2), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie skla (OPP SK 256), v Osobitných 
poistných podmienkach pre poistenie strojov a elektroniky (OPP SE 307), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie pojazdných strojov a zariadení (ZD PST-2), v 
Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zásielky (OPP PZ 407), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
vadným výrobkom (OPP ZVV 656) a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie podnikate ských rizík (ZD-P).

Poistenie „Podnikate “ je ur ené najmä malým podnikate om a poskytuje komplexné poistné riešenie poistenia majetku a zodpovednosti za škodu na jednej zmluve.

Predmetom poistenia môže by :
zásoby, materiál, ostatné hnute né veci, cudzie 

veci prevzaté, užívané, cennosti, umelecké diela, písomnosti, stroje 
a elektronické zariadenia, prenosná elektronika.

budovy, haly, ostatné stavby, bytové i neby-
tové jednotky vrátane stavebných sú astí a príslušenstva.

Pre vymedzené predmety poistenia možno dojedna  nasledovné po-
istné krytie:

 Balíkové poistenie, ktoré obsahuje riziká : združený živel, odcudze-
nie, vandalizmus, sklo, pe ažný posol.

 Lom stroja a elektroniky
 Zodpovednos  za škodu, zah a: cudzie veci prevzaté/vnesené, 

regresy sociálnej a zdravotných pois ovní, cudzie veci prenajaté, 
poži ané, užívané

 Balíkové poistenie, ktoré obsahuje riziká: združený živel, odcudze-
nie, vandalizmus.

Pripoistenie k hnute nému majetku:
• Lom stroja (zvýšenie limitu)
• Zodpovednos  za škodu (zvýšenie limitu)
• Zodpovednos  za vadu výrobku
• Preprava zásielky
• Živelné prerušenie prevádzky

 Pozemky, rastliny a porasty,
 opustené, neobývané, poškodené a neudržiavané budovy a stavby, 
 neštandardné budovy alebo stavby a veci v nich uložené,
 živé zvieratá, mikroorganizmy,
 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok alebo ne istôt

do budovy, ak k nemu neprišlo následkom živelnej udalosti,
 škody spôsobené spätným vystúpením vody z kanaliza ného potru-

bia, okrem prípadov, ke  bolo toto vystúpenie spôsobené povod ou
alebo záplavou alebo atmosférickými zrážkami,

 nedostato ným používaním, dlhodobým uskladnením,
 škody vzniknuté do 10 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsled-

ku povodne alebo záplavy,
 estetické poškodenie,
 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivos ou,
 sprenevera, prostá krádež.
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Produkt: 442 - Poistenie podnikate ských rizík

 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia. 

 Poistený sa podie a na poistnom plnení dohodnutou spoluú as ou.
 Spolo ný limit plnenia pre nehnute nosti a hnute nosti vo výške 

3 300 EUR za jednu a všetky škody vzniknuté v priebehu jedného 
poistného obdobia v dôsledku vandalizmu. 

 Limit plnenia vo výške 20 % , maximálne však do výšky 7 000 EUR 
za poistnú udalos  na hnute nostiach, pokia  sa v okamžiku vzniku 
poistnej udalosti nachádzajú mimo miesta poistenia v priamej sú-
vislosti s realizáciou zákazky poisteného v rámci výkonu innosti
uvedenej v tejto poistnej zmluve.

 Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká pois ova-
te ovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho asti.



• odpoveda  pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika,

• predloži  k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, ú tovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožni  preskúma innos  zariadení slúžiacich na 
ochranu majetku; za ú elom posúdenia rozsahu poistného rizika umožni  vstup do poistených objektov.

• oznámi  bez zbyto ného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej innosti alebo zvýšenie poistného rizika bez oh adu na jeho 
druha rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,

• oznámi  zmenu poistnej hodnoty poistenej  veci alebo súboru, ak došlo v ase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej 
zmluve dojednané inak; pri nesplnení má pois ovate  právo uplatni  podpoistenie,

• oznámi , že ten istý predmet poistenia poistil v inej pois ovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove  je povinný oznámi  meno takej pois ovne,
aj výšku poistnej sumy,

• riadne sa stara  o údržbu poistených vecí,
• zabezpe i  poistený majetok vo i odcudzeniu v zmysle príslušných ZD,
• dba , aby poistná udalos  nenastala, a vykonáva  primerané opatrenia na jej odvrátenie.

• bezodkladne oznámi  na Centrálny dispe ing škôd (0850 111 577) vznik akejko vek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poist-
nej udalosti, zárove  však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,

• vykona  všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvä šovala, vykonáva  primerané opatrenia na zmiernenie násled-
kov poistnej udalosti, ktorá už nastala,

• v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej vandalizmom je poistený, resp. poistník povinný oznámi  škodu príslušným orgánom polície.

• Náklady na poistenie je možné plati  v štvr ro ných, polro ných alebo ro ných splátkach, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej 
zmluve. Odporú ame platenie v ro ných splátkach, nako ko je zvýhodnené z avou z poistného.

• Platby poistného je možné realizova  prevodom na ú et pois ovne, poštovým poukazom, inkasom z ú tu alebo platobnou kartou.

• Poistenie za ína nultou hodinou prvého d a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím 
poistnej zmluvy alebo neskôr. 

• Poistenie sa dojednáva na dobu neur itú, pokia  nie je  poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a jeho splatnosti,
• ak poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy pois ovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 

zaplatené pred doru ením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len as  poistného,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane.

• Písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia, pri om výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného 
obdobia.

• Písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a za ína plynú  nultou hodinou d a
nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om pois ov a má právo na pomernú as
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.

• Písomnou výpove ou do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pri om výpovedná lehota je osemdenná 
a za ína plynú  nultou hodinou d a nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om
pois ov a má právo na pomernú as  poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia. 
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie právnej ochrany pre klientov Slovenskej sporite ne a.s.

Pois ovate  sa zaväzuje uhradi  náklady poisteného spojené s uplatnením jeho práva v rozsahu vymedzenom v poistnej zmluve.

 Predmetom poistenia je ochrana oprávnených záujmov poistenej 
osoby v oblasti záväzkových právnych vz ahov, na ktoré sa pois-
tenie vz ahuje pod a dojednaného variantu poistenia, ak dôjde bez 
jej pri inenia k porušeniu zmluvných povinností zo strany fyzickej 
alebo právnickej osoby, s ktorou poistená osoba uzavrela zmluvu.

 V rámci produktu je možné dojedna  poistenie proti nasledovným 
rizikám:
• ochranu oprávnených právnych záujmov poistenej osoby ako 

kupujúceho v právnych vz ahoch vyplývajúcich z kúpnej zmluvy 
k hnute nej veci,

• ochranu oprávnených právnych záujmov poistenej osoby v zá-
väzkových právnych vz ahoch, ktorých predmetom je hnute ná
alebo nehnute ná vec alebo služba využívaná poistenou osobou 
ako spotrebite om.

Poistenie zah a v závislosti na dojednanom variante právnu ochranu 
v rozsahu právnej rady alebo komplexnej právnej ochrany.

Poistenými osobami sú:
• klient Slovenskej sporite ne ( alej len „banka“),
• manžel (manželka), druh (družka) žijúci s klientom banky v spolo -

nej domácnosti,
• deti klienta banky do 26. roku života, pokia  sú slobodné a neza ali

vykonáva  pravidelnú zárobkovú innos .

Poistenie sa nevz ahuje na právnu ochranu:
 v oblasti colného a da ového práva,
 v sporoch medzi spolupoistenými osobami,
 pri uplatnení nárokov, ktoré boli na poistenú osobu prevedené alebo 

ktoré uplat uje poistená osoba menom tretej osoby,
 ktorá má priamu alebo nepriamu súvislos  s vojnovými udalos ami,

vzburami, povstaniami alebo inými hromadnými násilnými nepokoj-
mi, štrajkmi, výlukami, teroristickými aktmi (t.j. násilnými konaniami 
motivovanými politicky, sociálne, rasovo, ideologicky alebo nábo-
žensky) alebo rozhodnutiami štátneho orgánu alebo inými úradnými 
opatreniami,

 v sporoch, ktoré vznikli v dôsledku aktívnej ú asti na športových 
závodoch a sú ažiach (vrátane tréningov),

 v oblasti sociálneho zabezpe enia, nemocenského, dôchodkového 
a verejného zdravotného poistenia,

 súvisiaca s podnikate skou alebo inou zárobkovou innos ou pois-
tenej osoby,

 v sporoch, ktoré sa konajú na súde alebo inom orgáne, ktorého 
sídlo sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky,

 v oblasti ochrany osobnosti, práva duševného vlastníctva alebo ne-
kalej sú aže

 Pois ovate  nie je povinný poskytnú  poistné plnenie pokia  poistná 
udalos  nastala v akacej dobe (t.j. 3 mesiace od za iatku poiste-
nia)

 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-
ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.
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Produkt: 352 – Poistenie právnej ochrany



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Poistený je povinný bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie profesnej in-

nosti.
• Poistený je povinný bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni alšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesnej innosti.
• Poistený je povinný bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni, že v súvislosti so vzniknutou škodou bolo proti nemu alebo jeho zamestnancovi 

za até súdne (ob ianskoprávne a/alebo trestné) alebo rozhodcovské konanie a informova  pois ov u o priebehu a výsledkoch tohto konania.

• V prípade poistnej udalosti je potrebné ju o najskôr oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nesmie bez súhlasu pois ovne úplne alebo z asti uzna  nárok z titulu zodpovednosti za škodu.

• Náklady na poistenie platíte pod a frekvencie zvolenej v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vzniká uzatvorením poistnej zmluvy. V prípade uzatvorenia poistenia na dia ku, poistenie vzniká zaplatením poistného. Poistenie zaniká 
z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ukon ením Zmluvy o ú te (produkte, službe),
• v prípade uzavretia zmluvy na dia ku, nezaplatením poistného do 5 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy, platnos  návrhu poistnej zmluvy zanikne, 

t.j. poistenie nevznikne,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia,
• v prípade uzatvorenia poistenia na dia ku, do 14 kalendárnych dní je poistník oprávnený odstúpi  od zmluvy bez uvedenia dôvodu.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), v Osobitných poistných podmienkach pre 
poistenie zásielky (OPP PZ 407).

V tomto druhu poistenia ide o poistenie prepravy zásielok prepravovanej automobilom, železnicou, námornou alebo rie nou lo ou, lietadlom alebo poštou, pod 
podmienkou, že pre prepravu bol použitý dopraný prostriedok, ktorý sp a podmienky stanovené legislatívou Slovenskej republiky, štátu cez územie ktorého je 
poistená zásielka prepravovaná a medzinárodnými dohodami a kódexami, ktoré sa vz ahujú k pozemnej námornej, rie nej i leteckej preprave.

Prepravu zásielok je možné dojedna  na nasledovné balíky poistného 
krytia:

 prepravované veci sú poistené pre 
prípad  poškodenia, zni enia, v dôsledku nehody dopravného pro-
striedku alebo živelnej udalosti.
 prepravované veci sú 
poistené pre prípad  poškodenia, zni enia, alebo straty následkom 
všetkých rizík, vzh adom na ur ený druh prepravy.

Poistenie prepravy zásielky je možné dohodnú  ako:
používa sa v prípade jednorazovej 

prepravy a v poistnej zmluve musí by  dohodnutá trasa a as (de )
prepravy.

používa sa pri pravidelnom a vä -
šom objeme realizovanej prepravy tovaru, asto krát viacerými vo-
zidlami. Realizujú sa z pravidla všetky prepravy s rovnakým poist-
ným krytím pre tie isté druhy tovaru.

Pripoistenie:
• Ostatné náklady:

- Finan né náklady
- O akávaný zisk
- Odpratávacie náklady

• Dodatkové riziká:
- Lom
- Lekáž
- Premá anie
- Korózia, oxidácia, zmena farby zásielky
- Porušenie obalu
- Pôsobenie atmosférického teplo alebo chladu

• Rozšírená doba krytia po as skladovania

 Škody spôsobené úmyselne, nedbalos ou, spreneverou alebo pod-
vodom,

 porušením dopravných a bezpe nostných predpisov,
 porušením colných, zásielkových, deklara ných alebo iných záväz-

ných predpisov,
 nevhodným alebo chybným naložením prepravovaných vecí alebo 

ich nedostato ným zabezpe ením po as prepravy,
 nedostato ným, chybným, nevhodným alebo neobvyklým spôso-

bom balenia prepravovaných vecí,
 použitím nevhodného dopravného prostriedku,
 jazdené a historické motorové vozidlá,
 cudzie peniaze.
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Produkt: 467 - Poistenie prepravy zásielok

 Poistený sa podie a na poistnom plnení dohodnutou spoluú as ou.
 Dodatkové riziká a rozšírenú dobu krytia je možné dojedna  len 

k balíku rizík proti všetkým rizikám ALL RISK.
 Ak je dojednané poistenie zásielky proti všetkým rizikám – ALL 

RISK, poskytne poistite  poistné plnenie v prípade poistnej udalosti 
krádežou zásielky alebo krádežou vozidla so zásielkou za podmien-
ky, že vozidlo bolo  zabezpe ené v zmysle príslušných OPP.

 Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká pois ova-
te ovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho asti.

 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na území dohodnuté v poistnej zmluve.



• odpoveda  pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika,

• oznámi  bez zbyto ného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej innosti alebo zvýšenie poistného rizika bez oh adu na jeho 
druha rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,

• oznámi  zmenu poistnej hodnoty poistenej  veci alebo súboru, ak došlo v ase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej 
zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má pois ovate  právo uplatni  podpoistenie,

• oznámi , že ten istý predmet poistenia poistil v inej pois ovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove  je povinný oznámi  meno takej pois ovne,
aj výšku poistnej sumy,

• riadne sa stara  o údržbu poistených vecí,
• dba , aby poistná udalos  nenastala, a vykonáva  primerané opatrenia na jej odvrátenie.

• bezodkladne oznámi  na Centrálny dispe ing škôd (0850 111 577) vznik akejko vek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poist-
nej udalosti, zárove  však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,

• vykona  všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvä šovala, vykonáva  primerané opatrenia na zmiernenie násled-
kov poistnej udalosti, ktorá už nastala.

• Náklady na poistenie je možné plati  v štvr ro ných, polro ných alebo ro ných splátkach, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej 
zmluve.

• Platby poistného je možné realizova  prevodom na ú et pois ovne, poštovým poukazom, inkasom z ú tu alebo platbou kartou.

• Ak sa nedohodlo inak, poistenie za ína okamihom ke  je zásielka uvedená do pohybu za ú elom naloženia na dopravný prostriedok v mieste stano-
venom v poistnej zmluve ako za iatok prepravy. Trvá po celú dobu obvyklej prepravy vrátane prekladania, skladovania, odchýlenia od stanovej trasy 
a zdržania, na ktoré nemal poistník alebo poistený vplyv.

• Poistenie dojednané na dobu kratšiu než jeden rok za ína d om v poistnej zmluve, najskôr však zaplatením poistného.
• Ak sa zásielka nakladá alebo vykladá po astiach, doba poistného krytia sa za ína a kon í samostatne pre každú as  zásielky.
• Poistenie sa prerušuje na dobu prerušenia dopravy, ku ktorému došlo na podnet poisteného alebo poistníka.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• poistenie kon í okamihom prevzatia zásielky príjemcom a jej vyloženia v mieste ur enia, najneskoršie však uplynutím 15 dni po príchode zásielky na 

miesto ur enia; a pri námornej preprave najneskoršie 60 dní po vyložení zásielky v ur enom prístave.
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a jeho splatnosti,
• ak poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy pois ovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 

zaplatené pred doru ením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len as  poistného,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného.

• Písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia, pri om výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného 
obdobia.

• Písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a za ína plynú  nultou hodinou d a
nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om pois ov a má právo na pomernú as
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.

• Písomnou výpove ou do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pri om výpovedná lehota je osemdenná 
a za ína plynú  nultou hodinou d a nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om
pois ov a má právo na pomernú as  poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia. 
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných pod-
mienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie 
stavebno-montážnych rizík, v Zmluvných dojednaniach pre dodatkové poistenie majetku, na ktorom sa vykonáva stavebno-montážne dielo (D01), v Zmluvných 
dojednaniach pre dodatkové poistenie okolitého majetku investora (D02), v Zmluvných dojednaniach pre dodatkové poistenie škôd spôsobených chybným 
návrhom, projekciou alebo konštrukciou (D03), v Zmluvných dojednaniach pre dodatkové poistenie zvláštnych nákladov (D04), v Zmluvných dojednaniach 
pre dodatkové poistenie pre prípad poškodenia, zni enia alebo odcudzenia prepravovaných vecí pri cestnej preprave (D05), v Zmluvných dojednaniach pre 
dodatkové poistenie záru nej doby (D06), v Zmluvných dojednaniach pre rozšírené dodatkové poistenie záru nej doby (D07), v Zmluvných dojednaniach na 
rozšírenie územnej platnosti (D08), v Zmluvných dojednaniach pre dodatkové poistenie nákladov na odstránenie suti (D09), v Zmluvných dojednaniach pre 
dodatkové poistenie pre prípade krádeže (D10), v Zmluvných dojednaniach pre dodatkové poistenie zodpovednosti za škodu (D11), v Zmluvných dojednaniach 
pre dodatkové poistenie vzájomnej (krížovej) zodpovednosti za škodu (D12).

Stavebno-montážne poistenie je komplexné poistenie výstavby a montáže stavebných alebo montážnych diel ur ené pre investorov (odberate ov stavených 
diel) alebo pre stavebné firmy (generálny dodávate , subdodávate ), ktoré dielo realizujú.

Poistenie sa vz ahuje na budované stavebné alebo montážne dielo 
alebo jeho asti.

Poistenie sa vz ahuje na:
 ne akané a náhle poškodenie, zni enie alebo stratu poistenej veci 

alebo jej asti akouko vek náhodnou udalos ou, ktorá nie je alej
alebo v príslušných dodatkoch, ak sú dojednané, vylú ená,

 taký prípad poškodenia alebo zni enia poistenej veci, ktorý obme-
dzuje alebo vylu uje funk nos  tejto veci.

Pre vymedzené predmety poistenia možno dojedna  nasledovné po-
istné krytie:

Základné poistenie:
 Stavebné alebo montážne dielo alebo jeho asti

Dodatkové poistenie:
K základnému poisteniu je možné dojedna  dodatkové poistenie:
• Zariadenie staveniska ZS
• Stavebno - montážne stroje
• Stavebno - montážna výstroj a zariadenie
• Majetok na ktorom je vykonávané stavebno - montážne dielo
• Okolitý majetok vo vlastníctve investora,
• Škody spôsobené chybným návrhom, projektovaním, konštrukciou
• Zvláštne náklady
• Preprava vecí
• Záru ná doba
• Rozšírená záru ná doba
• Rozšírená územná platnos
• Náklady na odstránenie sute nad poistnú sumu
• Zodpovednos  za škodu vzniknutú inému v súvislosti so staveb-

no-montážnymi prácami
• Poistenie krížovej zodpovednosti

 Platné tuzemské a zahrani né bankovky, ceniny,
 veci kultúrnej, historickej, umeleckej hodnoty,
 písomnosti, plány, výkresy, nosi e,
 motorové vozidlá s ŠPZ, lietadlá a vodné plavidlá,
 zastavenie alebo prerušenie innosti,
 škody spôsobné vadou materiálu alebo chybne vykonanou prácou, 

ale táto výluka sa vz ahuje len na náhradu vadného materiálu alebo 
opravu chybne vykonanej práce,

 škody na dieloch a nástrojoch, ktoré sa vymie ajú pri zmene pra-
covného úkonu alebo pre opotrebenie,

 poškodenie alebo zni enie poistenej veci normálnymi atmosférický-
mi podmienkami, vznikom usadenín,

 škody, ktoré neobmedzujú alebo nevylu ujú funk nos  veci, t.j. ško-
dy na vzh ade,

 škody spôsobené úmyselným konaním poisteného, spolupoiste-
ných, ich zmocnencov a zástupcov.

 Poistený sa podie a na poistnom plnení dohodnutou spoluú as ou.
 Dodatkové poistenie nie je možné poisti  bez dojednania základné-

ho poistenia.
 Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká pois ova-

te ovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho asti.

 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
 Poistenie sa týka poistných udalosti na stavenisku alebo mieste montáže uvedenom v zmluve ako adresa rizika, pokia  nie je dohodnuté inak.
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Produkt: 49 - Poistenie stavebno – montážnych rizík



• odpoveda  pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika,

• predloži  k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, ú tovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožni  preskúma innos  zariadení slúžiacich na 
ochranu majetku; za ú elom posúdenia rozsahu poistného rizika umožni  vstup do poistených objektov.

• oznámi  bez zbyto ného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej innosti alebo zvýšenie poistného rizika bez oh adu na jeho 
druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,

• oznámi  zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v ase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej 
zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má pois ovate  právo uplatni  podpoistenie,

• oznámi , že ten istý predmet poistenia poistil v inej pois ovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove  je povinný oznámi  meno takej pois ovne,
aj výšku poistnej sumy,

• riadne sa stara  o údržbu poistených vecí,
• dba , aby poistná udalos  nenastala, a vykonáva  primerané opatrenia na jej odvrátenie.

• bezodkladne oznámi  na Centrálny dispe ing škôd (0850 111 577) vznik akejko vek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poist-
nej udalosti, zárove  však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,

• vykona  všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvä šovala, vykonáva  primerané opatrenia na zmiernenie násled-
kov poistnej udalosti, ktorá už nastala.

• Náklady na poistenie sa platia naraz za celú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané.
• V poistnej zmluve je možné dohodnú , že poistený uhradí poistné v splátkach. V takomto prípade sa splátky považujú za zmluvné pred ženie lehoty 

splatnosti jednorázového poistného pod a §801 Ob ianskeho zákonníka. V prípade, že niektorá splátka poistného nebude uhradená v zmluvne do-
hodnutom termíne, pois ovni vzniká právo žiada  od poisteného uhradenie celej zvyšnej sumy poistného naraz.

• Platby poistného je možné realizova  prevodom na ú et pois ovne, poštovým poukazom, inkasom z ú tu alebo platbou kartou.

• Poistenie sa za ína d om uvedeným v poistnej zmluve ako za iatok poistenia. Ak však v tento de  neboli ešte zahájené práce a ani nedošlo k tomuto 
dátumu k vyloženiu poistených vecí na adrese rizika, za ína poistenie až d om zahájenia prác alebo d om vyloženia vecí na adrese rizika, pokia  nie 
je v zmluve dohodnuté inak.

• Poistenie sa dojednáva na dobu ur itú so zmluvne dohodnutým za iatkom a koncom poistenia.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• d om, kedy bolo dielo dokon ené alebo jeho as  odovzdaná alebo uvedená do prevádzky, ak nie je dohodnuté inak, najneskôr však d om uvede-

ným v zmluve ako koniec poistenia.
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a jeho splatnosti,
• ak poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy pois ovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 

zaplatené pred doru ením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len as  poistného,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane.

• Písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia, pri om výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného 
obdobia.

• Písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a za ína plynú  nultou hodinou d a
nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om pois ov a má právo na pomernú as
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.

• Písomnou výpove ou do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pri om výpovedná lehota je osemdenná 
a za ína plynú  nultou hodinou d a nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om
pois ov a má právo na pomernú as  poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia. 
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), v Osobitných poistných podmienkach pre 
poistenie strojov a elektroniky (OPP SE 307), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí (OPP Ž 156), v Osobitných 
poistných podmienkach pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu (OPP OV 206), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie veci pre prípad od-
cudzenia alebo vandalizmu, spôsob zabezpe enia (ZD SZ-2), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie pojazdných pracovných strojov a zariadení (ZD PST-2).

Poistenie je ur ené na ochranu strojných a elektronických zariadení proti náhlym a nepredvídate ným škodám spôsobených skratom, prepätím, konštruk nou 
chybou i nepozornos ou obsluhy, ktoré majú za následok stratu ich funk nosti.

Predmetom poistenia môže by :
Stroj, elektronika, strojné a elektronické zariadenie, príslušenstvo 
a výbava
Pojazdný pracovný stroj, príslušenstvo a výbava
Prenosná elektronika, príslušenstvo a výbava 

Pre vymedzené predmety poistenia možno dojedna  nasledovné 
poistné krytie:

 Lom stroja a elektroniky

 Lom stroja a elektroniky
 ALL RISK zah a: združený živel, odcudzenie, lom stroja

 Lom stroja a elektroniky

 mobilné telefóny, prenosné naviga né prístroje, diktafóny, prenosná 
audiotechnika, tablety,

 kamery, fotoaparáty, prenosné osobné pokladnice, 
 ultrazvukové zariadenia, endoskopy, kardiostimulátory, na úvacie

prístroje,
 vozidlá s E V slúžiace výhradne na dopravu osôb,
 diely a asti zariadení všetkého druhu, ktoré sa pravidelne vymie a-

jú kvôli rýchlemu opotrebovaniu alebo starnutiu,
 škody na vzh ade, estetické nedostatky, ktoré neovplyv ujú funk -

nos  zariadenia,
 škody v dôsledku korózie, oxidácie, kavitácie, erózie, usadenín 

všetkých druhov alebo únavou materiálu,
 používanie poistenej veci v rozpore s predpismi výrobcu, v rozpore 

s technickými podmienkami alebo normami,
 straty, zmeny, poškodenia, zníženia funk nosti, dostupnosti alebo 

innosti po íta ového systému, programu, softvéru, dát,
 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivos-

ou,
 prostá krádež.
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Produkt: 448 - Poistenie strojov a elektroniky

 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia. 
 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky alebo EU.
 Pre pracovné pojazdné stroje s vlastným pohonom alebo pre pracovné stroje pripojené je miestom poistenia územie SR, pokia  v poistnej zmluve nie 

je dojednané inak.

 Poistený sa podie a na poistnom plnení dohodnutou spoluú as ou.
 Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká pois ova-

te ovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho asti.



• odpoveda  pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika,

• predloži  k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, ú tovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožni  preskúma innos  zariadení slúžiacich na 
ochranu majetku; za ú elom posúdenia rozsahu poistného rizika umožni  vstup do poistených objektov.

• oznámi  bez zbyto ného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej innosti alebo zvýšenie poistného rizika bez oh adu na jeho 
druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,

• oznámi  zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v ase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej 
zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má pois ovate  právo uplatni  podpoistenie,

• oznámi , že ten istý predmet poistenia poistil v inej pois ovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove  je povinný oznámi  meno takej pois ovne,
aj výšku poistnej sumy,

• riadne sa stara  o údržbu poistených vecí,
• používa  poistené zariadenie len na ú ely stanovené výrobcom pod a návodu na obsluhu alebo technickými podmienkami,
• zabezpe i  obsluhu alebo riadenie poisteného zariadenia osobou, ktorá má predpísanú kvalifikáciu alebo oprávnenie, alebo osobou, ktorá bola na 

obsluhu alebo riadenia poisteného zariadenia zaškolená,
• dba , aby poistná udalos  nenastala, a vykonáva  primerané opatrenia na jej odvrátenie.

• bezodkladne oznámi  na Centrálny dispe ing škôd (0850 111 577) vznik akejko vek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poist-
nej udalosti, zárove  však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,

• vykona  všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvä šovala, vykonáva  primerané opatrenia na zmiernenie násled-
kov poistnej udalosti, ktorá už nastala.

• Náklady na poistenie je možné plati  v štvr ro ných, polro ných alebo ro ných splátkach, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej 
zmluve.

• Platby poistného je možné realizova  prevodom na ú et pois ovne, poštovým poukazom, inkasom z ú tu alebo platbou kartou.

• Poistenie za ína nultou hodinou prvého d a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím 
poistnej zmluvy alebo neskôr. 

• Poistenie dojednané na dobu kratšiu než jeden rok za ína d om v poistnej zmluve, najskôr však zaplatením poistného.
• Poistenie sa dojednáva na dobu neur itú, pokia  nie je poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a jeho splatnosti,
• ak poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy pois ovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 

zaplatené pred doru ením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len as  poistného,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane.

• Písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia, pri om výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného 
obdobia.

• Písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a za ína plynú  nultou hodinou d a
nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om pois ov a má právo na pomernú as
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.

• Písomnou výpove ou do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pri om výpovedná lehota je osemdenná 
a za ína plynú  nultou hodinou d a nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om
pois ov a má právo na pomernú as  poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vy-
plývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach pre 
poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad živelných uda-
lostí (OPP Z 156) a v Osobitných poistných podmienkach pre prípad odcudzenia a vandalizmu (OPP OV 206) a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie výstav.

Poistenie výstavy sa vz ahuje na poškodenie alebo zni enie vystavovaných exponátov a zariadenie výstavnej plochy a na poistenie zodpovednosti za škodu.

Predmetom poistenia sú vystavované exponáty a zariadenie výstav-
nej plochy, ktorými môžu by :

 Bežné hnute né veci: nábytok, kozmetika, koberce, stavebný mate-
riál, autá, tla oviny, stroje , elektronika, a iné.

 Cennosti: veci umeleckej hodnoty, starožitnosti, zbierky, klenoty, 
šperky a podobne.

Pre vymedzené predmety poistenia možno dojedna  nasledovné po-
istné krytie:
Základné poistenie:

 Združený živel

Dodatkové pripoistenie:
K základnému poisteniu je možné dojedna  dodatkové poistenie:
• Odcudzenie
• Vandalizmus
• Zodpovednos  za škodu

 Poškodenie a zni enie vecí cudzou osobou alebo krádež vecí 
v ase, ke  sú sústredené na mieste kde budú vystavované, v ase
inštalácie výstavy, v ase likvidácie (demontáže) výstavy a ich sú-
stredenia k odvozu,

 škody spôsobené úmyselným konaním alebo vedomou nedbanli-
vos ou poistníka, resp. poisteného, jeho zástupcov i splnomoc-
nencov,

 prostá krádež,
 sprejerstvo,
 škody, ktoré vznikli prepätím (prípadne indukciou) na elektronických 

alebo elektrických zariadeniach,
 škody spôsobené spätným vystúpením vody z kanaliza ného potru-

bia,
 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok alebo ne istôt

do budovy, ak k nemu neprišlo vplyvom poškodenia stavebných sú-
astí následkom rizika združený živel.

 Poistený sa podie a na poistnom plnení dohodnutou spoluú as ou.
 Dodatkové poistenie nie je možné dojedna  bez základného poiste-

nia.
 Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká pois ova-

te ovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho asti.
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Produkt: 360 - Poistenie výstavy

 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia. Ak je v poistnej zmluve dojed-

naných viac miest poistenia, vz ahuje sa poistenie na všetky tieto miesta poistenia.



• odpoveda  pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika,

• predloži  k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, ú tovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožni  preskúma innos  zariadení slúžiacich na 
ochranu majetku; za ú elom posúdenia rozsahu poistného rizika umožni  vstup do poistených objektov.

• zabezpe i  vystavované exponáty a zariadenie výstavnej plochy proti krádeži a poškodeniu, resp. zni eniu cudzou osobou spôsobom dohodnutým 
v poistnej zmluve. Ak nebol v poistnej zmluve dohodnutý spôsob zabezpe enia vystavovaných exponátov a zariadenia výstavnej plochy, je poistený 
povinný zabezpe i  poistené exponáty a zariadenie výstavy minimálne spôsobom uvedeným v príslušných ZD.

• ak sa pois uje výstava, kde ako exponáty budú cennosti ako napr. umelecké diela, starožitnosti, zbierky a iné cenné veci, musí by  priložený k poistnej 
zmluve zoznam a identifikácia týchto vecí s ocenením každej veci súdnym znalcom z príslušného oboru. Ocenenie súdnym znalcom nemusí by  u 
vecí  kde klient požaduje pre poistenie nižšiu cenu ako 331,94 EUR,

• oznámi  bez zbyto ného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej innosti alebo zvýšenie poistného rizika bez oh adu na jeho 
druha rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,

• oznámi  zmenu poistnej hodnoty poistenej  veci alebo súboru, ak došlo v ase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej 
zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má pois ovate  právo uplatni  podpoistenie,

• oznámi , že ten istý predmet poistenia poistil v inej pois ovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove  je povinný oznámi  meno takej pois ovne,
aj výšku poistnej sumy,

• riadne sa stara  o údržbu poistených vecí,
• dba , aby poistná udalos  nenastala, a vykonáva  primerané opatrenia na jej odvrátenie.

• bezodkladne oznámi  na Centrálny dispe ing škôd (0850 111 577) vznik akejko vek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poist-
nej udalosti, zárove  však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,

• vykona  všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvä šovala, vykonáva  primerané opatrenia na zmiernenie násled-
kov poistnej udalosti, ktorá už nastala,

• Náklady na poistenie sa platia naraz za celú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané.
• Platby poistného je možné realizova  prevodom na ú et pois ovne, poštovým poukazom, inkasom z ú tu alebo platbou kartou.

• Poistenie za ína nultou hodinou prvého d a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím 
poistnej zmluvy alebo neskôr. 

• Poistenie sa vz ahuje len na dobu od zahájenia výstavy do doby skon enia výstavy, ktorá je uvedená na poistnej zmluve.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a jeho splatnosti,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane.

• Písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia, pri om výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného 
obdobia.

• Písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a za ína plynú  nultou hodinou d a
nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om pois ov a má právo na pomernú as
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.

• Písomnou výpove ou do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pri om výpovedná lehota je osemdenná 
a za ína plynú  nultou hodinou d a nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om
pois ov a má právo na pomernú as  poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia. 
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní vnútroštátnej prepravy tovaru a vo Všeobecných 
poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 606.

Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený vnútroštátny cestný dopravca právo, aby pois ov a za neho nahradila škodu vzniknutú na prepravovanej 
zásielke, za ktorú poistený zodpovedá po as prepravy pod a prepravných zmlúv.

 Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  vnútroštátneho cestného 
dopravcu za škodu vzniknutú na zásielke po as prepravy vykoná-
vanej pre iného.

 Pois ov a nahradí aj:
• nevyhnutné preukázané náklady na odvrátenie hroziacej škody 

a zachra ovacie náklady vynaložené na zabezpe enie zníženia 
škody na prepravovanej zásielke, alebo na to, aby sa škoda ne-
zvä šila. Nahradia sa ú elne vynaložené a preukázané náklady 
do výšky 10% z hodnoty prepravovanej zásielky, 

• nevyhnutné náklady na zistenie rozsahu poškodenia zásielky, 
avšak len po predchádzajúcom súhlase pois ovne.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 na živých zvieratách pri ich preprave,
 na cudzích prepravovaných veciach, ktoré nie sú uvedené v pre-

pravnej zmluve,
 z tej prí iny, že poistený nedodržal podmienky dohodnuté v objed-

návke prepravy,
 na ojazdených a havarovaných motorových vozidlách pri preprave,
 prekro ením dodacej lehoty,
 nedodaním tovaru oprávnenému príjemcovi zásielky,
 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as ,
 spôsobenú stratou alebo poškodením pe azí, cenín, cenných pa-

pierov, listín, spisov ako aj drahých kovov, klenotov, drahokamov, 
umeleckých predmetov a iných cenností,

 lúpežou,
 krádežou bez prekonania prekážky.

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti
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Produkt: 363 - Poistenie vnútroštátnej prepravy - zodpovednos

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky.



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi  každú zmenu v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpo et poistného.
• Oznámi  uzatvorenie poistenia na to isté riziko u iného pois ovate a.
• Pri prevzatí zásielky na prepravu preskúma , i zásielka zodpovedá záznamu prepravcu v prepravnej listine,
• dba , aby mal vodi  potrebnú kvalifikáciu a spôsobilos ,
• dodržiava  všetky ustanovenia právnych predpisov, ktoré sa týkajú prepravy zásielok nebezpe ného tovaru po cestách,
• zabezpe i  vozidlo s tovarom proti odcudzeniu po as celej prepravy.

• Vznik poistnej udalosti bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie sa platia štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone innosti
advokáta, notára, exekútora, audítora, ú tovníka a da ového poradcu a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 606.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej innosti, ktorú je poistený oprávnený vykonáva  v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone profes-
nej innosti ú tovníka:
• v ase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vo i poistenému a ozná-

mený pois ovni v ase trvania poistenia.

 Poistenie sa vz ahuje na isté finan né škody. Poistením je krytá 
majetková ujma vyjadrite ná v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva z 
hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.

 Poistenie sa vz ahuje aj na zodpovednos  za náhradu nákladov na 
obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy v súvislosti 
s výkonom funkcie do limitu 1 000 Eur za jednu a všetky škody v prí-
slušnom poistnom období. Ak došlo ku krádeži týchto vecí, poskyt-
ne pois ov a plnenie iba v tom prípade, ak páchate  preukázate ne
prekonal prekážky, stanovené pois ov ou, chrániace prevzatú vec 
pred krádežou.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednos ),
 úmyselne alebo vedomou nedbanlivos ou,
 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú innos  ako poistený,
 podvodom, spreneverou,
 poškodením, zni ením a krádežou prevzatých vecí po as prepravy,
 poškodením, zni ením prevzatých vecí v dôsledku živelných uda-

lostí a vandalizmom,
 lúpežou, mankom,
 zamestnancovi poisteného,
 pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových látok,
 porušením povinnosti predchádza  škodám,
 nedodržaním zmluvne dohodnutých lehôt,
 povinnos ou poisteného zaplati  poplatky, pokuty, penále, pe ažné

tresty uložené na základe ob ianskoprávnych, trestnoprávnych, ob-
chodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia  táto 
povinnos  bola uložená alebo vznikla priamo poistenému,

 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as .

 Spoluú as  vo výške dojednanej v PZ
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.
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Produkt: 159 - Zodpovednos  ú tovníka



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi , že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej innosti.
• Oznámi alšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej innosti.

• V prípade poistnej udalosti je potrebné ju o najskôr oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie sa platia štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone innosti
advokáta, notára, exekútora, audítora, ú tovníka a da ového poradcu a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 606.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej innosti advokáta, ktorú je poistený oprávnený vykonáva
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone innosti
advokáta:
• v ase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vo i poistenému a ozná-

mený pois ovni v ase trvania poistenia.
 Poistenie sa vz ahuje na isté finan né škody. Poistením je krytá 

majetková ujma vyjadrite ná v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva 
z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.

 Poistenie sa vz ahuje aj na zodpovednos  za náhradu nákladov na 
obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy v súvislosti 
s výkonom funkcie do limitu 1 000 Eur za jednu a všetky škody 
v príslušnom poistnom období.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednos ),
 úmyselne alebo vedomou nedbanlivos ou,
 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú innos  ako poistený,
 podvodom, spreneverou,
 poškodením, zni ením a krádežou prevzatých vecí po as prepravy,
 poškodením, zni ením v dôsledku živelných udalostí a vandalizmom,
 lúpežou, mankom,
 zamestnancovi poisteného,
 pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových látok,
 porušením povinnosti predchádza  škodám,
 nedodržaním zmluvne dohodnutých lehôt,
 povinnos ou poisteného zaplati  poplatky, pokuty, penále, pe ažné

tresty uložené na základe ob ianskoprávnych, trestnoprávnych, ob-
chodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia  táto 
povinnos  bola uložená alebo vznikla priamo poistenému,

 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as .

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve.
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti.
 V prípade odcudzenia prevzatých vecí (ak boli poistené poistnou 

zmluvou) právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabez-
pe enia pod a poistnej zmluvy.
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Produkt: 154 - Zodpovednos  advokátov

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi , že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej innosti.
• Oznámi alšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej innosti.

• Vznik poistnej udalosti bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie sa platia štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone innosti
advokáta, notára, exekútora, audítora, ú tovníka a da ového poradcu a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 606.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej innosti audítorov, ktorú je poistený oprávnený vykonáva
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone innosti
audítora:
• v ase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vo i poistenému a ozná-

mený pois ovni v ase trvania poistenia.
 Poistenie sa vz ahuje na isté finan né škody. Poistením je krytá 

majetková ujma vyjadrite ná v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva 
z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.

 Poistenie sa vz ahuje aj na zodpovednos  za náhradu nákladov na 
obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy v súvislosti 
s výkonom funkcie do limitu 1 000 Eur za jednu a všetky škody 
v príslušnom poistnom období.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednos ),
 úmyselne alebo vedomou nedbanlivos ou,
 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú innos  ako poistený,
 podvodom, spreneverou,
 poškodením, zni ením a krádežou prevzatých vecí po as prepravy,
 poškodením, zni ením v dôsledku živelných udalostí a vandalizmom,
 lúpežou, mankom,
 zamestnancovi poisteného,
 pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových látok,
 porušením povinnosti predchádza  škodám,
 nedodržaním zmluvne dohodnutých lehôt,
 povinnos ou poisteného zaplati  poplatky, pokuty, penále, pe ažné

tresty uložené na základe ob ianskoprávnych, trestnoprávnych, ob-
chodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia  táto 
povinnos  bola uložená alebo vznikla priamo poistenému,

 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as .

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti
 V prípade odcudzenia prevzatých vecí (ak boli poistené poistnou 

zmluvou) právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabez-
pe enia pod a poistnej zmluvy.
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Produkt: 155 - Zodpovednos  audítorov

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi , že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej innosti.
• Oznámi alšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej innosti.

• Vznik poistnej zmluvy bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie sa platia štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

  155_20180223_1



Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti osobného cestného dopravcu za škodu spôsobenú cestujú-
cemu v autobusovej / autokarovaj doprave a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 606.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  poisteného osobného cestného dopravcu za škodu vzniknutú cestujúcemu v autobusovej / autokarovej doprave 
v súlade s Nariadením EÚ . 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave.

V prípade nehody v dôsledku prevádzky autobusu alebo autokaru 
pois ov a nahradí cestujúcemu škodu:

 na zdraví, t.j. telesné poškodenie, vrátane škody, ktorá sa nahrádza 
pri usmrtení,

 na batožine a / alebo osobných veciach, t.j. poškodenie alebo zni-
enie,

 náklady vynaložené poisteným v súvislosti s okamžitými potrebami 
cestujúcich po nehode vozidla (ubytovanie, oble enie, ob erstve-
nie).

 všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu,
 zodpovednos  vyplývajúcu z prepravných zmlúv (CMR),
 poistenie zodpovednosti dopravcu,
 poistenie zodpovednosti spôsobené prevádzkou dopravného pro-

striedku, motorového vozidla

Poistenie sa nevz ahuje na škodu spôsobenú cestujúcemu:
 pokia  poistený v ase vzniku škodovej udalosti nemal platné opráv-

nenie na výkon innosti prevádzkovate a autobusovej/autokarovej 
dopravy,

 ak vodi  vozidla v ase vzniku škodovej udalosti nemal platné opráv-
nenie na vykonávanie innosti vyžadované právnymi predpismi,

 vodi om vozidla, ktorý bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omam-
ných látok,

 k náhrade ku ktorej sa poistený zaviazal nad rámec stanovený 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a bez súhlasu pois ovne,

 v dôsledku toho, že technický stav vozidla v ase škodovej udalosti 
nebol v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre 
prevádzkovanie autobusovej / autokarovej dopravy.

 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-
ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti.
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Produkt: 362 - Poistenie autobusového prepravcu – AUTOCAR 
TPL

 Poistenie sa vz ahuje na škodu spôsobenú v dôsledku prevádzky vozidla, ak miesto nástupu alebo výstupu cestujúceho sa nachádza na území 
lenského štátu EU.



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Prevádzkova  osobnú cestnú dopravu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v rozsahu ur enom v platnom oprávnení.
• Každú dopravnú nehodu a stratu batožiny ohlási  najbližšiemu oddeleniu polície a vyžiada  si správu polície.

• Vznik poistnej udalosti bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie platíte štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre prípad úpadku cestovnej kancelárie ( alej len „VPP“).

Poistenie pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je poistenie, vyplývajúce zo zákonnej povinnosti podnikate a, ktorý na základe živnostenského oprávnenia 
organizuje, ponúka a predáva zájazdy a uzatvára Zmluvu o obstaraní zájazdu.

Predmetom poistenia sú škody vzniknuté v dôsledku úpadku – platob-
nej neschopnosti cestovnej kancelárie.

 Poistným rizikom je prípad, kedy poistník z dôvodu úpadku: 
• neposkytne poistenému dopravu z miesta pobytu v zahrani í do 

miesta plánovaného skon enia zájazdu alebo Slovenskej repub-
liky, ak je táto doprava sú as ou zájazdu,

• nevráti poistenému zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu 
v prípade ak sa zájazd neuskuto nil,

• nevráti poistenému rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu 
a cenou iasto ne poskytnutého zájazdu v prípade ak zájazd bol 
poskytnutý iba s asti.

 Poistenie sa nevz ahuje na kvalitu poskytovaných služieb, ktoré sa 
poistník zaviazal v zmluve o zájazde zabezpe i  poistenému.

 Poistením nie sú kryté nároky tých osôb, ktoré sú zamestnancami 
alebo právne uznanými spolo níkmi poistníka, alebo ich manželia/
manželky, príbuzní v priamom rade, alebo osoba ktorá s nimi žije 
v spolo nej domácnosti, ak v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.

 Škody vzniknuté v súvislosti so zlyhaním techniky (napr. porucha 
médií pre elektronické spracovanie dát, príp. chyby v programovaní 
porucha dopravných prostriedkov a pod.), vojnou, vojnovými uda-
los ami, terorizmom, vnútornými nepokojmi, štrajkami, zabavením, 
prírodnými katastrofami alebo jadrovou energiou.

 Škody, ktoré vzniknú platobnou neschopnos ou inej osoby ako je 
poistník.

 Následné škody (napr. pokuty, ušlý zisk, ktorý by mohol vzniknú
z dôvodu oneskoreného príchodu na územie SR a iné náklady 
s tým súvisiace).

 Porušenie povinností poisteného má za následok zníženie poist-
ného plnenia, pod a toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah 
povinnosti poistite a plni .

 Ak poistený do 1 mesiaca odo d a vzniku škodovej udalosti písom-
ne neoznámi túto skuto nos  pois ovate ovi.

 Ak poistený nepredloží pois ovate ovi zmluvu o zájazde a alšie
doklady, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie vzniku práva poiste-
ného na poistné plnenie a jeho výšku.
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Produkt: 169 - Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej 
kancelárie

 Územná platnos  poistenia je neobmedzená.



• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, povinný najmä odpoveda
pravdivo a úplne na otázky pois ovne, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Ak dôjde v ase medzi podaním a prijatím návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy k zvýšeniu rizika, ktoré je predmetom poistenia, je povinnos ou
poistníka túto skuto nos  ihne  oznámi  pois ovate ovi.

• Predloži  poistite ovi doklady, týkajúce sa hospodárenia a finan nej situácie a ú tovnú uzávierku za aktuálny kalendárny rok.
• Uhradi  poistné a spoluú as  vo výške, spôsobom a v lehote splatnosti stanovených v poistnej zmluve.
• Bezodkladne oznámi  poistite ovi každú zmenu týkajúcu sa poistného rizika (zhoršenie stavu majetku a platobnej schopnosti, zmeny úverového 

za aženia, zlú enie, splynutie, alebo predaj podniku).
• Oznámi  pois ovate ovi, že uzavrel alšie poistenie na to isté riziko u iného poistite a.
• Poistník je povinný dba , aby poistná udalos  nenastala.
• Pou i  sprievodcu zájazdu o postupe konania, v prípade skuto nosti, ktorá by mohla vies  k poistnej udalosti. 
• Informova  poisteného o rozsahu a podmienkach poistenia, o poistite ovi s ktorým uzavrel poistnú zmluvu a odovzda  mu doklad o dojednanom 

poistení.

• Poistník je povinný bez zbyto ného odkladu oznámi  poistite ovi, že vznikla poistná udalos , a vykona  nutné opatrenia aby bola škoda o najmenšia. 
Sú asne s hlásením poistnej udalosti organiza ne zabezpe í návrat poistených klientov prostredníctvom asisten nej firmy s ktorou má takúto spolu-
prácu zmluvne dohodnutú.

• Poda  pravdivé vysvetlenie o vzniku škodovej udalosti, predloži  potrebné doklady, spolupracova  pri alšom šetrení nevyhnutnom pre posúdenie 
nárokov poistených na poskytnutie poistného plnenia.

• Postupova  v súlade s pokynmi poistite a.

• Náklady na poistenie platíte jednorazovo po podpise poistnej zmluvy prevodom na bankový ú et, najneskoršie do 15 dní od za iatku doby trvania 
poistenia.

• Poistenie za ína nultou hodinou v de  ozna eným ako za iatok poistenia. Poistenie kon í o 24 hodine v posledný de  platnosti poistnej zmluvy.
• Poistenie sa dojednáva na dobu ur itú s ro ným poistným obdobím.
• Okrem dôvodov pre zánik poistenia stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, poistenie alej zaniká:

- uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
- písomnou dohodou ú astníkov poistnej zmluvy,
- zánikom živnostenského oprávnenia poistníka, k prevádzkovaniu cestovnej kancelárie, 
- odstúpením poistite a od poistnej zmluvy, ak poistník vedome porušil povinnos  odpoveda  pravdivo a úplne na všetky otázky poistite a týkajúce 

sa dojednávaného poistenia, v prípadoch, kedy by poistite  pri pravdivých a úplných odpovediach poistnú zmluvu neuzavrel, alebo v prípadoch 
kedy na požiadanie poistite a nepredložil v stanovenom ase požadované doklady,

- v prípade, že nastala poistná udalos  a dôvod alšieho poistenia tým odpadol,
- písomnou výpove ou pois ovne z dôvodu výrazného zhoršenia finan nej situácie poistníka; nezaplatenie poistného (prípadne jeho splátky) v le-

hote splatnosti je tiež považované za výrazné zhoršenie finan nej situácie poistníka; poistenie zaniká uplynutím 2 týžd ov od doru enia výpovede 
poistníkovi.

Poistenie je možné vypoveda :
• Písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone innosti
mediátora a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 606.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej innosti mediátora, ktorú je poistený oprávnený vykonáva
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone innosti
mediátora:
• v ase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vo i poistenému a ozná-

mený pois ovni v ase trvania poistenia.
 Poistenie sa vz ahuje na isté finan né škody. Poistením je krytá 

majetková ujma vyjadrite ná v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva 
z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.

 Poistenie sa vz ahuje aj na zodpovednos  za náhradu nákladov na 
obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy v súvislosti 
s výkonom funkcie do limitu 1 000 Eur za jednu a všetky škody 
v príslušnom poistnom období.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednos )
 úmyselne alebo vedomou nedbanlivos ou,
 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú innos  ako poistený,
 podvodom, spreneverou,
 lúpežou, mankom,
 poškodením, zni ením a krádežou prevzatých vecí po as prepravy,
 poškodením, zni ením v dôsledku živelných udalostí a vandalizmom,
 zamestnancovi poisteného,
 pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových látok,
 porušením povinnosti predchádza  škodám,
 nedodržaním zmluvne dohodnutých lehôt,
 povinnos ou poisteného zaplati  poplatky, pokuty, penále, pe ažné

tresty uložené na základe ob ianskoprávnych, trestnoprávnych, ob-
chodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia  táto 
povinnos  bola uložená alebo vznikla priamo poistenému,

 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as .

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti
 V prípade odcudzenia prevzatých vecí (ak boli poistené poistnou 

zmluvou) právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabez-
pe enia pod a poistnej zmluvy.
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Produkt: 184 - Zodpovednos  za škodu pri výkone innosti
mediátora



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi , že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej innosti.
• Oznámi alšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej innosti.

• Poistnú udalos  bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie platíte štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.



Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone innosti
advokáta, notára, exekútora, audítora, ú tovníka a da ového poradcu a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 606.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej innosti, ktorú je poistený oprávnený vykonáva  v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone innosti
da ového poradcu:
• v ase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vo i poistenému a ozná-

mený pois ovni v ase trvania poistenia.
 Poistenie sa vz ahuje na isté finan né škody. Poistením je krytá ma-

jetková ujma vyjadrite ná v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva z hmot-
ného poškodenia veci alebo škody na zdraví.

 Poistenie sa vz ahuje aj na zodpovednos  za náhradu nákladov na
obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy v súvislosti 
s výkonom funkcie do limitu 1 000 Eur za jednu a všetky škody v prís-
lušnom poistnom období. 

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednos ),
 úmyselne alebo vedomou nedbanlivos ou,
 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú innos  ako poistený,
 podvodom, spreneverou,
 poškodením, zni ením a krádežou prevzatých vecí po as prepravy, 
 poškodením, zni ením v dôsledku živelných udalostí a vandalizmom,
 lúpežou, mankom,
 zamestnancovi poisteného,
 pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových látok,
 porušením povinnosti predchádza  škodám,
 nedodržaním zmluvne dohodnutých lehôt,
 povinnos ou poisteného zaplati  poplatky, pokuty, penále, pe ažné 

tresty uložené na základe ob ianskoprávnych, trestnoprávnych, ob-
chodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia  táto 
povinnos  bola uložená alebo vznikla priamo poistenému,

 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as .

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku 

pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti
 V prípade odcudzenia prevzatých vecí (ak boli poistené poistnou zmlu-

vou) právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabezpe enia
pod a poistnej zmluvy.
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Produkt: 156 - Zodpovednos  da ového poradcu

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve nedohodlo
inak.



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi , že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej innosti.
• Oznámi alšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej innosti.

• Vznik poistnej udalosti bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie sa platia štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone innosti dražobníka a vo 
Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 606.

Poistenie sa vz ahuje na profesijnú zodpovednos  poisteného dražobníka za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej innosti, ktorú je poistený oprávnený 
vykonáva  v súlade so zákonom . 572/2002 Z.z. o dobrovo ných dražbách.

 Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone innosti
dražobníka:
• v ase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vo i poistenému v ase

trvania poistenia.
 Poistenie sa vz ahuje na isté finan né škody. Poistením je krytá 

majetková ujma vyjadrite ná v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva 
z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.

 Poistenie sa vz ahuje aj na zodpovednos  za hnute né veci a ná-
hradu nákladov na obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do 
úschovy v súvislosti s výkonom funkcie dražobníka do limitu 20 000 
Eur za jednu a všetky škody v príslušnom poistnom období. 

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 úmyselne alebo vedomou nedbanlivos ou,
 inej osobe vykonávajúcej takú istú innos  ako poistený,
 podvodom, spreneverou,
 krádežou, lúpežou, mankom,
 porušením právnej povinnosti poisteným v ase pred za iatkom

doby trvania poistenia z tejto poistnej zmluvy,
 pri innosti, ktorú poistený vykonával v ase pred udelením opráv-

nenia na prevádzkovanie príslušnej živnosti,
 zamestnancovi poisteného,
 dražením vecí, ktorých dražba pod a zákona . 572/2002 Z.z. nie je 

možná,
 z dôvodu nesprávneho ohodnotenie majetku, nedodržaním termí-

nov pod a zákona . 572/2002 Z.z.,
 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednos ),
 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as ,
 poškodením, zni ením a krádežou prevzatých vecí po as prepravy,
 poškodením, zni ením prevzatých vecí v dôsledku živelných uda-

lostí a vandalizmom.

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti
 V prípade zodpovednosti za škodu za hnute né veci a náhradu ná-

kladov na obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy 
v súvislosti s výkonom funkcie dražobníka platí limit za jednu a všet-
ky škody v príslušnom poistnom období vo výške 20 000 Eur. Ak 
došlo ku krádeži týchto vecí, poskytne pois ov a plnenie iba v tom 
prípade, ak páchate  preukázate ne prekonal prekážky, stanovené 
pois ov ou, chrániace prevzatú vec pred krádežou.
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Produkt: 147 - Zodpovednos  dražobníka



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi , že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej innosti.
• Oznámi alšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej innosti.

• Vznik poistnej udalosti bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie sa platia štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

  147_20180223_1

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.



Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone innosti
advokáta, notára, exekútora, audítora, ú tovníka a da ového poradcu a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 606.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej innosti exekútorov, ktorú je poistený oprávnený vykoná-
va  v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone innosti
exekútora:
• v ase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vo i poistenému a ozná-

mený pois ovni v ase trvania poistenia.
 Poistenie sa vz ahuje na isté finan né škody. Poistením je krytá 

majetková ujma vyjadrite ná v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva 
z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.

 Poistenie sa vz ahuje aj na zodpovednos  za náhradu nákladov na 
obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy v súvislosti 
s výkonom funkcie do limitu 1 000 Eur za jednu a všetky škody 
v príslušnom poistnom období.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednos ),
 úmyselne alebo vedomou nedbanlivos ou,
 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú innos  ako poistený,
 podvodom, spreneverou,
 poškodením, zni ením a krádežou prevzatých vecí po as prepravy,
 poškodením, zni ením v dôsledku živelných udalostí a vandalizmom,
 lúpežou, mankom,
 zamestnancovi poisteného,
 pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových látok,
 porušením povinnosti predchádza  škodám,
 nedodržaním zmluvne dohodnutých lehôt,
 povinnos ou poisteného zaplati  poplatky, pokuty, penále, pe ažné

tresty uložené na základe ob ianskoprávnych, trestnoprávnych, ob-
chodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia  táto 
povinnos  bola uložená alebo vznikla priamo poistenému,

 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as .

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti
 V prípade odcudzenia prevzatých vecí (ak boli poistené poistnou 

zmluvou) právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabez-
pe enia pod a poistnej zmluvy.
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Produkt: 162 - Zodpovednos  exekútora

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi , že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej innosti.
• Oznámi alšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej innosti.

• Vznik poistnej udalosti bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie platíte štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo 
neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia 
sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone innosti geodeta 
a kartografa a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 605.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  poisteného za škodu vzniknutú inému pri vykonávaní innosti geodeta a kartografa zapísaného v zozname vedenom 
Komorou geodetov a kartografov SR.

Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému pri vykonávaní in-
nosti geodeta a kartografa:

 na zdraví alebo usmrtením,
 poškodením, zni ením alebo stratou veci,

istá finan ná škoda (poistením je krytá majetková ujma vyjadrite -
ná v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva z hmotného poškodenia 
veci alebo škody na zdraví),

 na ušlom zisku,
 poistený za škodu zodpovedá,
 a nárok na náhradu ktorej bol písomne uplatnený vo i poistenému 

v ase trvania poistenia.

Poistenie sa vz ahuje aj na zodpovednos  poisteného za škodu spôso-
benú pri vybraných geodetických a kartografických innostiach ktorými 
sú:

a) vyhotovenie geometrických plánov,
b) geodetické innosti na pozemkové úpravy,
c) vyty ovanie hraníc pozemkov,
d) zria ovanie a aktualizácia geodetických bodov,
e) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sa 

preberajú do základných štátnych mapových diel a ve kou mier-
kou,

f) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sú ob-
sahom tematických mapových diel s ve kou mierkou,

g) budovanie vyty ovacích sietí,
h) vyty ovanie a kontrolné meranie dodržania priestorovej plochy 

stavebných objektov,
i) meranie a zobrazenie predmetov skuto ného vyhotovenia stav-

by a vyty ovanie a kontrola geometrických parametrov priemy-
selných objektov a zariadení,

j) geodetické innosti pri budovaní a aktualizácií informa ných
systémov o území.

K poisteniu je možné dojedna  pripoistenie, poistenie sa potom vz a-
huje aj na zodpovednos  za škodu spôsobenú inému na listinách, 
zmluvách, mapách, plánoch, nahrávkach, tla ivách, knihách, cenných 
papieroch, potvrdeniach a iných dokumentoch (nie historických), ktoré 
poistený prevzal do úschovy v súvislosti s výkonom innosti geodeta 
a kartografa.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 pri prevádzke kancelárie geodeta a kartografa (všeobecná zodpo-

vednos ),
 úmyselne alebo vedomou nedbanlivos ou,
 inému geodetovi a kartografovi,
 podvodom, spreneverou,
 porušením právnej povinnosti poisteným pred za iatkom doby trva-

nia poistenia,
 zamestnancovi geodeta a kartografa,
 na listinách a zmluvách, ktoré majú historickú cenu,
 porušením povinnosti predchádza  škodám,
 nedodržaním zmluvne dohodnutých lehôt,
 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as .

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti
 V prípade odcudzenia prevzatých vecí (ak boli poistené poistnou 

zmluvou) právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabez-
pe enia pod a poistnej zmluvy.
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Produkt: 150 - Zodpovednos  autorizovaných geodetov a karto-
grafov

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi  zmenu v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpo et poistného.
• Oznámi , že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej innosti.
• Oznámi alšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej innosti.
• Oznámi , že nastala škodová udalos , a to bez zbyto ného odkladu.
• Dba , aby škodová udalos  nenastala.
• Plni alšie povinnosti dohodnuté v poistnej zmluve.

• Vznik poistnej udalosti bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.
• Poistený je povinný poskytnú  pois ovni sú innos , ktorá je potrebná na zistenie prí iny a výšky škody.

• Náklady na poistenie sa platia štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní medzinárodnej prepravy tovaru (CMR) a vo Všeobec-
ných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 606.

Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený medzinárodný cestný dopravca právo, aby pois ov a za neho nahradila škodu vzniknutú na prepravovanej 
zásielke, za ktorú poistený zodpovedá pod a Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave ( alej len „Dohovor CMR“).

 Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  medzinárodného cestného 
dopravcu za škodu vzniknutú na zásielke po as prepravy cestnými 
vozidlami s E V - eviden ným íslom vozidla, uvedeným v poistnej 
zmluve, za ktorú poistený zodpovedá pod a Dohovoru CMR.

 Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos :
• za úplnú alebo iasto nú stratu zásielky alebo,
• za jej poškodenie, od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až 

do okamihu jej vydania
• aj za prekro enie dodacej lehoty

K poisteniu je možné dojedna  pripoistenie, poistenie sa potom vz a-
huje aj na:
• zodpovednos  vnútroštátneho cestného dopravcu za škodu vznik-

nutú na zásielke po as prepravy,
• škodu vzniknutú na prepravovanej zásielke, ku ktorej došlo po as

prepravy na území štátov bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré nie sú 
lenskými štátmi Európskej únie, vrátane tranzitu,

• škodu vzniknutú pri prepravách strojov a ojazdených automobilov,
• škodu vzniknutú stratou, zni ením a poškodením pe azí, cenných 

papierov, cenín, listín, spisov, ako aj škodu na drahých kovoch, 
klenotoch, drahokamoch, umeleckých predmetoch a iných cennos-
tiach do sublimitu 10% z poistnej sumy,

• kabotážna preprava t.j. vnútroštátna preprava vykonávaná do asne
v hostite skom lenskom štáte EÚ (teda nie v štáte, v ktorom má 
dopravca sídlo).

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 na živých zvieratách a rastlinách pod a Dohovoru CMR,
 v súvislosti s odovzdaním tovaru neoprávnenému príjemcovi alebo 

na inej adrese, ako je uvedená v nákladnom liste CMR,
 v dôsledku porušenia colných alebo iných záväzných právnych 

predpisov,
 na obaloch prepravovaných zásielok,
 prekro ením dodacej lehoty pod a l. 19 Dohovoru CMR,
 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as ,
 z takej prí iny, že poistený nedodržal podmienky dohodnuté v ob-

jednávke prepravy (zmluvná zodpovednos ),
 lúpežou,
 finan né ujmy, ktoré sú nepriamymi dôsledkami škody na zásielke.

 Spoluú as  vo výške dojednanej v PZ
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, na území lenských štátov 
Európskej únie, Švaj iarska, štátov bývalej Juhoslávie, Albánska a európskej asti územia Turecka.
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Produkt: 365 - Zodpovednos  z prepravných zmlúv CMR



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi  každú zmenu v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpo et poistného
• zabezpe i  dopravný prostriedok fyzickou prítomnos ou vodi a alebo vhodným elektronickým zabezpe ovacím zariadením, proti požiaru, samovo -

nému pohybu a neponecháva  dopravný prostriedok s nákladom na nestráženom parkovisku.
• Oznámi  uzatvorenie poistenia na to isté riziko u iného pois ovate a.

• V prípade poistnej udalosti je potrebné ju o najskôr oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie sa platia štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone innosti prevádz-
kovate a neštátneho zdravotníckeho zariadenia a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 605.

Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený ako prevádzkovate  neštátneho zdravotníckeho zariadenie ( alej len „NZZ“) právo, aby pois ov a za neho 
nahradila škodu, ktorú spôsobí inému pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému v súvislosti s poskyto-
vaním zdravotnej starostlivosti.

Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú:
 na zdraví alebo usmrtením,
 poškodením, zni ením alebo stratou veci, za ktorú poistený zodpo-

vedá, a ktorá bola prvý raz písomne uplatnená poškodeným vo i
poistenému v ase trvania poistenia (claims made).

Ak si vyberiete pripoistenie, poistenie sa vz ahuje aj na zodpovednos
za škodu spôsobenú:
• kozmetickým chirurgickým zákrokom, ktorý však nebol uskuto nený

z estetického dôvodu (plastická chirurgia),
• na ušlom zisku.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 inému NZZ, zamestnancovi NZZ
 úmyselne alebo vedomou nedbanlivos ou,
 prevádzkou NZZ,
 výkonom zdravotnej starostlivosti na ktorú poistený nemá kvalifiká-

ciu,
 pri overovaní nových medicínskych poznatkov (klinické štúdie),
 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as .

 Spoluú as  vo výške dojednanej v PZ
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.
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Produkt: 60 - Zodpovednos  lekárov



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi  každú zmenu v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpo et poistného.
• Oznámi  uzatvorenie poistenia na to isté riziko u iného pois ovate a.
• Bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku povolenia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
• Oznámi alšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a po tu odborných zdravotných pracovníkov.

• V prípade poistnej udalosti je potrebné ju o najskôr oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie sa platia štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone innosti
advokáta, notára, exekútora, audítora, ú tovníka a da ového poradcu a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 606.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej innosti notára, ktorú je poistený oprávnený vykonáva
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone innosti
notára:
• v ase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vo i poistenému a ozná-

mený pois ovni v ase trvania poistenia.
 Poistenie sa vz ahuje na isté finan né škody. Poistením je krytá ma-

jetková ujma vyjadrite ná v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva z hmot-
ného poškodenia veci alebo škody na zdraví.

 Poistenie sa vz ahuje aj na zodpovednos  za náhradu nákladov na
obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy v súvislosti 
s výkonom funkcie do limitu 1 000 Eur za jednu a všetky škody v prís-
lušnom poistnom období.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednos ),
 úmyselne alebo vedomou nedbanlivos ou,
 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú innos  ako poistený,
 podvodom, spreneverou,
 poškodením, zni ením a krádežou prevzatých vecí po as prepravy, 
 poškodením, zni ením prevzatých vecí v dôsledku živelných udalostí

a vandalizmom,
 lúpežou, mankom,
 zamestnancovi poisteného,
 pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových látok,
 porušením povinnosti predchádza  škodám,
 nedodržaním zmluvne dohodnutých lehôt,
 povinnos ou poisteného zaplati  poplatky, pokuty, penále, pe ažné 

tresty uložené na základe ob ianskoprávnych, trestnoprávnych, ob-
chodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia  táto 
povinnos  bola uložená alebo vznikla priamo poistenému,

 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as .

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku 

pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti
 V prípade odcudzenia prevzatých vecí (ak boli poistené poistnou zmlu-

vou) právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabezpe enia
pod a poistnej zmluvy.
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Produkt: 158 - Zodpovednos  notárov

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi , že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej innosti.
• Oznámi alšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej innosti.

• Vznik poistnej udalosti bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie sa platia štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo 
neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia 
sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných podmien-
kach pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie plavidiel 
– CK1 a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie plavidiel – CK2.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  prevádzkovate a alebo vlastníka plavidla za škodu spôsobenú inému na zdraví a/alebo na majetku prevádzkou plavidla.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  prevádzkovate a za škodu 
spôsobenú prevádzkou plavidla s d žkou nad 20 m inému.

Poistenie sa vz ahuje na: 
 škody na zdraví a náklady pri usmrtení, vrátane nákladov zdravot-

nej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchod-
kového zabezpe enia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví 
alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou plavidla,

 škody vzniknutej poškodením, zni ením, odcudzením alebo stratou 
veci z plavidla,

 ušlého zisku.

 Vojnové lode alebo akéko vek lode používané k vojenským ú elom
a v jachtárskych školách,

 škody na potravinách, finan nej hotovosti a cennostiach 
 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivos-

ou,
 škody spôsobené pri pretekoch a sú ažiach každého druhu, ako aj 

pri oficiálnych prípravných jazdách k pretekom a sú ažiam,
 poistná ochrana sa nevz ahuje na zodpovednostné nároky zo škôd 

na inej lodi alebo na veciach nachádzajúcich sa na inej lodi spôso-
bených únikom kvapalín, plynných látok alebo chemikálií, pokia  sa 
tak nestalo bezprostredným následkom zrážky poistenej lodi s touto 
inou lo ou,

 škody, za ktoré poistený zodpovedá na základe zmlúv prepravných, 
komisionálnych, príkazných, skladovacích, uschovacích, zasielate -
ských alebo zmluvy o dielo, škody vyplývajúcej z vle enia vodných 
lyžiarov, vodných parašutistov a osobnú zodpovednos  za vodné 
lyže a parašutistov,

 škody spôsobené osobou, ktorá plavidlo prevádzkuje alebo pou-
žíva bez príslušného oprávnenia - všeobecne uznávaný doklad o 
kvalifikácii, pokia  je takéto oprávnenie pod a všeobecne záväzných 
právnych predpisov k tomu potrebné.

 Poistený sa podie a na poistnom plnení dohodnutou spoluú as ou.
 Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká pois ova-

te ovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho asti.
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Produkt: 115 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou plavidla

 Poistenie sa vz ahuje na územie Európy. Poistenie zodpovednosti za škodu sa týka poistných udalostí, ktoré nastanú v európskych vodách v „oblasti
povolenej plavby“ stanovené pre konkrétne plavidlo.

 Poistná ochrana platí pre príslušnú oblas  povolenej plavby, uvedenú v lodnom technickom preukaze alebo teste lode.
 Poistenie sa vz ahuje i na škody vzniknuté na poistenom plavidle v dobe obvyklého pobytu mimo vodu, napríklad do asné vyradenie z prevádzky,

v zálohe v ase zimy, opravy, vrátane vytiahnutia kotiev a spustenia lode na vodu. Poistenie sa však nevz ahuje na škody spôsobené zavinením 
subjektu zaoberajúceho sa opravou alebo uskladnením.



• odpoveda  pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika.

• oznámi  bez zbyto ného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej innosti alebo zvýšenie poistného rizika bez oh adu na jeho 
druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,

• oznámi , že ten istý predmet poistenia poistil v inej pois ovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove  je povinný oznámi  meno takej pois ovne,
aj výšku poistnej sumy,

• riadne sa stara  o údržbu poistených vecí,
• dba , aby poistná udalos  nenastala, a vykonáva  primerané opatrenia na jej odvrátenie.

• bezodkladne oznámi  na Centrálny dispe ing škôd (0850 111 577) vznik akejko vek poistnej udalosti,
• vykona  všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvä šovala, vykonáva  primerané opatrenia na zmiernenie násled-

kov poistnej udalosti, ktorá už nastala,
• všetky doklady, ktoré súvisia s opravou poškodeného plavidla a sú nevyhnutné pre vy íslenie výšky škody (rozpis prevedenej práce, použitý ma-

teriál),
• kópie oprávnení k riadeniu plavidla osoby, ktorá plavidlo riadila.
• v prípade poškodenia cudzieho majetku, stretu dvoch plavidiel alebo krádeže zápis prístavnej polície vrátane zápisu o prehliadke plavidla (na území 

SR:  Štátna plavebná správa a polícia).

• Náklady na poistenie  je možné plati  v štvr ro ných, polro ných alebo ro ných splátkach, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej 
zmluve.

• Platby poistného je možné realizova  prevodom na ú et pois ovne, poštovým poukazom, inkasom z ú tu alebo platobnou kartou.

• Poistenie za ína nultou hodinou prvého d a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím 
poistnej zmluvy alebo neskôr. 

• Poistenie sa dojednáva na dobu neur itú, pokia  nie je  poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a jeho splatnosti,
• ak poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy pois ovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 

zaplatené pred doru ením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len as  poistného,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane.

• Písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia, pri om výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného 
obdobia.

• Písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a za ína plynú  nultou hodinou d a
nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om pois ov a má právo na pomernú as
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.

• Písomnou výpove ou do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pri om výpovedná lehota je osemdenná 
a za ína plynú  nultou hodinou d a nasledujúceho po dni doru enia výpovede pois ovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pri om
pois ov a má právo na pomernú as  poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia. 

  115_20180223_1



Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone práva po ovníctva a vo Všeobecných poistných podmien-
kach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 606.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  poisteného po ovníka za škodu vzniknutú inému pri vykonávaní po ovníckej innosti.

Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému pri vykonávaní 
po ovníckej innosti:

 na zdraví alebo usmrtením,
 poškodením, zni ením alebo stratou veci,
 pokia  poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania ale-

bo vz ahu v ase trvania poistenia.

Poistenie zodpovednosti za škodu sa vz ahuje na lena Slovenského 
po ovníckeho zväzu, uchádza a o prvý po ovný lístok, zahrani ného
držite a po ovného lístka pre cudzozemca.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 úmyselne,
 nesplnením povinnosti odvráti  hroziacu škodu,
 na životnom prostredí pod a smernice EU 2004/35/CE,
 na akýchko vek nadzemných alebo podzemných vedeniach,
 zo záväzkového vz ahu,
 manželovi, manželke, príbuzným v priamom rade alebo osobám, 

ktoré s nimi žijú v spolo nej domácnosti a spolo níkom,
 porušením právnej povinnosti poisteným pred uzavretím poistnej 

zmluvy,
 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as .

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve.
 Porušenie povinností poistníka / poisteného má za následok uplat-

nenie nároku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho 
asti.

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.
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Produkt: 61 - Zodpovednos  z výkonu práva po ovníctva



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• V prípade poistnej udalosti vykona  ú inné opatrenia, aby nedošlo k zvä šeniu rozsahu škody.
• Oznámi  pois ovni vznik akejko vek škodovej udalosti.
• Dba , aby škodová udalos  nenastala.

• Vznik poistnej udalosti o najskôr oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie sa platia štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve , v Osobitných poistných podmienkach poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone projektovej innosti
a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 605.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  poisteného za škodu vzniknutú inému v dôsledku vady projektu pri výkone projektovej a inžinierskej innosti, ktorú 
vykonáva pod a zápisu v obchodnom registri a/alebo na základe príslušného oprávnenia.

Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému v dôsledku vady 
projektu pri výkone projektovej a inžinierskej innosti:

 na zdraví alebo usmrtením,
 poškodením, zni ením alebo stratou veci,
 poistený za škodu zodpovedá,
 a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vo i poistenému v ase

trvania poistenia.

K poisteniu je možné dojedna  pripoistenie, poistenie sa potom vz a-
huje aj na zodpovednos  za škodu spôsobenú inému na listinách, 
zmluvách, mapách, plánoch, nahrávkach, tla ivách, knihách, cenných 
papieroch, potvrdeniach a iných dokumentoch, ktoré poistený prevzal 
do úschovy v súvislosti s výkonom projektovej innosti. V prípade od-
cudzenia prevzatých vecí právo na poistné plnenie vzniká len v prípa-
de ich zabezpe enia pod a poistnej zmluvy.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 inému projektantovi,
 zamestnancovi projektanta,
 vedomou nedbanlivos ou, úmyselne,
 spreneverou,
 pri prevádzke kancelárie projektanta (všeobecná zodpovednos ),
 vadou typového projektu,
 vadou projektu atómovej elektrárne,
 vadou projektu využívajúceho jadrovú energiu,
 následnými škodami, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania termínu 

stavby alebo technológie,
istou majetkovou (finan nou) ujmou akou sú predovšetkým penále 

a iné zmluvné pokuty,
 vadou toho projektu alebo jeho asti, ktoré boli vyhotovené pred 

za iatkom doby trvania poistenia z poistnej zmluvy,
 na listinách a zmluvách, ktoré majú cenu historickú, alebo cenu od-

vodenú z ich výnimo nosti a nenahradite nosti a boli poisteným ale-
bo jeho zamestnancom prevzaté k vykonaniu projektovej innosti,

 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as .

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.
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Produkt: 65 - Zodpovednos  projektanta



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi , že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie projektovej innosti.
• Oznámi alšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej innosti.

• Vznik poistnej udalosti o najskôr oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie sa platia štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone innosti rybárskej stráže / lesnej stráže a vo Všeobecných 
poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 605.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  poisteného 
- lena rybárskej stráže za škodu vzniknutú inému pri výkone innosti rybárskej stráže pod a zákona . 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov alebo
- lena lesnej stráže za škodu vzniknutú inému pri výkone innosti lesnej stráže pod a zákona . 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

 Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone innosti
rybárskej alebo lesnej stráže:
• na zdraví alebo usmrtením,
• poškodením, zni ením alebo stratou veci,
• pokia  poistený za škodu zodpovedá a
• škoda bola prvý raz písomne uplatnená poškodeným v ase

trvania poistenia.

 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone innosti
rybárskej stráže / lesnej stráže sa vz ahuje aj na zodpovednos  za 
škodu spôsobenú pri výkone innosti rybárskej stráže s použitím 
služobného psa.

 Poistenie sa vz ahuje aj na vecné škody vzniknuté lenovi rybárskej 
stráže spôsobené iným lenom rybárskej stráže pri výkone innosti
pod a zákona . 139/2002 Z.z. a na vecné škody vzniknuté lenovi
lesnej stráže spôsobené iným lenom lesnej stráže pri výkone in-
nosti pod a zákona . 326/2005 Z.z.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 porušením právnej povinnosti ešte pred za iatkom doby trvania po-

istenia,
 pri innosti, ktorú poistený vykonával v ase, ke  ešte nebol ustanovený

za lena rybárskej stráže / lesnej stráže a zapísaný v zozname vedenom 
príslušným obvodným úradom životného prostredia alebo orgánom štát-
nej správy lesného hospodárstva alebo ke  bol už odvolaný a vy iark-
nutý zo zoznamu vedeného príslušným obvodným úradom životného 
prostredia alebo orgánom štátnej správy lesného hospodárstva

 osobe, ktorá svojím protizákonným konaním oprávnený a primera-
ný zákrok vyvolala,

 úmyselne,
 nesplnením povinnosti odvráti  hroziacu škodu,
 zo záväzkového vz ahu,
 manželovi, manželke, príbuzným v priamom rade alebo osobám, 

ktoré s nimi žijú v spolo nej domácnosti a spolo níkom,
 prevádzkou dopravných prostriedkov, pokia  sa na u vz ahuje zá-

konné poistenie alebo spôsobenú innos ou, pre ktorú právny pred-
pis ukladá povinnos  uzatvori  poistenie zodpovednosti za škodu.

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve.
 Porušenie povinností poistníka / poisteného má za následok uplatne-

nie nároku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti.
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Produkt: 148 - Zodpovednos  pri výkone rybárskej / lesnej 
stráže

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• V prípade poistnej udalosti vykona  ú inné opatrenia, aby nedošlo k zvä šeniu rozsahu škody.
• Poistník je povinný zabezpe i  kontrolu plnenia povinností poisteného pod a zákona . 139/2002 Z.z. alebo zákona . 326/2005 Z.z..
• Oznámi  pois ovni, že došlo k zmene, ustanoveniu alebo odvolaniu lena rybárskej stráže / lesnej stráže.
• Dba , aby škodová udalos  nenastala.

• Vznik poistnej udalosti bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie sa platia štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone innosti
správcu bytového domu a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 606.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej innosti, ktorú je poistený oprávnený vykonáva  v súlade 
so zákonom . 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov.

 Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému, ktorú spôsobil 
pri výkone innosti správcu bytového domu v súvislosti so správou 
a údržbou bytového fondu uvedeného v poistnej zmluve.

 Z poistenia zodpovednosti má poistený právo, aby pois ov a za 
neho nahradila škodu:
• vzniknutú v ase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený poškodeným vo i pois-

tenému a oznámený pois ovni v ase trvania poistenia.
 Poistenie sa vz ahuje na isté finan né škody. Poistením je krytá 

majetková ujma vyjadrite ná v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva 
z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.

 Poistenie sa vz ahuje aj na zodpovednos  za náhradu nákladov na 
obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy v súvislosti 
s výkonom funkcie do limitu 1 000 Eur za jednu a všetky škody 
v príslušnom poistnom období.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednos ),
 úmyselne alebo vedomou nedbanlivos ou,
 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú innos  ako poistený,
 podvodom, spreneverou, lúpežou, mankom
 zamestnancovi poisteného,
 v dôsledku trestného inu alebo pod vplyvom alkoholických alebo 

iných návykových látok,
 porušením povinnosti predchádza  škodám,
 nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov, k náhrade 

ktorej sa poistený zaviazal bez predchádzajúceho súhlasu pois ov-
ne,

 nedodržaním zmluvne dohodnutých lehôt,
 poškodením, zni ením a krádežou prevzatých vecí po as prepravy,
 poškodením, zni ením prevzatých vecí v dôsledku živelných uda-

lostí a vandalizmom,
 povinnos ou poisteného zaplati  poplatky, pokuty, penále, pe ažné

tresty uložené na základe ob ianskoprávnych, trestnoprávnych, ob-
chodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia  táto 
povinnos  bola uložená alebo vznikla priamo poistenému,

 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as ,
isté finan né škody sank ného charakteru.

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti
 V prípade odcudzenia prevzatých vecí (ak boli poistené poistnou 

zmluvou) právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabez-
pe enia pod a poistnej zmluvy.

  265_20180223_1

Produkt: 265 - Zodpovednos  správcov bytových domov



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi , že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej innosti.
• Oznámi alšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej innosti.

• Poistnú udalos  bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie platíte štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

  265_20180223_1

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.



Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone innosti správcu 
v konkurze a reštrukturalizácii a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 606.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej innosti správcu konkurznej podstaty, ktorú je poistený 
oprávnený vykonáva  v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone správ-
covskej innosti vykonávanej pod a zákona . 8/2005 Z.z. o správ-
coch a o zmene a doplnení niektorých zákonov :
• v ase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol písomne uplatnený vo i poistené-

mu v ase trvania poistenia.
 Poistenie sa vz ahuje na náhradu škody vzniknutú inému na ušlom 

zisku.
 Poistenie sa vz ahuje na isté finan né škody. Poistením je krytá 

majetková ujma vyjadrite ná v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva 
z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.

 Poistenie sa vz ahuje aj na zodpovednos  poisteného za škodu 
vzniknutú inému v súvislosti s výkonom profesnej innosti, ak ško-
da bola spôsobená konaním zamestnanca poisteného alebo inej 
osoby, ktorú poveril vykonávaním jednotlivých úkonov správcovskej 
innosti.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednos ),
 úmyselne alebo vedomou nedbanlivos ou,
 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú innos  ako poistený,
 podvodom, spreneverou,
 trestným inom poisteného,
 zamestnancovi poisteného,
 pri výkone funkcie lena štatutárneho alebo dozorného orgánu,
 porušením povinnosti predchádza  škodám,
 mankom, schodkom na finan ných hodnotách,
 povinnos ou poisteného zaplati  poplatky, pokuty, penále, pe ažné

tresty uložené na základe ob ianskoprávnych, trestno-právnych, 
obchodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia
táto povinnos  bola uložená alebo vznikla priamo poistenému.

 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as ,
 z uloženia pokuty, pe ažného trestu, penále, alebo inej zmluvnej, 

správnej, i trestnej sankcie alebo inej platby, ktorá má represívny, 
exemplárny alebo preventívny charakter.

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti
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Produkt: 168 - Zodpovednos  pri výkone innosti správcu kon-
kurznej podstaty

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi , že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej innosti.
• Oznámi alšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej innosti a po tu odborných a ostatných pracovníkov.

• Vznik poistnej udalosti bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie platíte štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo 
neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia 
sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 606.

Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby pois ov a za neho nahradila škodu spôsobenú inému pri vykonávaní innosti finan ného poradcu 
alebo finan ného agenta v sektore poistenia v súlade so zákonom 186/2009 Z.z. o finan nom sprostredkovaní a finan nom poradenstve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone innosti
finan ného agenta a finan ného poradcu v sektore poistenia:
• v ase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vo i poistenému v ase

trvania poistenia.
 Poistenie sa vz ahuje na isté finan né škody. Poistením je krytá 

majetková ujma vyjadrite ná v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva 
z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.

 Poistenie sa zárove  dojednáva aj pre prípad všeobecnej zodpo-
vednosti poisteného za škody spôsobené v súvislosti so vz ahom
poisteného súvisiacim s poistenou innos ou (t.j. najmä právne 
vz ahy poisteného vyplývajúce z vlastníctva, držby alebo iného 
oprávneného užívania nehnute nosti slúžiacej k výkonu poistenej 
innosti).

K poisteniu je možné dojedna  pripoistenie, poistenie sa potom vz ahu-
je aj na zodpovednos  za škodu spôsobenú inému na listinách, zmlu-
vách, mapách, plánoch, nahrávkach, tla ivách, knihách, cenných pa-
pieroch, potvrdeniach a iných dokumentoch, ktoré poistený prevzal do 
úschovy v súvislosti s výkonom innosti sprostredkovate a poistenia.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 z innosti sprostredkovate a zaistenia,
 inej osobe vykonávajúcej identickú innos  ako poistený,
 podvodom, spreneverou,
 z innosti sprostredkovate a zaistenia,
 pri innosti, ktorú poistený vykonával v ase pred udelením opráv-

nenia na innos  finan ného agenta alebo finan ného poradcu,
 v súvislosti s trestným inom poisteného,
 kybernetickým nebezpe enstvom,
 zneužitím ú asti v hospodárskej sú aži,
 v dobe, ke  poistený nesp al podmienku odbornej spôsobilosti sta-

novenú právnym predpisom,
 v súvislosti s innos ou poisteného, ktorú vykonáva neoprávnene,
 na základe uloženej alebo uplat ovanej zmluvnej pokuty alebo inej 

zmluvnej, správnej alebo trestnoprávnej sankcie,
 svojmu zamestnancovi, okrem škody spôsobenej tomuto subjektu 

ako záujemcovi o poistenie (klientovi) poisteného,
 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as .

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti
 V prípade odcudzenia prevzatých vecí (ak boli poistené poistnou 

zmluvou) právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabez-
pe enia pod a poistnej zmluvy.
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Produkt: 185 - Zodpovednos  sprostredkovate a poistenia

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda nastane na území lenského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je 
sú as ou Európskeho hospodárskeho priestoru.



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Poistený je povinný bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie profesijnej 

innosti.
• Poistený je povinný bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni alšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej innosti.
• Poistený je povinný bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni, že v súvislosti so vzniknutou škodou bolo proti nemu alebo jeho zamestnancovi 

za até súdne (ob ianskoprávne a/alebo trestné) alebo rozhodcovské konanie a informova  pois ov u o priebehu a výsledkoch tohto konania.

• Poistnú udalos  bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nesmie bez súhlasu pois ovne úplne alebo z asti uzna  nárok z titulu zodpovednosti za škodu.

• Náklady na poistenie platíte štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poiste-
nia vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti štátneho zamestnanca za škodu spôsobenú 
v súvislosti s výkonom štátnej služby a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 605.

Z poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania štátnych zamestnancov má poistený právo, aby pois ov a za neho nahradila škodu, ktorú spôsobí 
v štátnozamestnaneckom pomere a ktorú je povinný nahradi  služobnému úradu.

 Poistenie sa vz ahuje na škodu, ktorú poistený štátny zamestnanec 
spôsobil:
• v štátnozamestnaneckom pomere,
• je povinný ju nahradi  služobnému úradu,
• porušením povinností pri výkone štátnej služby
• pokia  jeho zodpovednos  vznikla pod a zákona o štátnej službe.

 Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú služobnému úradu:
• na zdraví alebo usmrtením,
• poškodením alebo zni ením veci.

 Poistenie sa vz ahuje na isté finan né škody. Poistením je krytá 
majetková ujma vyjadrite ná v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva 
z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví. K poisteniu 
je možné dojedna  pripoistenie, poistenie sa potom vz ahuje aj na 
zodpovednos  za škodu spôsobenú:
• na motorovom vozidle zamestnávate a.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 úmyselne alebo vedomou nedbanlivos ou,
 po požití alkoholického nápoja,
 stratou zverených predmetov,
 schodkom na zverených hodnotách,
 vyrobením nepodarku,
 nesplnením povinnosti na odvrátenie škody,
 služobnému úradu zaplatením pokuty, penále alebo inej sankcie,
 z bankových operácií,
 v súvislosti s aktivitami poisteného ako manažéra, lena predsta-

venstva, dozornej rady súkromného podniku
 poistenie sa nevz ahuje ani na pokuty, poplatky z omeškania, pená-

le alebo akéko vek iné sankcie.

 Spoluú as  vo výške dojednanej v PZ
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti
 Pois ov a nahradí za poisteného škodu, za ktorú poistený zodpo-

vedá, a ktorú je povinný nahradi  služobnému úradu maximálne do 
výšky poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve. 

 Územná platnos  poistenia je neobmedzená.
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Produkt: 181 - Zodp. pri výkone povolania štátnych zamestnancov



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi  každú zmenu v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpo et poistného.
• Oznámi  uzatvorenie poistenia na to isté riziko u iného pois ovate a.

• V prípade poistnej udalosti je potrebné ju oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie platíte štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• skon ením štátnozamestnaneckého pomeru poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie,
• v prípade uzavretia zmluvy na dia ku, nezaplatením poistného do 5 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy, platnos  návrhu poistnej zmluvy zanikne, 

t.j. poistenie nevznikne.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia,
• v prípade uzatvorenia poistenia na dia ku, do 14 kalendárnych dní je poistník oprávnený odstúpi  od zmluvy bez uvedenia dôvodu.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone strážnej služby a vo Všeobecných poistných podmien-
kach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 605.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone innosti strážnej služby. 

 Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému v súvislosti s výko-
nom strážnej služby:
• na zdraví alebo usmrtením,
• poškodením, zni ením alebo stratou veci,
• pokia  poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania 

alebo vz ahu v ase trvania poistenia.
 Výkon strážnej služby obsahuje tieto innosti:

• stráženie objektov
• vrátnická služba,
• ochrana objektov a osôb,
• ties ové volanie, sledovanie poplachov,
• sprievod,
• poriadková a kontrolná služba pri organizovaných podujatiach.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  za škodu vzniknutú:
 poškodením, zni ením alebo stratou strážených vecí,
 pri používaní strelných zbraní na ur ené ú ely,
 v súvislosti s príjmom núdzových volaní telefónom alebo signaliza -

nými systémami a postúpením alebo sledovaním poplachov,
 v súvislosti so zabezpe ením objektov po núdzovom volaní nasade-

ním zvláštneho strážnika,
 na veciach zamestnancov odberate a v zmysle § 193 Zákonníka 

práce (max. 331,94 EUR za jednu škodovú udalos ).

Pois ov a uhradí škodu na veciach, ktoré nie sú vlastníctvom poiste-
ného, ale boli mu prenajaté, poži ané, užíva ich z iného dôvodu alebo 
ich má pri sebe.

K poisteniu je možné dojedna  pripoistenie, poistenie sa potom vz a-
huje aj na škodu vzniknutú na:
• prepravovaných peniazoch, ceninách, vzácnych kovoch a iných cen-

ných predmetoch (klenoty, veci umeleckej, historickej alebo zberate -
skej hodnoty) do limitu plnenia pod a spôsobu zabezpe enia,

• strážených motorových vozidlách.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 pri vykonávaní kontrol osôb, motorových vozidiel, nákladov a sprie-

vodných dokladov,
 porušením právnej povinnosti ešte pred za iatkom doby trvania po-

istenia,
 vedomou nedbanlivos ou,
 spreneverou,
 nesplnením povinnosti odvráti  hroziacu škodu,
 zo záväzkového vz ahu,
 právnickej osobe, v ktorej má poistený, jemu blízka osoba alebo 

jeho zamestnanec vä šinovú majetkovú ú as ,
 prevádzkou dopravných prostriedkov, pokia  sa na u vz ahuje zá-

konné poistenie alebo spôsobenú innos ou, pre ktorú právny pred-
pis ukladá povinnos  uzatvori  poistenie zodpovednosti za škodu,

 pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve
 Porušenie povinností poistníka / poisteného má za následok uplat-

nenie nároku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho 
asti

 Pois ov a uhradí škodu spôsobenú odcudzením strážených vecí 
pri výkone strážnej služby, pokia  vo i zamestnancovi poisteného 
bolo použité násilie alebo hrozba bezprostredného násilia a pokia
bude preukázaná zodpovednos  poisteného za takto vzniknutú ško-
du (10% z poistnej sumy pre jednu škodovú udalos ).
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Produkt: 161 - Zodpovednos  pri výkone strážnej služby

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• V prípade poistnej udalosti vykona  ú inné opatrenia, aby nedošlo k zvä šeniu rozsahu škody.
• Poistený je povinný poskytnú  pois ovni potrebnú sú innos  na zistenie prí iny a výšky škody
• Oznámi  pois ovni, že uzavrel alšie poistenie na to isté riziko u iného poistite a.
• Oznámi  zvýšenie poistného nebezpe enstva.
• Dba , aby škodová udalos  nenastala.

• Vznik poistnej udalosti bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie platíte štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo 
neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia 
sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

  161_20180223_1



Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania a vo 
Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 606.

Z poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania má poistený zamestnanec právo, aby pois ov a za neho nahradila škodu, ktorú spôsobí svojmu 
zamestnávate ovi pri plnení pracovných úloh pod a Zákonníka práce.

 Poistenie sa vz ahuje na škodu, ktorú poistený zamestnanec spô-
sobil svojmu zamestnávate ovi:
• so sídlom alebo
• miestom podnikania v Slovenskej republike,
a to
• porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo
• v priamej súvislosti s nimi
pokia  jeho zodpovednos  vznikla pod a Zákonníka práce.

 Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú zamestnávate ovi:
• na zdraví alebo usmrtením,
• poškodením a zni ením veci.

K poisteniu je možné dojedna  pripoistenie, poistenie sa potom vz a-
huje aj na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
• na motorovom vozidle zamestnávate a,
• na území Európskej únie.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 úmyselne alebo vedomou nedbanlivos ou,
 po požití alkoholického nápoja,
 stratou zverených predmetov,
 schodkom na zverených hodnotách,
 nedodržaním predpísanej obsluhy alebo údržby veci,
 nedodržaním predpísaného technologického postupu,
 vyrobením nepodarku,
 chybnou manuálnou prácou,
 nesplnením povinnosti na odvrátenie škody,
 zamestnávate ovi zaplatením pokuty, penále alebo inej sankcie,
 ako zamestnanec, ak je sú asne majite om, spolo níkom, štatutá-

rom alebo lenom štatutárneho orgánu zamestnávate a,
 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as .

 Spoluú as  vo výške dojednanej v PZ
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti
 Pois ov a poskytne poistné plnenie do výšky, ktorú je poistený po-

vinný nahradi  zamestnávate ovi pod a Zákonníka práce.
 V prípade pripoistenia zodpovednosti poisteného za škody, ktoré 

vznikli na motorovom vozidle zamestnávate a sa poistenie nevz a-
huje na zodpovednos  poisteného za škodu: 
a) spôsobenú na kolesách motorových alebo prípojných vozidiel 

zamestnávate a, s výnimkou škôd, ktoré vznikli v dôsledku do-
pravnej nehody, pri ktorej došlo okrem poškodenia kolesa alebo 
gumovej obru e zárove  k inému poškodeniu motorového alebo 
prípojného vozidla, 

b) ktorá vznikla na motorovom vozidle zamestnávate a porušením 
pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom v zmysle usta-
novení zákona . 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
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Produkt: 188 - Zodpovednos  za škodu pri výkone povolania



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi  každú zmenu v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpo et poistného.
• Oznámi  uzatvorenie poistenia na to isté riziko u iného pois ovate a.

• V prípade poistnej udalosti je potrebné jej vznik bezodkladne oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie sa platia štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu alebo poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie,
• v prípade uzavretia zmluvy na dia ku, nezaplatením poistného do 5 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy, platnos  návrhu poistnej zmluvy zanikne, 

t.j. poistenie nevznikne.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
• v prípade uzatvorenia poistenia na dia ku, do 14 kalendárnych dní je poistník oprávnený odstúpi  od zmluvy bez uvedenia dôvodu.
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 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.



Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone veterinárnej in-
nosti a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 605.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  poisteného za škodu vzniknutú inému pri vykonávaní veterinárnej innosti poisteným zapísaným v zozname veterinár-
nych lekárov SR a/alebo veterinárnym akate om, vykonávajúcim v pracovnom pomere u poisteného odbornú veterinárnu prax pod a zákona o súkromných 
veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

 Z poistenia zodpovednosti za škodu vzniknutú inému pri vykonávaní 
veterinárnej innosti má poistený právo, aby pois ov a za neho nahra-
dila škodu vzniknutú inému:
• ujmou na zdraví zviera a alebo usmrtením zviera a,
• poškodením alebo zni ením veci,
• za ktorú poistený zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol prvý raz písomne uplatnený vo i

poistenému v ase trvania poistenia.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 pri prevádzke ambulancie veterinára (všeobecná zodpovednos ),
 inému veterinárovi,

akate ovi poisteného veterinára,
 porušením právnej povinnosti poisteným pred za iatkom doby trvania

poistenia,
 nákladmi spojenými s veterinárnou lie ebnou starostlivos ou,
 nákladmi spojenými so zabitím,
 porušením povinnosti predchádza  škodám,
 veterinárnym zákrokom na odstránenie život ohrozujúcich dedi ných

chýb,
 m tvonarodeným mlá a om,
 veterinárnym zákrokom vykonanom na exotických zvieratách,
 na plemennom, chovnom prípadne úžitkovom zvierati, ktorého hodno-

ta presahuje 663,88 EUR, ktoré z dôvodu veterinárneho zákroku uhy-
nulo a nebola u neho vykonaná pitva potvrdená štátnym prosektorom,

 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as .

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku 

pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti
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Produkt: 160 - Zodpovednos  veterinára

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve nedohodlo
inak.



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi  zmenu v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpo et poistného
• Oznámi , že došlo k zmene alebo od atiu osved enia na vykonávanie veterinárnej innosti.
• Oznámi alšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu vykonávania veterinárnej innosti a po tu odborných veterinárnych pracovníkov.
• Oznámi , že nastala škodová udalos , a to bez zbyto ného odkladu.
• Dba , aby škodová udalos  nenastala.
• Plni alšie povinnosti dohodnuté v poistnej zmluve.

• Vznik poistnej udalosti bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.
• Poistený je povinný poskytnú  pois ovni sú innos , ktorá je potrebná na zistenie prí iny a výšky škody.

• Náklady na poistenie platíte štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo 
neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia 
sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – ENVIRO MAX 
. 675.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu sa vz ahuje na zodpovednos  poisteného za škodu na životnom prostredí spôsobenú prevádzkovou in-
nos ou poisteného.

 poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu pod a zákona 
. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
 poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a/alebo za vecnú ško-

du, ktorá bola spôsobená prevádzkovou innos ou poisteného.

Environmentálnou škodou sa pod a zákona rozumie škoda na chráne-
ných druhoch a chránených biotopoch, vode a pôde.
Poistením je krytá povinnos  poisteného hradi  náklady na nápravu vy-
plývajúce z akéhoko vek stavu zne istenia vzniknutého po as poistnej 
doby v mieste poistenia, na om, pod ním alebo z neho sa premiest-
ujúceho.

Stav zne istenia znamená zistene, vypustenie, rozšírenie, uvo nenie,
únik, premiest ovanie
alebo presakovanie akýchko vek pevných, kvapalných, plynných alebo 
tepelných dráždidiel, zne is ujúcich látok alebo kontaminantov vrátane 
dymu, sadzí, výparov, plynov, kyselín, alkálií, chemikálií, nebezpe ných
látok, nebezpe ných materiálov a odpadových materiálov do pôdy, na
u alebo do stavieb na tejto pôde stojacich, do atmosféry, povrchových 

plôch, vody alebo podzemných vôd.

Rozsah poistného krytia závisí od poistného variantu dojednaného 
v poistnej zmluve:
• Excelent – zah a náklady a výdavky na nápravu (primárnu, do-

plnkovú, kompenza nú), náklady na zmiernenie škodovej udalosti, 
technické náklady a výdavky a zodpovednos  za škodu na zdraví a/
alebo za vecnú škodu

• Standard - zah a náklady a výdavky na nápravu (primárnu, do-
plnkovú, kompenza nú) okrem nákladov na vy istenie / dekontami-
náciu vlastných prevádzkových priestorov, náklady na zmiernenie 
škodovej udalosti, technické náklady a výdavky a zodpovednos  za 
škodu na zdraví a/alebo za vecnú škodu

• Basic - zah a náklady a výdavky na nápravu (primárnu, doplnko-
vú, kompenza nú) okrem nákladov na vy istenie / dekontamináciu 
vlastných prevádzkových priestorov, náklady na zmiernenie škodo-
vej udalosti, technické náklady a výdavky

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu, náklady 
a výdavky alebo náklady na nápravu za:

 existujúce škody,
 kritické aktivity (napr. manipulácia s odpadmi alebo nebezpe nými

odpadmi)
 podzemná nádrž uvedená v zmluve, ktorá nesp a následujúce 

podmienky:
• je v súlade so zákonom vz ahujúcom sa na uchovávanie prís-

lušných látok alebo prevádzkova  príslušné aktivity skladováním 
v podzemných nádržiach alebo podzemným vedením,

• podzemná nádrž alebo vedenie má ochranu proti úniku látok,
• má dvojitý pláš .

 rádioaktívna kontaminácia,
 zne istenie produktmi alebo odpadom poisteného po as prepravy,
 zmluvná zodpovednos ,
 vojna, azbest, terorizmus, úmysel,
 interné výdavky,
 známy stav pred za atím doby poistenia,
 stiahnutie výrobku z trhu.

 Spoluú as  vo výške dojednanej v PZ
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky.
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Produkt: 450 - Poistenie ENVIRO MAX



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi  každú zmenu v okolnostiach, ktoré by mohli ma  dopad na poistné riziko.
• Dodržiava  odporú ania a požiadavky poistite a.
• Vyvinú  maximálne úsilie, aby nedošlo k poistnej udalosti.

• V prípade poistnej udalosti je potrebné ju o najskôr oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie platíte štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d a jeho 

splatnosti
• ak poistné za alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy pois ovate a na jeho zaplatenie, ak nebolo 

poistné zaplatené pred doru ením tejto výzvy.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone innosti zasielate a a vo Všeobecných poistných pod-
mienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 605.

Poistenie sa vz ahuje na zodpovednos  poisteného pri výkone zasielate skej innosti, vyplývajúcej zo zákona, zo zasielate ských podmienok a zo zasielate -
skej zmluvy.

 Pois ov a nahradí škodu na prevzatej zásielke vzniknutú pri výkone 
zasielate skej innosti na základe zasielate skej zmluvy jej:
• poškodením,
• zni ením,
• odcudzením,
• stratou alebo iasto nou stratou.

 Zasielate skou zmluvou sa pre ú ely tohto poistenia rozumie za-
sielate ská zmluva, ako aj skladovacia zmluva, vrátane ved ajších
objednávok zaužívaných pri takýchto zmluvách, ako sú vyberanie 
doporu ených zásielok, zis ovanie správnej hmotnosti, zis ovanie
množstva tovaru pri jeho preberaní, balenie, výber vzoriek, nakla-
danie, vykladanie, preclenie, sprostredkovanie poistenia a pod.

 Ak poistený zabezpe í opatrenia, ktoré mohol vzh adom na okol-
nosti prípadu považova  za nutné na zmiernenie následkov poist-
nej udalosti, pois ov a mu uhradí náklady, ktoré poistený na takéto 
opatrenia vynaložil, ak boli úmerné cene prepravovanej zásielky 
alebo sume, ktorú by bola pois ov a povinná uhradi  ako poistné 
plnenie.

K poisteniu je možné dojedna  pripoistenie, poistenie sa potom vz a-
huje aj na zodpovednos  za inú majetkovú (finan nú) škodu:
• preukázané náklady zbyto ne vynaložené s prípravou nakladania a 

vykladania zásielky, napr. ak zásielka v dôsledku chyby zasielate a
nebola doru ená v dohodnutom ase,

• preukázané zbyto ne vynaložené náklady, vzniknuté v dôsledku 
chyby zasielate a, napr. nesprávne ur ená trasa, nesprávne uvede-
ný as alebo miesto nakládky alebo vykládky, chyba pri výbere do-
pravného prostriedku a pod. a to bez oh adu na to, i nárok uplatní 
príkazca alebo priamo dopravca,

• škody vzniknuté chybou pri iných úkonoch súvisiacich s obstaraním 
prepravy, napr. pri vystavení prepravných dokladov, pri colnom od-
bavení, pri vybavení reklamácie a pod.,

• strata možnosti predaja a ušlý zisk, ak poistený za takú škodu pod a
zasielate ských podmienok zodpovedá.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 v dôsledku porušenia zmluvných dojednaní,

innos ou poisteného ako dopravcu,
 na dopravných prostriedkoch,
 na zdraví a usmrtením osôb,
 zabavením zásielky, zadržaním zásielky,
 vedomou nedbanlivos ou,
 lúpežou,
 spreneverou,
 pokuty, penále,
 pri preprave pe azí, cenín, cenných papierov
 na drahých kovoch, klenotoch, umeleckých predmetoch,
 pri prevádzke kancelárie (všeobecná zodpovednos ),
 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as .

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti
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Produkt: 164 - Zodpovednos  zasielate a

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území signatárov dohovoru “CMR“, okrem štátov bývalého 
Sovietskeho zväzu a Albánska (vrátane tranzitu), ak sa v zmluve nedohodlo inak.



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Uzatvára  prepravné zmluvy len s dopravcami, ktorí majú poistenú zodpovednos  za škodu z prepravných zmlúv.
• V prípade poistnej udalosti vykona  ú inné opatrenia, aby nedošlo k zvä šeniu rozsahu škody.
• S vynaložením maximálnej odbornej starostlivosti dojedna  spôsob a podmienky prepravy zodpovedajúce záujmom príkazcu, ktoré vyplývajú 

zo zmluvy a jeho príkazov alebo sú poistenému inak známe.
• Dba  aby škodová udalos  nenastala.
• Oznámi  pois ovni, že uzavrel alšie poistenie na to isté riziko u iného poistite a.

• Vznik poistnej udalosti bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady Poistený nie je oprávnený uzna  svoju 
zodpovednos  za škodu a nároky príkazcu na odškodnenie,

• Poistený nie je oprávnený vies  a ukon i  rokovania o vyrovnaní škody a prizna  nároky na vyrovnanie nad rozsah splnomocnenia pois ovne
• Poistený nie je oprávnený vyplati  odškodné, vzda  sa nároku na postih proti tretej osobe alebo vrátenia náhrady.

• Náklady na poistenie sa platia štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo 
neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia 
sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone innosti zdravotníckeho zariadenia a vo Všeobecných 
poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 605.

Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený ako prevádzkovate  nemocnice právo, aby pois ov a za neho nahradila škodu, ktorú spôsobí inému pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému v súvislosti s posky-
tovaním zdravotnej starostlivosti.

Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú:
 na zdraví alebo usmrtením,
 poškodením, zni ením alebo stratou veci, za ktorú poistený zodpo-

vedá, a ktorá bola prvý raz písomne uplatnená poškodeným vo i
poistenému v ase trvania poistenia (claims made).

K poisteniu je možné dojedna  pripoistenie, poistenie sa potom vz a-
huje aj na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
• kozmetickým chirurgickým zákrokom, ktorý však nebol uskuto nený

z estetického dôvodu (plastická chirurgia),
• na ušlom zisku.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 inému zdravotníckemu zariadeniu, zamestnancovi zdravotníckeho 

zariadenia,
 úmyselne alebo vedomou nedbanlivos ou,
 prevádzkou zdravotníckeho zariadenia,
 výkonom zdravotnej starostlivosti na ktorú poistený nemá kvalifiká-

ciu,
 pri overovaní nových medicínskych poznatkov (klinické štúdie),
 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as .

 Spoluú as  vo výške dojednanej v PZ
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.
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Produkt: 60 - Zodpovednos  lekárov



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi  každú zmenu v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpo et poistného.
• Oznámi  uzatvorenie poistenia na to isté riziko u iného pois ovate a.
• Bez zbyto ného odkladu oznámi  pois ovni, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku povolenia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
• Oznámi alšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a po tu odborných zdravotných pracovníkov.

• V prípade poistnej udalosti je potrebné ju o najskôr oznámi  pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie platíte štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone innosti znalca, 
tlmo níka a prekladate a a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu . 605.

Z poistenia zodpovednosti znalca, tlmo níka a prekladate a má poistený právo, aby pois ov a za neho nahradila škodu vzniknutú inému pri výkone innosti
pod a zákona . 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmo níkoch a prekladate och ( alej len „Zákon“).

Poistenie sa vz ahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone innosti
znalca, tlmo níka a prekladate a:

 v súvislosti s vykonávaním innosti pod a Zákona,
 za ktorú poistený zodpovedá,
 a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vo i poistenému v ase

trvania poistenia.

K poisteniu je možné dojedna  pripoistenie, poistenie sa potom vz a-
huje aj na zodpovednos  za škodu spôsobenú inému na listinách, 
zmluvách, mapách, plánoch, nahrávkach, tla ivách, knihách, cenných 
papieroch, potvrdeniach a iných dokumentoch (nie historických), ktoré 
poistený prevzal do úschovy v súvislosti s výkonom innosti znalca, 
tlmo níka a prekladate a. V prípade odcudzenia prevzatých vecí právo 
na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabezpe enia pod a poist-
nej zmluvy.

Poistenie sa nevz ahuje najmä na zodpovednos  za škodu spôsobenú:
 úmyselne alebo vedomou nedbanlivos ou,
 skuto nos ami, ktoré nastali v ase pred za iatkom doby trvania 

poistenia,
 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednos ),
 inej osobe vykonávajúcej rovnakú innos  ako poistený,
 porušením povinnosti predchádza  škodám,
 zamestnancovi poisteného,
 pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových látok,
 porušením povinnosti predchádza  škodám,
 nedodržaním lehôt,
 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú ú as ,
 na listinách a zmluvách, ktoré majú cenu historickú, alebo cenu od-

vodenú z ich výnimo nosti a nenahradite nosti a boli poisteným ale-
bo jeho zamestnancom prevzaté k vykonaniu profesijnej innosti,

 povinnos ou poisteného zaplati  poplatky, pokuty, penále, pe ažné
tresty uložené na základe ob ianskoprávnych, trestnoprávnych, ob-
chodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia  táto 
povinnos  bola uložená alebo vznikla priamo poistenému.

 Spoluú as  vo výške dojednanej v poistnej zmluve
 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia  sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.
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Produkt: 145 - Zodpovednos  znalca, tlmo níka a prekladate a



• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpoveda  pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Po as trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádza  poistné.
• Oznámi  každú zmenu v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpo et poistného.
• Oznámi  uzatvorenie poistenia na to isté riziko u iného pois ovate a.
• Oznámi , že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej innosti.
• Oznámi alšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej innosti a po tu odborných a ostatných pracovníkov.

• Vznik poistnej udalosti oznámi  bez zbyto ného odkladu pois ovni a predloži  pois ovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu pois ovne úplne alebo iasto ne uzna  alebo uspokoji  nárok na náhradu škody.

• Náklady na poistenie sa platia štvr ro ne, polro ne, alebo ro ne, pod a zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnos  a možnosti platby poistného sú rovnaké po as celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno plati  najmä prevodom z bankového ú tu, poštovou poukážkou.

Poistenie vznikne prvým d om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
• ukon ením innosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikate skú innos , zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d a doru enia výzvy na jeho zaplatenie.

Poistenie je možné vypoveda :
• písomnou výpove ou ku koncu poistného obdobia. Výpove  musí by  doru ená pois ovni najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpove ou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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Informa ný dokument o poistnom produkte
Spolo nos : KOOPERATIVA pois ov a, a.s. 

Vienna Insurance Group, 
Slovenská republika, I O: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôc  pochopi  základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre tuzemské cestovné poistenie ( alej len „VPP“).

Cestovné poistenie je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovo né poistenie ob anov v prípade ne akaných udalostí, ku ktorým dôjde na území 
Slovenskej republiky.

Predmetom poistenia sú škody vzniknuté po as tuzemských ciest po-
isteného a poistenie nákladov vynaložených pri výkone záchrannej in-
nosti Horskej záchrannej služby (HZS). 

Poistenie je možné dojedna  formou uvedených súborov poistených 
rizík:

 (poistenie úrazu, poistenie zodpovednosti za 
škodu, poistenie batožiny)

 (poistenie úrazu, poistenie zodpovednos-
ti za škodu, poistenie batožiny, poistenie storna zájazdu, poistenie 
ne erpaných služieb)

(poistenie úrazu, poistenie zodpovednosti za 
škodu, poistenie batožiny, poistenie storna zájazdu, poistenie ne-
erpaných služieb, poistenie nákladov HZS).

Poistenie nákladov HZS možno dojedna  aj samostatne.

Poistenie sa v závislosti od dohodnutého súboru vz ahuje na tieto 
riziká:

• Pre prípad smrti následkom úrazu 
• Pre prípad trvalých následkov úrazu

• Náhrada za poškodenie, zni enie, stratu, krádež alebo lúpež ba-
tožiny a vecí osobnej potreby

• Škody spôsobené poisteným v súvislosti s innos ou alebo vz a-
hom k inej osobe na zdraví, alebo usmrtením a poškodením, 
zni ením alebo stratou veci

• Storno poplatky, ktoré poistený musí uhradi  cestovnej kancelárii 
v súvislosti so zrušením ú asti na zájazde pri náhlej chorobe, 
hospitalizácii blízkej osoby, smrti blízkej osoby, pri živelnej uda-
losti, alebo vlámaní do bytu poisteného.

• Odškodnenie za ne erpané služby pri náhlej chorobe, hospitali-
zácii blízkej osoby, smrti blízkej osoby, pri živelnej udalosti v byte 
poisteného alebo vlámaní do bytu poisteného.

• Náklady vynaložené pri výkone záchrannej innosti, ktoré si 
uplat uje vo i poistenému Horská záchranná služba (vyh adá-
vanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni a jej preprava k najbliž-
šiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia). 

K poisteniu môžu by  dojednané nasledovné pripoistenia:
• pripoistenie zimných rekrea ných športov,
• pripoistenie rizikových športov a športových sú aží.

 Poistenie nezah a iné ako menované riziká.
 Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti.
 Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, penia-

zoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, ceninách.
 Infek né choroby, aj ke  boli prenesené zranením a za choroby 

z povolania,
 Úrazy vzniknuté v dôsledku duševnej poruchy, straty vedomia, 

opitosti alebo pod vplyvom návykových a toxických látok, ako aj 
epilepsiou, infarktom, mozgovou príhodou alebo inými k ovitými
záchvatmi,

 Samovražda alebo pokus o samovraždu.
 Udalosti ob ianskej alebo interven nej vojny, vzbury a povstania.
 Škody na veciach prevzatých a vypoži aných
 Poškodenie, zni enie, odcudzenie, alebo stratu batožiny, ak ju pois-

tený nechal v dopravnom prostriedku v ase ke  už bol ubytovaný
 Škody v dôsledku vedomého porušenia bezpe nostných alebo 

právnych predpisov alebo usmernení a pokynov Horskej záchran-
nej služby.

 Rizikové, zimné, profesionálne a amatérske športy pri sú ažiach
a prípravách na sú aže, ak to nebolo v poistnej zmluve dohodnuté 
a sú asne zaplatené zvýšené poistné. 

 Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-
ku pois ovate a na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti.
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Produkt: 393 - Tuzemské cestovné poistenie



• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 
najmä odpoveda  pravdivo a úplne na otázky pois ovne, týkajúce sa dojednávaného poistenia.

• Poistený je povinný dba , aby poistná udalos  nenastala.
• alšie povinnosti poistníka sú bližšie upravené v poistnej zmluve.

• Hroziacej škode zabráni  spôsobom primeraným okolnostiam.
• Dba , aby sa následky poistnej udalosti zbyto ne nezvä šovali.
• Riadi  sa pokynmi Informa ného listu AKO POSTUPOVA  V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI.
• Škodovú udalos  oznámte bezodkladne po návrate na Slovensko písomne na ur enom tla ive pois ovni, dostupnom na internetovej stránke 

http://www.koop.sk/nahlasit-skodu

• Náklady na poistenie platíte jednorazovo po podpise poistnej zmluvy prevodom z bankového ú tu, platobnou kartou, platbou prostredníctvom QR 
kódu, alebo poštovou poukážkou.

• Poistenie za ína nultou hodinou v de  ozna eným ako za iatok poistenia, ak sa nedohodlo že za ína už od asu jeho uzavretia, po zaplatení prís-
lušného poistného. Poistenie sa uzatvára na dobu ur itú, maximálne na 365 dní.

• Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Ob ianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú: 
- o 24 hodine v posledný de  platnosti poistnej zmluvy,
- ak odpadla možnos , že poistná udalos  nastane,
- neuhradenie poistného najneskôr v de  ozna ený ako za iatok poistenia.

• Toto poistenie nie je možné vypoveda .
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 Poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na území Slovenskej republiky.
 Poistenie nákladov HZS sa vz ahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v horských oblastiach SR, vrátane jaský  a priepastí, v ktorých HZS vykonáva 

svoju innos  na základe zákona. 











Poistenie sa vzťahuje na tieto hlavné poistné riziká a predmety:
 Liečebné náklady – vzniknuté v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu 

poisteného v zahraničí, pri ktorých nevykonanie okamžitého lekár-
skeho ošetrenia ohrozuje život a zdravie poisteného.

 Zodpovednosť za škodu – náhrada skutočnej preukázanej škody vo vzťa-
hu k inej osobe. Spoluúčasť 5 % min. 50 EUR.

 Batožina – veci osobnej potreby, určené na cesty a pobyt poisteného 
pri poškodení, zničení, krádeži alebo lúpeži .

 Úrazové poistenie – pre cesty a pobyt v zahraničí pri trvalých násled-
koch úrazu a smrti následkom úrazu.

 Nepojazdnosť vozidla – v dôsledku dopravnej nehody, poruchy alebo 
odcudzenia osobného motorového vozidla v zahraničí.

Poistenie je možné dojednať v nasledovných balíkoch a rizikách:
 BASIC: 

° maximálne trvanie cesty 45 dní,
° liečebné náklady,
° zodpovednosť za škodu bez nákladov advokáta a kauciu. 

 EXCELENT:
° maximálne trvanie cesty 60 dní,
° liečebné náklady,
° zodpovednosť za škodu s nákladmi na advokáta a kauciu,
° batožina,
° úrazové poistenie,
° nepojazdnosť vozidla.

Poistenie je možné dojednať v nasledovných rizikách:
 TURISTA – nevykonávané športové činnosti.
 ŠPORT – vykonávané športové činnosti bez rizikových športov.

 V rámci jednej poistnej zmluvy je možnosť dojednania poistenia ako 
INDIVIDUÁLNE pre jednu osobu, alebo ako RODINNÉ pre osoby žijú-
ce v spoločnej domácnosti.

 Poistenie nezahŕňa iné ako menované riziká.
 Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti.
 Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, pe-
niazoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, cestovných dokla-
doch, cestovných lístkoch.

 Škody spôsobené úmyselným používaním návykových látok.
 Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psy-
chické poruchy.

 Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV.
 Následky nepodrobenia sa povinného očkovania.
 Samovražda alebo pokus o samovraždu.
 Udalosti občianskej alebo intervenčnej vojny, vzbury a povstania.
 Zimné, profesionálne a amatérske športy pri súťažiach a prípravách 
na súťaže. 

 Ak je študijný, resp. pracovný pobyt dlhší ako dojednaný počet dní 
podľa balíka poistného krytia.

 Vodiči z povolania prepravujúci osoby alebo náklad a pracovné po-
byty personálneho leasingu. 

 Stavebno-montážne práce. 
 Ak bolo vozidlo staršie ako 10 rokov a poistený ho použil na cestu 
do zahraničia.

 Horolezecké výstupy a výpravy.
 Na veciach prevzatých a vypožičaných.
 Škody spôsobené na území Slovenskej republiky, krajiny trvalého 
pobytu poisteného a krajiny, kde je poistený účastníkom verejného 
zdravotného poistenia.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 392-4, prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť. 

! Rizikové, zimné, profesionálne a amatérske športy pri súťažiach 
a prípravách na súťaže ak nebolo v poistnej zmluve dojednané a ne-
bolo zaplatené zvýšené poistné.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 392-4, prípadne v poistnej zmluve.
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Cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Balíkové celoročné cestovné poistenie

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre Balíkové celoročné cestovné poistenie (ďalej len „VPP 392-4“). Tento dokument je 
účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie cestovných nákladov je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie občanov v prípade nečakaných udalostí v zahraničí. Predme-
tom poistenia sú poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenia, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie nepojazdnosti vozidla.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie je rozdelené do 2 zón okrem Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, kde je poistený účastníkom verejného 
zdravotného poistenia.

 Zóna 1 EURÓPA – územie Európskych štátov, Turecko, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Cyprus, Egypt, Izrael a európska časť Ruskej federácie.
 Zóna 2 SVET – územie všetkých štátov sveta.



2/2

Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 

odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, 

ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez 

ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny 

poriadok Slovenskej republiky.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  ško-

dy voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
• Bezodkladne oznámiť vznik akejkoľvek poistnej udalosti asistenčnej službe CORIS na tel. č. +421 2 4364 1037, e-mail: coris@coris.sk .
• Riadiť sa pokynmi Informačného listu AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia, rozsahu technickej asistencie!

• Náklady na poistenie platíte okamžite po podpise poistnej zmluvy prevodom na účet, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou 
kartou.

• Ak je poistenie dojednané na dobu neurčitú, poistné je bežné a poistné za ďalšie poistné obdobie je splatné vždy vo výročný deň poistenia. 
Výročným dňom je taký deň, ktorý sa číslom a mesiacom zhoduje s dňom začiatku poistenia.

• V prípade rodinného poistenia na dobu neurčitú je možnosť dohodnutia platenia poistného v splátkach a to polročne.
• Odporúčame platenie poistného okamžite po uzatvorení poistnej zmluvy. 

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota 
je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Poistenie sa vzťahuje na tieto hlavné poistné riziká a predmety:
 Úrazové poistenie – pri dočasných následkoch úrazu s plnením za pri-

meraný čas liečenia, pri trvalých následkoch úrazu a smrti násled-
kom úrazu.

 Batožina a veci osobnej potreby – určené na cesty a pobyt poisteného pri 
poškodení, zničení, krádeži alebo lúpeži .

 Zodpovednosť za škodu – náhrady skutočnej preukázanej škody vo vzťa-
hu k inej osobe. 

Obsah rizík:

 Úrazové poistenie:
° Smrť úrazom 332 EUR.
° Trvalé následky úrazu 664 EUR.
° Čas nevyhnutného liečenia následkom úrazu 66,40 EUR.
° Poistenie sa dojednáva spolu pre všetky uvedené poistné riziká.
° Poistenie možno dojednať najviac na 10-násobok uvedených po-

istných súm.

 Poistenie batožiny:
° Batožina a veci osobnej potreby jednotlivec až do výšky 166 EUR 

alebo 332 EUR.

 Zodpovednosť za škodu:
° Škody až do 3 320 EUR. 
° Spoluúčasť 33,19 EUR.

Počet poistených osôb:

 Poistenie sa dojednáva pre 5 a viac osôb.

 Poistenie nezahŕňa iné ako menované riziká.
 Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti. 
 Ak bola poistená vec ukradnutá z objektu (stanu, prípadne prívesu) 
mimo strážený priestor – kemping.

 Škoda na motorových člnoch a lodiach, surfoch, bicykloch, lyžiach, 
prostriedkoch určených na lietanie, ak ku škode došlo v dôsledku 
ich prevádzky.

 Škody spôsobené úmyselným konaním poisteného, manžela, man-
želky, priameho príbuzného alebo osoby žijúcej s poisteným v spo-
ločnej domácnosti.

 Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psy-
chické poruchy.

 Samovražda alebo pokus o samovraždu.
 Udalosti občianskej alebo intervenčnej vojny, vzbury a povstania.
 Zimné, profesionálne a amatérske športy pri súťažiach a prípravách 
na súťaže a rizikové športy vymenované vo VPP 710-4.

 Činnosti počas rehabilitácie a liečenia po chorobe alebo úraze.
 Horolezecké výstupy a výpravy.
 Na veciach prevzatých a vypožičaných.
 Úrazy vzniknuté počas služobnej cesty, pri výkone manuálnych prá-
cach. 

 Škody vzniknuté znečistením vôd a životného prostredia.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 710-4, prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť. 

! Poistenie je možné dojednať pre osoby vo veku od 1 do 70 rokov 
menovite uvedené v poistnej zmluve.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 710-4, prípadne v poistnej zmluve.
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Cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku (ďalej len „VPP 710-4“). Tento 
dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie občanov v prípade nečakaných 
udalostí. Predmetom poistenia je úrazové poistenie, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu pre kolektívy.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky.



2/2

Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 

odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne,

Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poruší poistník, resp. poistený povinnosti alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane 

znížiť. 
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, 

ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez 

ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne písomne oznámiť poisťovni vznik poistnej udalosti.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej 

škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mať povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Poistné je jednorazové a náklady na poistenie platíte okamžite po podpise poistnej zmluvy prevodom na účet, poštovým poukazom, inkasom 
z účtu alebo platobnou kartou.

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, 
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

• Poistnú zmluvu je možné vypovedať len v prípade, ak ešte nezačala plynúť poistná doba (najneskôr v deň začiatku poistenia).
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 

zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Poistenie sa vzťahuje na územie zóny, pre ktorú bolo poistenie dojednané:
 Zóna 1 územie Európskych štátov, Turecko, Maroko, Alžírsko, Tu-

nisko a európska časť Ruskej federácie.
 Zóna 2 územie štátov celého sveta okrem Juhoafrickej republiky, Ja-

ponska, Austrálie Nového Zélandu, USA a Kanady.
 Zóna 3 je platná vo všetkých štátoch sveta.

V závislosti od zvoleného balíka sú kryté tieto riziká:
 Poistenie liečebných nákladov.
 Úrazové poistenie.
 Poistenie batožín a vecí osobnej potreby.
 Poistenie zodpovednosti za škodu.

Obsah balíkov:
 Poistenie liečebných nákladov:
 Lekárske ošetrenie a predpísané lieky.
 Hospitalizácia v zahraničí.
 Preprava do najbližšej nemocnice.
 Spätná preprava do krajiny trvalého pobytu, ak poistený nemôže zo 

zdravotných dôvodov použiť predpokladaný dopravný prostriedok.
 Preprava telesných pozostatkov do krajiny trvalého pobytu v prípa-

de úmrtia.
 Úrazové poistenie:
 Pre prípad smrti následkom úrazu až do 1 660 €.
 Pre prípad trvalých následkov úrazu až do 3 320 €.
 Poistenie batožiny:
 Batožina a veci osobnej potreby jednotlivec až do výšky 332 €, 

664 € alebo 996 €.
 Batožina a veci osobnej potreby každého člena rodiny do výšky 

664 €.
 Poistenie zodpovednosti za škodu.
 Zodpovednostné škody až do 3 320 €.

 V rámci jednej poistnej zmluvy možnosť dojednania poistenia pre 
viaceré osoby.

 Poistenie nezahŕňa iné ako menované riziká.
 Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti.
 Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, pe-
niazoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, cestovných dokla-
doch, cestovných lístkoch.

 Škody spôsobené úmyselným používaním návykových látok.
 Účasť na tréningoch, pretekoch, rýchlostných skúškach a školách 
šmyku a na nich vzniknuté škody.

 Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psy-
chické poruchy.

 Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV.
 Komplikácie v ťarchavosti po 6 mesiaci tehotenstva.
 Estetické a plastické operácie.
 Preventívne prehliadky a očkovanie proti cudzokrajným chorobám 
ako aj následky nepodrobenia sa povinného očkovania.

 Samovražda alebo pokus o samovraždu.
 Udalosti občianskej alebo intervenčnej vojny, vzbury a povstania.
 Zimné, profesionálne a amatérske športy pri súťažiach a prípravách 
na súťaže.

 Počas pracovnej cesty, pri výkone manuálnej činnosti.
 Činnosti počas rehabilitácie a liečenia po chorobe alebo úraze.
 Horolezecké výstupy a výpravy.
 Na veciach prevzatých a vypožičaných.
 Škody spôsobené urážkou alebo ohováraním.
 Škody spôsobené na území Slovenskej republiky, krajiny trvalého 
pobytu poisteného a krajiny, kde je poistený účastníkom verejného 
zdravotného poistenia.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 700-4, prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 700-4, prípadne v poistnej zmluve.
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Cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Cestovné poistenie – produkt 700

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie – produkt 700 (ďalej len „VPP 700-4“). Tento dokument je 
účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie cestovných nákladov je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie občanov v prípade nečakaných udalostí v zahraničí. 
Predmetom poistenia sú poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenia, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie je rozdelené do 3 zón okrem Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, kde je poistený účastníkom verejného 
zdravotného poistenia.

 Zóna 1 územie Európskych štátov, Turecko, Maroko, Alžírsko, Tunisko a európska časť Ruskej federácie.
 Zóna 2 územie štátov celého sveta okrem Juhoafrickej republiky\, Japonska, Austrálie Nového Zélandu, USA a Kanady.
 Zóna 3 je platná vo všetkých štátoch sveta.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 

odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poruší poistník, resp. poistený povinnosti alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane 

znížiť. 
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, 

ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez 

ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny 

poriadok Slovenskej republiky.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  ško-

dy voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
• Bezodkladne oznámiť vznik akejkoľvek poistnej udalosti asistenčnej službe CORIS na tel. č. +421 2 4364 1037, e-mail: coris@coris.sk.
• Riadiť sa pokynmi Informačného listu AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia, rozsahu technickej asistencie! 

• Náklady na poistenie platíte okamžite po podpise poistnej zmluvy prevodom na účet, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou 
kartou.

• Odporúčame platenie poistného okamžite po uzatvorení poistnej zmluvy.

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
° nezaplatením poistného. 

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Predmetom poistenia sú:
 Poistenie zodpovednosti za škodu.
 Úrazové poistenie.
 Poistenie batožín a vecí osobnej potreby.
 Poistenie storna zájazdu a nečerpaných služieb.
 Poistenie nákladov horskej záchrannej služby.

Poistenie sa vzťahuje na poistené súbory, pre ktoré bolo poistenie dojednané:
 Súbor 1 – Štandard, v ktorom sú poistenie zodpovednosti, trvalé ná-

sledky úrazu, smrť následkom úrazu, poistenie batožiny.
 Súbor 2 – Štandard plus, v ktorom sú poistenie zodpovednosti, trvalé 

následky úrazu, smrť následkom úrazu, poistenie batožiny, storno 
zájazdu a nečerpaných služieb.

 Súbor 3 – Komplet, v ktorom sú poistenie zodpovednosti, trvalé násled-
ky úrazu, smrť následkom úrazu, poistenie batožiny, storno zájazdu 
a nečerpaných služieb, poistenie nákladov horskej záchrannej služ-
by.

 Poistenie sa dojednáva minimálne na 3 dni a maximálne na 365 dní.
 V rámci jednej poistnej zmluvy možnosť dojednania poistenia pre 

viaceré osoby.

 Poistenie nezahŕňa iné ako menované riziká.
 Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti.
 Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, penia-
zoch, šekoch, vkladných knižkách, cestovných dokladoch, cestov-
ných lístkoch.

 Škody spôsobené úmyselným používaním návykových látok.
 Škody spôsobené manželom, manželkou, priamym príbuzným alebo 
osobou žijúcou s poisteným v spoločnej domácnosti.

 Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psy-
chické poruchy.

 Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV.
 Komplikácie v ťarchavosti po 6 mesiaci tehotenstva.
 Samovražda alebo pokus o samovraždu.
 Udalosti občianskej alebo intervenčnej vojny, vzbury a povstania.
 Zimné, profesionálne a amatérske športy pri súťažiach a prípravách 
na súťaže.

 Rizikové športy vymenované v HLAVA III, článok II, odstavec „j“ 
VPP 393-3.

 Činnosti počas rehabilitácie a liečenia po chorobe alebo úraze.
 Horolezecké výstupy a výpravy.
 Na veciach prevzatých a vypožičaných.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 393-3, prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 393-3, prípadne v poistnej zmluve.
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Cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Tuzemské cestovné poistenie

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre tuzemské cestovné poistenie (ďalej len „VPP 393-3“). Tento dokument je účinný 
od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie tuzemských cestovných nákladov je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie občanov v prípade nečakaných udalostí. 
Predmetom poistenia sú poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenia, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 

odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, 

ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody. 
• Oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez 

ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne písomne oznámiť poisťovni vznik poistnej udalosti.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  ško-

dy voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mať povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte okamžite po podpise poistnej zmluvy prevodom na účet, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou 
kartou.

• Poistné sa hradí za celú poistnú dobu naraz.

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

• Poistnú zmluvu je možné vypovedať len v prípade, ak ešte nezačala plynúť poistná doba.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 

zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Poistenie sa vzťahuje na tieto hlavné poistné riziká a predmety:
 Liečebné náklady – vzniknuté v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu 

poisteného v zahraničí, pri ktorých nevykonanie okamžitého lekár-
skeho ošetrenia ohrozuje život a zdravie poisteného.

 Zodpovednosť za škodu – náhrada skutočnej preukázanej škody vo vzťa-
hu k inej osobe. Spoluúčasť 5 % min. 50 EUR. 

 Batožina – veci osobnej potreby, určené na cesty a pobyt poisteného 
pri poškodení, zničení, krádeži alebo lúpeži.

 Úrazové poistenie – pre cesty a pobyt v zahraničí pri trvalých násled-
koch úrazu a smrti následkom úrazu.

 Predčasnosť návratu – v prípade nečerpaných služieb pri predčasnom 
návrate pri náhlej chorobe, hospitalizácii blízkej osoby, smrti blízkej 
osoby, pri živelnej udalosti v byte poisteného alebo vlámaní do bytu 
poisteného.

 Storno zájazdu – je náhrada storno poplatku platená cestovnej kan-
celárii so sídlom v SR, ak z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť na 
zájazd. Pri náhlej chorobe, hospitalizácii blízkej osoby, smrti blízkej 
osoby, pri živelnej udalosti v byte poisteného alebo vlámaní do bytu 
poisteného, vážnej dopravnej nehode počas individuálnej prepravy 
znemožňujúcej nástup na zájazd.

 Nepojazdnosť vozidla – v dôsledku dopravnej nehody, poruchy alebo 
odcudzenia osobného motorového vozidla v zahraničí.

Poistenia k hlavným poistným rizikám a predmetom:
 Manuálna práca.
 Zimné športy.
 Rizikové športy.
 Športové súťaže.

 V rámci jednej poistnej zmluvy možnosť dojednania poistenia pre 
viaceré osoby.

 Poistenie nezahŕňa iné ako menované riziká.
 Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti.
 Škody spôsobené úmyselným používaním návykových látok.
 Účasť na tréningoch, pretekoch, rýchlostných skúškach a školách 
šmyku a na nich vzniknuté škody.

 Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psy-
chické poruchy.

 Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV.
 Komplikácie v ťarchavosti po 6 mesiaci tehotenstva.
 Estetické a plastické operácie.
 Preventívne prehliadky a očkovanie proti cudzokrajným chorobám 
ako aj následky nepodrobenia sa povinného očkovania.

 Samovražda alebo pokus o samovraždu.
 Udalosti občianskej alebo intervenčnej vojny, vzbury a povstania.
 Činnosti počas rehabilitácie a liečenia po chorobe alebo úraze.
 Horolezecké výstupy, safari a výpravy.
 Na veciach prevzatých a vypožičaných.
 Ak bolo vozidlo staršie ako 10 rokov a poistený ho použil na cestu 
do zahraničia.

 Škody spôsobené urážkou alebo ohováraním.
 Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, pe-
niazoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, cestovných dokla-
doch, cestovných lístkoch.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 390-4, prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

! Osoba, ktorá dovŕši vek 70 rokov do začiatku platnosti poistnej 
zmluvy, môže uzatvoriť poistnú zmluvu max. na 90 dní, poistné kry-
tie končí 24.00 hod. 90. dňa poistenia.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 390-4, prípadne v poistnej zmluve.
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Cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poiste-
nia vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí – EUROTRAVEL (ďalej len „VPP 390-4“). Tento 
dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie cestovných nákladov je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie občanov v prípade nečakaných udalostí v zahraničí. 
Predmetom poistenia sú prípade škody spôsobenej vymenovanými rizikami dojednanými v poistnej zmluve (liečebné náklady, úrazové poistenie, 
zodpovednosť za škodu, storno zájazdu a pod.).

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie je možné dojednať pre územie Európy a Turecka okrem Slovenskej republiky alebo pre územie všetkých štátov sveta okrem Slovenskej 
republiky.

 Ak je poisteným občan iného štátu, ktorý sa zdržuje na území SR legálne, vzťahuje sa poistné krytie na územie dohodnuté v poistnej zmluve 
s výnimkou územia, resp. štátu v ktorom má poistený trvalé bydlisko alebo si v ňom platí zdravotné poistenie.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, 

ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez 

ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny 

poriadok Slovenskej republiky.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  ško-

dy voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
• Bezodkladne oznámiť vznik akejkoľvek poistnej udalosti asistenčnej službe CORIS na tel. č. +421 2 4364 1037, e-mail: coris@coris.sk.
• Riadiť sa pokynmi Informačného listu AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mať povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte okamžite po podpise poistnej zmluvy za celú dobu naraz a to prevodom na účet, poštovým poukazom, inkasom 
z účtu alebo platobnou kartou.

• Poistné, určené na základe uzavretej poistnej zmluvy, musí byť poisťovni preukázateľne uhradené ešte pred začiatkom účinnosti poistnej zmluvy.

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
° nezaplatením poistného v lehote max. 1 hodinu po začiatku poistenia.

• Poistnú zmluvu je možné vypovedať len v prípade, ak ešte nezačala plynúť poistná doba.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 

zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Poistenie sa vzťahuje na tieto hlavné poistné riziká a predmety:
 Liečebné náklady – vzniknuté v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu 

poisteného v zahraničí, pri ktorých nevykonanie okamžitého lekár-
skeho ošetrenia ohrozuje život a zdravie poisteného.

 Zodpovednosť za škodu – náhrada skutočnej preukázanej škody vo vzťa-
hu k inej osobe. Spoluúčasť 5 % min. 50 EUR. 

 Batožina – veci osobnej potreby, určené na cesty a pobyt poisteného 
pri poškodení, zničení, krádeži alebo lúpeži .

 Úrazové poistenie – pre cesty a pobyt v zahraničí pri trvalých násled-
koch úrazu a smrti následkom úrazu.

Poistenia k hlavným poistným rizikám a predmetom:
 Manuálna práca.
 Zimné športy.
 Rizikové športy.
 Športové súťaže.

 Poistenie nezahŕňa iné ako menované riziká.
 Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti.
 Škody spôsobené úmyselným používaním návykových látok.
 Účasť na tréningoch, pretekoch, rýchlostných skúškach a školách 
šmyku a na nich vzniknuté škody.

 Choroby už existujúce, ako aj psychické poruchy.
 Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV.
 Preventívne prehliadky a očkovanie proti cudzokrajným chorobám 
ako aj následky nepodrobenia sa povinného očkovania.

 Plombovanie viac ako dvoch zubov, zubnú korunku, mostík, náhradu 
zubov, odstránenie zubného kameňa, ošetrenie koreňa  zuba, para-
dentózy  

 Samovražda alebo pokus o samovraždu.
 Udalosti občianskej alebo intervenčnej vojny, vzbury a povstania.
 Činnosti počas rehabilitácie a liečenia po chorobe alebo úraze.
 Horolezecké výstupy, safari a výpravy.
 Škody, za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo prí-
buzným v priamom rade alebo osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej 
domácnosti. 

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 395-2, prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

! Osoba, ktorá dovŕši vek 70 rokov do začiatku platnosti poistnej 
zmluvy, môže uzatvoriť poistnú zmluvu max. na 90 dní, poistné kry-
tie končí 24.00 hod. 90. dňa poistenia.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 395-2, prípadne v poistnej zmluve.
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Cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL 
(ONLINE poistenie)

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 395-2 (ďalej len „VPP 395-2“). 
Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie cestovných nákladov je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie občanov v prípade nečakaných udalostí v zahraničí. 
Predmetom poistenia sú prípade škody spôsobenej vymenovanými rizikami dojednanými v poistnej zmluve (liečebné náklady, úrazové poistenie, 
zodpovednosť za škodu, storno zájazdu a pod.).

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na všetky štáty sveta okrem Slovenskej republiky.
 Ak je poisteným občan iného štátu, ktorý sa zdržuje na území SR legálne, vzťahuje sa poistné krytie na územie dohodnuté v poistnej zmluve 

s výnimkou územia, resp. štátu v ktorom má poistený trvalé bydlisko alebo si v ňom platí zdravotné poistenie.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, 

ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez 

ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny 

poriadok Slovenskej republiky.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  ško-

dy voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
• Bezodkladne oznámiť vznik akejkoľvek poistnej udalosti asistenčnej službe CORIS na tel. č. +421 2 4364 1037, e-mail: coris@coris.sk.
• Riadiť sa pokynmi Informačného listu AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mať povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte okamžite po podpise poistnej zmluvy za celú dobu naraz a to prevodom na účet, poštovým poukazom, inkasom 
z účtu alebo platobnou kartou.

• Poistné, určené na základe uzavretej poistnej zmluvy, musí byť poisťovni preukázateľne uhradené ešte pred začiatkom účinnosti poistnej zmluvy.

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok doby poistenia a končí dňom uvedeným v poistnej zmluve ako koniec pois-
tenia, ak bolo poistné zaplatené pred začiatkom doby poistenia.

• Ak bolo poistné zaplatené až po dni začiatku doby poistenia, poistenie začína až okamihom zaplatenia poistného, pričom začiatok doby poiste-
nia a koniec doby poistenia sa posúva o počet dní, o ktoré bolo poistné zaplatené po dni začiatku doby poistenia, t. j. počet dní doby poistenia 
zostáva nezmenený.

• Poistnú zmluvu je možné vypovedať len v prípade, ak ešte nezačala plynúť poistná doba. 

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Základné poistenie:

V závislosti od zvoleného balíka sú kryté tieto riziká:

 Typ A – živelná udalosť, zásah tretej osoby, stret so zvieraťom, havá-
ria z cudzej alebo vlastnej viny, úmyselný požiar/výbuch, asistenčné 
služby.

 Typ B – živelná udalosť, zásah tretej osoby, stret so zvieraťom, ha-
vária z cudzej alebo vlastnej viny, krádež/lúpež, úmyselný požiar/
výbuch, asistenčné služby.

 Typ C – živelná udalosť, zásah tretej osoby, stret so zvieraťom, havá-
ria z cudzej viny, krádež/lúpež, asistenčné služby.

 Typ D – živelná udalosť, krádež/lúpež, asistenčné služby.

Dodatkové pripoistenia

K základnému poisteniu je možné dojednať dodatkové pripoistenia:
 Doplnkovej nadštandardnej výbavy MV.
 Batožiny (vecí osobnej potreby a spotreby). 
 Osôb prepravovaných poisteným MV.
 Vecí prepravovaných poisteným MV.
 Čelného skla MV.
 Náhradného vozidla (pre osobné a úžitkové MV s celkovou hmotnos-

ťou do 3 500 kg vrátane).
 Finančnej straty – GAP (pre osobné a úžitkové MV s celkovou hmot-

nosťou do 3 500 kg vrátane).

Havarijné poistenie je možné uzavrieť ako:

 BONUSOVÉ POISTENIE = cena poistného je závislá na škodovom prie-
behu (počte zavinených poistných udalostí) v predchádzajúcom ob-
dobí a môže sa meniť (zvýšenie alebo zníženie) pre každé poistné 
obdobie.

 NEBONUSOVÉ POISTENIE = cena poistného je závislá na škodovom prie-
behu (zavinených poistných udalostiach) v období pred začiatkom 
poistenia a zostáva rovnaká počas celej doby poistenia.

 INDIVIDUÁLNE POISTENIE = každé motorové a/alebo prípojné vozidlo je 
poistené samostatnou poistnou zmluvou.

 SÚBOROVÉ POISTENIE = jednou poistnou zmluvou sa poisťuje viac ako 
jedno motorové a/alebo prípojné vozidlo.

Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.

V závislosti od zvoleného balíka nie sú kryté tieto riziká: 
 Typ A – nie je krytá krádež alebo lúpež a iné ako menované riziká.
 Typ B – nie sú kryté iné ako menované riziká.
 Typ C – nie je krytá havária z vlastnej viny, úmyselný požiar/výbuch 
a iné ako menované riziká.

 Typ D – nie je krytý zásah tretej osoby, stret so zvieraťom, havária 
z cudzej alebo vlastnej viny, úmyselný požiar/výbuch a iné ako me-
nované riziká.

Poistenie nekryje tiež:
 Činnosť vozidla ako pracovného stroja, s výnimkou škôd zapríčine-
ných jeho jazdou.

 Škody, ktoré vznikli pri účasti na tréningoch, pretekoch, rýchlost-
ných skúškach a školách šmyku.

 Škody, ktorých vznik nie je v priamej súvislosti s poistnou udalosťou.
 Škodou vzniknutou pri manipulácii s nákladom stojaceho vozidla.
 Vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine ale-
bo vojnovej udalosti.

 Škody spôsobené funkčným namáhaním, prirodzeným opotrebením 
alebo trvalým vplyvom prevádzky MV.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP KAS-5, vo VPP 1000-4 a v OPP 276-5 (platné iba 
pre bonusové poistenie), prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

! Zmluvné pokuty – ak došlo k porušeniu povinností poisteného uvede-
ných v čl. 10 ods. 4, 10, 24 a 28 VPP KAS-5 „Povinnosti poisteného“.

! Pre motorové vozidlá je možné dojednať rôzne spoluúčasti (podiel 
poisteného na poistnom plnení).

! Dodatkové pripoistenia nie je možné dojednať samostatne bez Zák-
ladného poistenia.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP KAS-5, vo VPP 1000-4 a v OPP 276-5 
(platné iba pre bonusové poistenie), prípadne v poistnej zmluve.
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Havarijné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Havarijné poistenie motorového a prípojného 
vozidla

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Upozorňujeme Vás, že úplný rozsah práv a povinností, 
ktoré Vám z poistenia vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre havarijné poistenie motorových vozidiel (ďalej len „VPP KAS-5“), 
vo Všeobecných poistných podmienkach pre úrazové poistenie (ďalej len „VPP 1000-4“) a v Osobitných poistných podmienkach pre havarijné poistenie motorových vozidiel 
(ďalej len „OPP 276-5“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Havarijné poistenie je druh majetkového poistenia poskytujúci poistnú ochranu poisteného motorového vozidla v prípade škody spôsobenej vymeno-
vanými rizikami dohodnutými v poistnej zmluve (havária, živelné udalosti, krádež, vandalizmus a pod.).

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na geografické územie Európy, pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Z výpočtu povinnosti uvedených v poistných podmienkach uvádzame nasledovné príklady: 
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
• Pred začiatkom poistenia ojazdeného vozidla podrobiť sa obhliadke poisteného ojazdeného vozidla.
• Oznámiť poisťovni, že nedisponuje všetkými originálnymi kľúčmi a/alebo ovládačmi a/alebo štítkami s kódmi od kľúčov a/alebo ovládačov od 

MV a/alebo zabezpečovacích zariadení MV a vykonať prekódovanie kľúčov a ovládačov v autorizovanej opravovni.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi stratu a prekódovanie kľúčov a ovládačov a vykonať prípadné opatrenia podľa požiadaviek poisťo-

vateľa.
• Počas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzať náklady spojené s poistením.
• Predchádzať poistnej udalosti dodržiavaním príslušných právnych predpisov a spoločenských noriem.
• Dodržiavanie ustanovení uvedených vo všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach.
• Udržiavať vozidlo v riadnom prevádzkyschopnom stave a nepoškodené.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti alebo asistenčnej udalosti
• Poistený je povinný bezodkladne poisťovni oznámiť vznik akejkoľvek poistnej udalosti najneskôr do 15 pracovných dní od vzniku poistnej uda-

losti, zároveň však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel.
• Poistený je povinný nahlásiť polícii každú dopravnú nehodu, pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba alebo sa poškodí cesta alebo všeobecne 

prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom 
majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa §125 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení 
neskorších predpisov.

• Ak došlo ku krádeži vozidla, poistený je povinný po oznámení vzniku poistnej udalosti odovzdať oprávnenému pracovníkovi poisťovne:
° všetky originálne kľúče dodávané výrobcom MV, vrátane náhradných kľúčov, prípadne ich kópie, všetky ovládače od MV a od zabezpečova-

cích zariadení MV, všetky štítky s kódmi od kľúčov a ovládačov od MV a zabezpečovacích zariadení MV,
° originálny technický preukaz s dočasným vyradením MV z evidencie príslušným dopravným inšpektorátom,
° servisné knižky, colné deklarácie o dovoze MV a iné potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.

• Odťah (v rámci poistnej alebo asistenčnej udalosti) a ostatné asistenčné služby je poistený povinný čerpať výlučne len prostredníctvom asistenč-
nej spoločnosti GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA s.r.o. (v SR 18118, v zahraničí +421 2 6353 2236) uvedenej v asistenčnej karte, inak nebudú 
poisťovňou uhradené.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mať povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako predpokladaný začiatok poistenia alebo neskôr v deň uvedený v poistke (písomné 
potvrdenie poisťovne o uzavretí poistnej zmluvy). 

• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-
mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne. 

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného alebo poistníka, zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov 
pred jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej 
uplynutím poistenie zanikne.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná 
lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálne 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?
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Obežník Informa nému dokumentu o 
Riaditelia pobo iek, regionálni obchodní manažéri, krajskí riaditelia, okresní riaditelia, 
riaditelia úsekov, vedúci oddelení, špecialisti pre spoluprácu s externými sie ami, poistní 

viazaní finan ní agenti, samostatní finan ní agenti
Mgr. Peter Žilka zástupca riadite a úseku neživotného poistenia

Úsek obchodu,
Úsek prevádzky
Úsek neživotného poistenia
Právny úsek

bežník ý schválený spolo nosti KOMUNÁLNA 
pois ov a, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, I O: 31
DI : 2021097089, I  DPH: SK7020000746; Spolo nos  je lenom skupiny registrovanej pre 
DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
. 3345/B ( alej len „pois ov a“) ú innos ou od 

Pravidelnú aktualizáciu a kontrolu dodržiavania zabezpe uje Úsek neživotného 
poistenia 1x za rok, pri neodkladných zmenách okamžite.

bežník ý interných právnych noriem vydaných Úsekom 
eživotného poistenia pod íslom 

Vážená pani riadite ka, vážený pán riadite , vážené kolegyne

ýmto bežník sa usmer uje innos  získate ov pri dojednávaní neživotného poistenia
ých (dátum uzavretia PZ) vrátane neskôr.

V súlade s Vykonávacím nariadením komisie (EÚ) 2017/1469 z 11. augusta 2017, ktorým sa
štandardizovaný prezenta ný formát informa ného dokumentu o poistnom produkte ( alej len 
„Nariadenie“) vzniká od 23.02.2018 povinnos sprostredkovate a poistenia poskytnú
potenciálnemu klientovi ku všetkým neživotného luvný informa ný 

( alej len „ “), ktorý má potenciálnemu klientovi poskytnú  ahko
itate né, pochopite né a porovnate né informácie o poistnom produkte v štandardizovanom formáte.

Povinnos  sprostredkovate a poistenia predloži  potenciálnemu klientovi IPID vzniká
pri vystavení ponuky k
pred uzavretím poistnej zmluvy ( alej len „PZ“)

Forma predloženia IPID
odovzdaním 

odoslaním pdf súboru na emailovú adresu 

Oboznámenie sa dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej prostredníctvom 
pred uzavretím potvrdzuje poistník svojím podpisom:

názvom „ “ o prevzatí predzmluvnej 
ntácie ( ríloha . ), kde je potrebné krížikom ozna i , že bol klientovi odovzdaný 

predzmluvný dokument IPID. Poistníkom podpísané „ “ je sprostredkovate  
povinný odovzda  do pois ovne návrhom 
návrhu vyhlásenie o prevzatí už obsahuje – prípade už 

poistník samostatný dokument s názvom „ “ pod a písm. a)

prípade, že yhlásenie poistníka o prevzatí odovzdané v 
amostatného dokumentu „ “ podpísané poistníkom priamo v návrhu 

ide zo strany sprostredkovate a poistenia konajúceho v zastúpení spolo nosti KOMUNÁLNA 
pois ov a, a.s. Vienna Insurance Group o konanie v rozpore s Nariadení sprostredkovate ovi 

z Úseku prevádzky zaslaná intervencia prípade jej nevyriešenia bude poistná zmluva 
zo strany pois ovne vypovedaná
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Vyhlásenie poistníka o prevzatí bude postupne zapracovávané do všetkých „printových“ tla ív
poistných zmlúv.

y boli pripravené k aktuálne sa predávajúcim produktom neživotného poistenia štruktúre pod a 
prílohy . 2 – „ “ Tu sú uvedené názvy poistných 
produktov a ku nim prislúchajúc

lektronické verzie IPIDov v formáte tvoria prílohu . 3 tohto Obežníka sú tiež dostupné na 
webovej stránke pois ovne na 

Tento Obežník spolu s prílohami je tiež ý na Katalógu produktov NP

Vedúci zamestnanci pois ovne sú povinní preukázate ným spôsobom zabezpe i  oboznámenie nimi 
podriadených zamestnancov, ako aj viazaných finan ných agentov so znením tohto bežníka. Na ú ely 

bežníka sa za vedúcich zamestnancov pois ovne považujú riadite  Ú neživotného poistenia, 
riadite  Úseku prevádzky riadite  Ú Riadite  pobo ky pre externý obchod je povinný 
preukázate ným spôsobom zabezpe i  oboznámenie samostatných finan ných agentov so znením tohto 

bežníka.

V Bratislave, d a 2

Prajeme Vám ve a úspechov v obchodnej innosti a zostávame

priate ským pozdravom

Ing. Slávka Miklošová
len predstavenstva lenka predstavenstva

a námestník generálneho riadite a

Prílohy:

Príloha . 1 „Vyhlásenie poistníka“ o prevzatí predzmluvnej dokumentácie
Príloha . 2 ov k produktom neživotného poistenia
Príloha . 3 Elektronické verzie IPIDov vo formáte pdf



Poistenie je možné dojednať na nehnuteľný (A) alebo hnuteľný majetok 
(B), bližšie určený a špecifikovaný v poistnej zmluve alebo jej prílohách.

 A = nehnuteľnosť = rodinný dom, byt v osobnom vlastníctve, garáž, 
rekreačný dom, rekreačná chata, vedľajšie budovy a ostatné stavby

 B = súbor zariadenia domácnosti
Pre predmety poistenia je možné dojednať nasledovné balíky poistných 

rizík:
A. Nehnuteľnosť

 ŽIVEL obsahuje združený živel, atmosférické zrážky.
 OPTIMUM obsahuje združený živel, atmosférické zrážky, nepriamy 

úder blesku, krádež, lúpež, vandalizmus, lom skla, poistenie súboru 
vedľajších budov a ostatných stavieb, stavebný materiál, stavebné 
mechanizmy, stavebné náradie, zodpovednosť za škodu.

 EXCELENT obsahuje združený živel, atmosférické zrážky, nepriamy 
úder blesku, krádež, lúpež, vandalizmus, lom skla, poistenie súboru 
vedľajších budov a ostatných stavieb, stavebný materiál, stavebné 
mechanizmy, stavebné náradie, zodpovednosť za škodu, skrat elek-
tromotorov, sprejerstvo, búrlivý vietor, spätné vystúpenie vody z po-
trubia, asistenčné služby.

B. Domácnosť
 OPTIMUM obsahuje združený živel, atmosférické zrážky, krádež, lú-

pež, vandalizmus, zodpovednosť za škodu, skrat elektromotorov.
 EXCELENT obsahuje združený živel, atmosférické zrážky, krádež, lú-

pež, vandalizmus, zodpovednosť za škodu, skrat elektromotorov, 
nepriamy úder blesku, lom skla, sprejerstvo, búrlivý vietor, spätné 
vystúpenie vody z potrubia, predĺžená záruka vybraných domácich 
elektrospotrebičov, prechodné bývanie, asistenčné služby.

Pripoistenia:
 pripoistenie zodpovednosti za škodu, 
 pripoistenie skratu elektromotorov,
 pripoistenie lomu skla,
 pripoistenie stavebného materiálu, stavebných mechanizmov a sta-

vebného náradia,
 pripoistenie automatickej práčky, sušičky bielizne, umývačky riadu, 

predĺženej záruky vybraných domácich elektrospotrebičov,
 pripoistenie náhrobného pomníka,
 pripoistenie asistenčných služieb.

 Poistenie nehnuteľnosti nezahŕňa poistenie domácnosti a naopak.
 Iné ako menované riziká a iné ako menované predmety.
 Škody vzniknuté na zvieratách, mikroorganizmoch, rastlinstvách, 
porastoch, pôde, poliach, vodstve, motorových vozidlách, lodiach 
a lietadlách.

 Škody spôsobené akýmkoľvek rozhodnutím štátneho orgánu, orgá-
nu územnej samosprávy alebo súdnym rozhodnutím.

 Škody vzniknuté do 10 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsled-
ku povodne alebo záplavy.

 Čisté finančné škody, penále, zmluvné pokuty, záruky vykonania 
alebo produktové záruky, úvery, finančné garancie.

 Škody na poistenom majetku spôsobené úmyselným konaním, resp. 
hrubou nedbanlivosťou poistníka, resp. poisteného, jeho blízkou 
osobou, osobou žijúcou v spoločnej domácnosti, spoločníkom alebo 
osobou konajúcou na ich pokyn.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 445, prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

! Poistenia vedľajších budov a ostatných stavieb nie je možné dojed-
nať samostatne bez poistenia hlavnej budovy.

! Pripoistenie automatickej práčky, sušičky bielizne, umývačky ria-
du, predĺženej záruky vybraných domácich elektrospotrebičov nie 
je možné dojednať samostatne bez poistenia súboru zariadenia do-
mácnosti.

! Zníženie poistného plnenia o 80 % z rizika povodeň a záplava pri 
druhom a ďalšom výskyte uvedených rizík za posledných 5 rokov.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 445, prípadne v poistnej zmluve.
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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie majetku občanov – PRODOMO

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Upozorňujeme Vás, že úplný rozsah práv a povin-
ností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku občanov (ďalej len „VPP 445“). Tento 
dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie majetku občanov – PRODOMO je druh majetkového poistenia, ktorým je možné chrániť nehnuteľný a/alebo hnuteľný majetok občanov proti 
rôznym rizikám a tiež poskytuje poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností a/alebo z konania členov domácnosti.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
 Miestom poistenia je budova, priestory alebo pozemok vymedzený v poistnej zmluve adresou alebo katastrálnym územím s číslom parcely.  

Ak je v poistnej zmluve dojednaných viac miest poistenia, vzťahuje sa poistenie na všetky tieto miesta poistenia.
 Poistenie sa vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia (adresa rizika).
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Umožniť poisťovni posúdiť rozsah  poistného rizika, predložiť k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú a inú podobnú dokumentáciu a umožniť 

preskúmať činnosť zariadení slúžiacich na ochranu majetku a za účelom posúdenia rozsahu rizika umožniť poisťovni vstup do poistených objektov. 
• Odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez 

ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni 

meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy. 
• Riadne sa starať o údržbu poistených vecí.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd  (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej 

škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
• Bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že sa našla stratená alebo odcudzená vec, ktorej sa poistná udalosť týka.
• V prípade zničenia alebo straty debetných a kreditných kariet, vkladných alebo šekových knižiek a iných podobných dokumentov, cenných 

papierov a cenín, neodkladne začať umorovanie, zablokovanie či iné podobné konanie, aby bolo znemožnené disponovanie s nimi a vyplatenie 
peňažných prostriedkov, na ktoré znejú. 

• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny 
poriadok Slovenskej republiky.

• Preukázať hodnotu poistnou udalosťou poškodených alebo zničených vecí (napr. obstarávacie doklady, znalecký posudok a pod.).

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia, rozsahu technickej asistencie a zabezpečeniu proti krádeži! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mať 
povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy. 

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° zmenou v osobe vlastníka poistenej veci,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota 
je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálne 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Predmety poistenia:
 Nehnuteľný majetok: 

° budovy,
° haly vrátane stavebných súčasti a príslušenstva,
° ostatné stavby, pomníky (náhrobné kamene a poklopy) a dopln-

ková architektúra hrobov

 Hnuteľný majetok:
° samostatné hnuteľné veci (výrobné a prevádzkovo-obchodné 

zariadenia), 
° zásoby, sklo, stavebné úpravy tzn. prvky, ktoré upravujú priesto-

ry na chod prevádzky, 
° stroje, strojné alebo elektronické zariadenie, jeho príslušenstvo 

a ostatné technické zariadenia,
° cenné veci (napr. peniaze, ceniny, cennosti a pod.). 

Rozsah poistných rizík:
 Základné živelné poistenie (Flexa).
 Združený živelné poistenie.
 Združené živelné poistenie Plus.
 Základné poistenie pre prípad odcudzenia.
 Doplnkové poistenie pre prípad odcudzenia –vandalizmus zistený a neziste-

ný páchateľ.
 Poistenie skla.
 Poistenie všeobecnej zodpovednosti – právnických a podnikajúcich fyzic-

kých osôb.
 Poistenie vadného výrobku.
 Poistenie zodpovednosti za škodu materských, základných, stredných a vysokých 

škôl.
 Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa sociálnej služby.
 Poistenie zodpovednosti za škodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v 

bytových  domoch. 

 Vyššie menované predmety poistenia je možné poistiť v kombináci-
ách s jednotlivými poistnými rizikami.

 Poistené predmety a riziká sú presne definované v poistnej zmluve.
 Možnosť uzatvorenia poistenia na prvé riziko (poistná suma je niž-

šia, ako je poistná hodnota poisťovanej veci alebo súboru vecí) a do-
jednaná poistná suma hornou hranicou plnenia poisťovne za jednu 
a všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období. 

 Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
 Škody na poistenom majetku spôsobené úmyselným konaním, ale-
bo spôsobené vedome.  

 Čisté finančné škody, penále, zmluvné pokuty, úroky z omeškania, 
akékoľvek iné sankcie, záruky/garancie úvery.

 Škody spôsobené pohybmi pôdy spôsobených činnosťou člove-
ka  (napr. sadaním, vibráciami).

 Škody spôsobené následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, chemic-
kých, teplotných,  mechanických a elektrických vplyvov .

 Škody spôsobené trvalým prirodzeným opotrebovaním alebo  star-
nutím, predčasným opotrebovaním.

 Majetková ujma, v dôsledku negatívneho pôsobenia obchodných 
alebo podnikateľských rizík. 

 Škody osôb žijúcich v čase škodovej udalosti v jednej  domácnosti 
s poisteným.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP MP 106-5, v OPP Z 156-5, v OPP OV 206-5, 
v OPP SK 256-5, vo VPP ZP 606-5, v OPP ZVV 656-5, v ZD SZ-5, v ZD C-5, v ZD S-5, 
v ZD SOC-5, v ZD BD-5, prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť. 

! Poistné plnenie môže byť limitované výškou limitu alebo sublimitu. 
Limit  alebo sublimit je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej 
zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovňa vyplatí za 
všetky škody, ktoré vznikli v priebehu jedného poistného obdobia, 
na ktoré sa limit alebo sublimit podľa dojednaného rozsahu poiste-
nia uvedeného v poistnej zmluve vzťahuje.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP MP 106-5, v OPP Z 156-5, v OPP OV 206-5, 
v OPP SK 256-5, vo VPP ZP 606-5, v OPP ZVV 656-5, v ZD SZ-5, v ZD C-5, v ZD S-5, 
v ZD SOC-5, v ZD BD-5, prípadne v poistnej zmluve.
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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 
právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach, Osobitných poistných podmienkach a Zmluvných dojednaniach pre Poistenie majetku a zod-
povednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len „VPP MP 106-5, OPP Z 156-5, OPP OV 206-5, OPP SK 256-5, VPP ZP 606-5, 
OPP ZVV 656-5, ZD SZ-5, ZD C-5, ZD S-5, ZD SOC-5, ZD BD-5“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie na zadováženie si poistnej ochrany pre hnuteľný, nehnuteľný majetok a zodpovednosť za škodu 
proti rôznym poistným rizikám pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby. 

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný: 

° umožniť poisťovni posúdiť rozsah  poistného rizika, preukázať vlastníctvo poistených vecí a predložiť k nahliadnutiu a vytvoreniu kópií doklad 
o nadobudnutí vecí,

° odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane 

znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, ktorá 

porušením povinnosti spôsobila vznik škody. oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods 1 Občianskeho zákon-
níka), najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah. 

• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni 
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.

• Riadne sa starať o údržbu poistených vecí a dbať, aby poistná udalosť nenastala.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny 

poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. 
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  škody 

voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia a spôsobom zabezpečenia.

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného, resp. poistníka, zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota 
je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Produkt je „balíkové poistenie“, ktoré klientovi kryje viacero rizík a pred-
metov poistenia. Poistenie niektorých predmetov je povinné (súčasť zá-
kladného balíka) a niektoré je možné poistiť voliteľne.

Poistenie je možné dojednať pre tieto predmety poistenia a poistné riziká:
 Nehnuteľný majetok (voliteľné poistenie):

° Združený živel
° Odcudzenie
° Vandalizmus

 Hnuteľný majetok (povinné poistenie):
° Združený živel
° Odcudzenie
° Vandalizmus
° Sklo
° Peňažný posol – lúpež

 Zodpovednosť za škodu (povinné poistenie):
° Všeobecná zodpovednosť
° Cudzie veci prevzaté
° Cudzie veci prenajaté, užívané
° Regresy poisťovní
° Vada výrobku (voliteľné poistenie)

 Strojné a elektronické zariadenia (povinné poistenie):
° LOM na limit 5 % z hodnoty hnuteľného majetku
° LOM na limit 10 – 50 % (po 5 %) z hodnoty hnuteľného majetku 

(voliteľné poistenie)
 Preprava vecí (voliteľné poistenie):

° Preprava zásielky (živel, krádež, havária)
 Prerušenie prevádzky (voliteľné poistenie):

° Živelné prerušenie prevádzky („flexa + vodovod“)

 Poistené predmety, poistné riziká a limity plnenia sú presne defino-
vané v poistnej zmluve. 

 V rámci poistnej zmluvy sa dá dojednať poistenie iba na jedno 
miesto poistenia s presnou špecifikáciou a ocenením.

 Poistenie sa dojednáva na novú hodnotu/novú cenu = poistné plne-
nie je v nových cenách.

 Poistenie sa dojednáva na nehnuteľnosti štandardného vyhotovenia. 

 Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
 Škody na poistenom majetku spôsobené úmyselným konaním alebo 
vedomou nedbanlivosťou poisteného.

 Čisté finančné škody, penále, zmluvné pokuty, úroky z omeškania 
a akékoľvek iné sankcie.

 Škody spôsobené spreneverou, obyčajnou krádežou (bez prekona-
nia prekážky).

 Škody spôsobené následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, chemic-
kých, teplotných,  mechanických a elektrických vplyvov, dôsledku 
korózie, oxidácie, kavitácie, erózie.

 Škody spôsobené trvalým prirodzeným opotrebovaním alebo  star-
nutím, predčasným opotrebovaním.

 Majetková ujma, v dôsledku negatívneho pôsobenia obchodných 
alebo podnikateľských rizík. 

 Omeškaním splnenia zmluvnej povinnosti.
 Škody vzniknuté následkom vojnových udalostí, terorizmu alebo pô-
sobenia jadrovej energie.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP MP 106-5, vo VPP ZP 606-5, v OPP Z 156-5, 
v OPP OV 206-5, v OPP SK 256-5, v OPP SE 307-5, v OPP 407-5, v OPP ZVV 656-5, 
v ZD PST-5, v ZD SZ-5, v ZD 442-5, prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť. 

! Poistné plnenie môže byť limitované výškou limitu alebo sublimitu. 
Limit  alebo sublimit je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej 
zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovňa vyplatí za 
všetky škody, ktoré vznikli v priebehu jedného poistného obdobia, 
na ktoré sa limit alebo sublimit podľa dojednaného rozsahu poiste-
nia uvedeného v poistnej zmluve vzťahuje.

! Poistenie nie je možné dojednať pre subjekty v konkurze alebo likvidácii.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP MP 106-5, vo VPP ZP 606-5, v OPP Z 156-5, 
v OPP OV 206-5, v OPP SK 256-5, v OPP SE 307-5, v OPP 407-5, v OPP ZVV 656-5, 
v ZD PST-5, v ZD SZ-5, v ZD 442-5, prípadne v poistnej zmluve.
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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie podnikateľských rizík malých a stredných 
podnikateľov – Moja firma

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v ďalej menovaných Všeobecných poistných podmienkach, v Osobitných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy (ďalej len „VPP MP 106-5, VPP ZP 606-5, OPP Z 156-5, OPP OV 206-5, OPP SK 256-5, OPP SE 307-5, OPP 407-5, 
OPP ZVV 656-5, ZD PST-5, ZD SZ-5, ZD 442-5“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie sa dojednáva ako dobrovoľné balíkové poistenie na zadováženie si poistnej ochrany pre hnuteľný, nehnuteľný majetok proti rôznym poist-
ným rizikám a na poistenie zodpovednosti za škodu pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby s ročným obratom do 670 000 EUR.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na adrese rizika uvedenej v poistnej zmluve, prípadne pre vybrané riziká na území Slo-
venskej republiky.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný:

° umožniť poisťovni posúdiť rozsah  poistného rizika, preukázať vlastníctvo poistených vecí a predložiť k nahliadnutiu a vytvoreniu kópií doklad 
o nadobudnutí vecí,

° odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane 

znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, ktorá 

porušením povinnosti spôsobila vznik škody. oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákon-
níka), najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah.

• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni 
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.

• Riadne sa starať o údržbu poistených vecí a dbať, aby poistná udalosť nenastala.
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny 

poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. 
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  škody 

voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia a zabezpečeniu proti krádeži! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mať povinnosť poskytnúť poistné 
plnenie.

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného, resp. poistníka, zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota 
je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Poistné riziká:
 Základné poistenie:

° pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou alebo vodo-
vodnou udalosťou.

 Doplnkové poistenie:
° pre prípad ukradnutia veci,
° pre prípad úmyselného poškodenia alebo zničenia vecí nezná-

mym páchateľom (vandalizmus),
° poistenie zodpovednosti za škodu.

Dojednávanie poistenia pre hnuteľné veci:
 Poškodenie alebo zničenie živelnou a vodovodnou udalosťou:

° Poistenie v obstarávacích cenách s dohodnutou výškou spolu-
účasti – franšíza 100 EUR.

 Ukradnutie veci:
° Poistenie v obstarávacích cenách bez spoluúčasti.

 Poškodenie alebo zničenie vecí neznámym páchateľom (vandalizmus):
° Poistenie v obstarávacích cenách s dohodnutou výškou spolu-

účasti 10 %, min. 33,19 EUR.
 Poistenie zodpovednosti za škodu:

° Poistenie v obstarávacích cenách s dohodnutou výškou spoluú-
časti 16,60 EUR.

 Súčasťou poistenia nevyhnutne je:
° presný zoznam poisteného majetku, ktorý musí obsahovať pres-

nú špecifikáciu poisteného majetku,
° výrobné čísla, 
° ceny predmetných vecí v nákupných cenách.

 V rámci jednej zmluvy je možné poistiť všetky poistné riziká.

 Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
 Škody spôsobené porušením povinností určených právnymi predpis-
mi.

 Škody spôsobené stratou pri prekladaní, vykladaní, alebo nakladaní 
poistených vecí.

 Škody spôsobené na poistenom majetku počas neprítomnosti pove-
renej alebo zodpovednej osoby, spôsobilej na výkon prevádzkovej 
činnosti, počas prevádzky výstavy. 

 Škody na veciach, ktoré poistený prevzal za účelom užívania, spra-
covania.

 Škody spôsobené opravou, úpravou, predajom, úschovou, uskladne-
ním alebo poskytnutím odbornej pomoci.

 Škody na veciach, ktoré prechodne užíva a nie sú v jeho vlastníctve.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 101, vo VPP 102, vo VPP 113-2, 
prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

! Poistné plnenie môže byť limitované výškou limitu alebo sublimitu. 
Limit  alebo sublimit je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej 
zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovňa vyplatí za 
všetky škody, ktoré vznikli v priebehu jedného poistného obdobia, 
na ktoré sa limit alebo sublimit podľa dojednaného rozsahu poiste-
nia uvedeného v poistnej zmluve vzťahuje.

! Bez základného poistenia nie je možné dojednávať doplnkové pois-
tenia.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 101, vo VPP 102, vo VPP 113-2, 
prípadne v poistnej zmluve.
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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Združené poistenie výstav

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP 100-3), vo Všeobecných 
poistných podmienkach pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou alebo poškodenia a zničenia veci vodou z vodovodných zariadení (ďalej len „VPP 101), 
vo Všeobecných poistných podmienkach pre prípad ukradnutia veci (ďalej len „VPP 102) a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu 
(ďalej len „VPP 113-2). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Združené poistenie výstav je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie na zadováženie si poistnej ochrany pre prípad vzniku 
škody na hnuteľných veciach sústredených na výstavách. Predmetom poistenia je aj krytie zodpovednosti za škody, ktoré vzniknú na hnuteľných 
veciach sústredených na výstavách.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 • Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky.



2/2

Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacimi právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 

odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, 

ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody. 
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), 

najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni 

meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich práv-

ny  poriadok Slovenskej republiky. 
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. 
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  ško-

dy voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte jednorazovo, ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, 
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote, 
° zmenou v osobe vlastníka poistenej veci,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Poistné riziká:
 Variant Štandard:

° 100 % práceneschopnosti všetkých menovite uvedených osôb, 
ktorých prítomnosť je nevyhnutná na chod poistenej prevádzky 
z dôvodu choroby, úrazu, infekčnej choroby,  nákazy a epidémie.

 Variant Plus:
° 100 % práceneschopnosti osôb, ktorých prítomnosť je nevy-

hnutná na chod poistenej prevádzky z dôvodu choroby, úrazu, 
infekčnej choroby, nákazy a epidémie, 

° požiaru,
° výbuchu, 
° úderu blesku, 
° nárazu alebo zrútenia lietadla alebo jeho častí, pádu stromov, 

stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej 
veci alebo nie sú súčasťou toho istého poisteného súboru, akou 
je poškodená vec, 

° povodne alebo záplavy, 
° víchrice alebo krupobitia, 
° zosúvania pôdy, zrútenia skál alebo zemín, zosúvania alebo zrú-

tenia lavín, zemetrasenia a ak je poistenou vecou budova, tiež 
ťarchy snehu alebo námrazy, 

° vody z vodovodných zariadení a média vytekajúceho z hasiacich 
zariadení, 

° ak je proti tomuto nebezpečenstvu poistená budova, vzniká 
právo na plnenie aj pri poškodení prívodného potrubia vodo-
vodného zariadenia, odvádzacieho potrubia, potrubia či telies 
vykurovacích alebo solárnych systémov, ak k nemu došlo pre-
tlakom kvapaliny alebo pary alebo zamrznutím vody v nich, ako 
aj poškodení kotlov vykurovacích systémov, armatúr a zariadení 
pripojených na potrubie, ak tieto boli poškodené alebo zničené 
zamrznutím vody v nich s výnimkou škôd, ku ktorým došlo ne-
správnou obsluhou alebo údržbou,

° krádeže vlámaním, pri ktorej páchateľ prekonal prekážky chrá-
niace vec pred krádežou, 

° lúpeže, 
° úmyselného poškodenia alebo úmyselného zničenia poistenej 

veci (vandalizmus).

 Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
 Pracovné  úrazy a choroby z povolania, pokiaľ nemajú povahu úrazu 
podľa týchto podmienok.

 Zhoršenie choroby v dôsledku úrazu.
 Infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením.
 Vykonávanie profesionálnej i amatérskej športovej činnosti, pri súťa-
žiach, ako aj pri príprave na ne.

 Odchod vedúcej zamestnankyne na materskú dovolenku.
 Ak poistená prevádzka nie je zabezpečená voči krádeži podľa pod-
mienok uvedených vo VPP 170-3 a v poistnej zmluve.

 Dobrovoľné odstraňovanie kozmetických nedostatkov a telesných 
anomálií na vlastnú žiadosť poisteného.

 Pobyt v kúpeľoch, v sanatóriách, v liečebných ozdravovniach a po-
dobných zariadeniach za účelom liečebných a rehabilitačných pro-
cedúr, čo si nevyžaduje zdravotný stav poisteného.

 Škody spôsobené sebapoškodením alebo pokusom poisteného 
o samovraždu, alebo neuposlúchnutím a nedodržaním pokynov 
ošetrujúceho lekára.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 170-3, prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

! Pre Variant plus sa pri poistných rizikách krádeže vlámaním, lúpeži, 
vandalizme a združeného živlu vždy dojednáva doba ručenia 3 me-
siace bez spoluúčasti. Pri ostatných poistných rizikách je doba ru-
čenia 6 alebo 12 mesiacov, kde sa dojednáva aj spoluúčasť, ktorá 
predstavuje 5 % z poistnej sumy, min. 33,19 EUR.

! Poistiteľné sú tie spoločnosti, ktoré majú iba jedného konateľa.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 170-3, prípadne v poistnej zmluve.

1/2

Poistenie majetku 
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie prerušenia prevádzky osôb podnikajúcich na 
základe živnostenského oprávnenia alebo osôb podnika-
júcich na základe osobitného právneho predpisu

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie prerušenia prevádzky osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia 
alebo osôb podnikajúcich na základe osobitného právneho predpisu (ďalej len „VPP 170-3“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie na zabezpečenie poistnej ochrany pri prerušení prevádzky proti rôznym poistným rizikám, pre 
osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo osobitného právneho predpisu

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 • Poistenie sa vzťahuje k miestu poistenia uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia (na adrese rizika).
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacimi právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 

odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, 

ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody. 
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), 

najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni 

meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy. 
• Poistník, resp. poistený má povinnosť dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny 

poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. 
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  ško-

dy voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia.

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy. 

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, 
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote, 
° ukončením činnosti poisteného,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Poistenie sa vťahuje na:
 Stroje a technologické zariadenia, ktoré úspešne prešli skúšobnými 

preberacími a výkonovými testami a sú preukázateľne v prevádzky-
schopnom stave.  

 Stroje a technologické riadenia, ktoré budú menovite uvedené v po-
istnej zmluve alebo v prílohe k poistnej zmluve.

Rozsah poistenia a dôsledky:
 Chyby konštrukcie, materiálu, dielenské alebo montážne chyby.
 Pretlak pary, plynu, kvapaliny alebo podtlak.
 Nedostatok prevádzkových kvapalín.
 Nevyváženosť alebo roztrhnutie odstredivou silou.
 Pád alebo vniknutie cudzieho predmetu.
 Skrat, prepätie alebo indukcia elektrického prúdu.
 Zlyhanie meracieho, regulačného alebo zabezpečovacieho zariade-

nia.
 Nesprávna obsluha, nešikovnosť, nepozornosť, nedostatočná skúse-

nosť.

Varianty poistenia:
 Obstarávacia cena – cena vedená v účtovníctve, ktorá zodpovedá ná-

kladom na opravu alebo znovuzriadenie stroja, znížená o spoluú-
časť, krátená v pomere obstarávacej ceny k novej cene stroja. 

 Nová cena – zodpovedá nákladom na opravu alebo znovuzriadenie 
stroja, zníženú o spoluúčasť, najviac však sumu vypočítanú z novej 
ceny stroja a je určená nasledovne: 
° pri nových strojoch do jedného roku veku stroja ako jeho obsta-

rávacia cena vedená v účtovníctve, 
° pri staršom stroji nad jeden rok veku stroja sa určí jeho nová 

cena prenásobením koeficientom určeným zo štatistických úda-
jov pre rok výroby stroja. 

 Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
 Škody vzniknuté akoukoľvek živelnou udalosťou, alebo kvapalinou 
unikajúcou z vodovodných zariadení.

 Normálnymi atmosférickými vplyvmi.  
 Krádežou vlámaním, lúpežou, vrátane prostej krádeže veci (t. j.  bez 
prekonania prekážky chrániacej vec pred odcudzením).  

 Následky trvalého pôsobenia vlhkosti, chemických, teplotných,  me-
chanických a elektrických vplyvov.  

 Dôsledok korózie, oxidácie, kavitácie, erózie, usadenín všetkých dru-
hov alebo únavou materiálu.  

 Trvalým vplyvom prevádzky alebo prirodzeným opotrebovaním  ale-
bo starnutím.

 Predčasným opotrebovaním.  
 Úmyselné škody.
 Škody spôsobené pod vplyvom návykových látok.
 Následné škody akéhokoľvek druhu alebo povahy (napr. pená-
le,  strata kontraktu a pod.).  

 Časti zariadení, dielov a nástrojov, ktoré sa pravidelne vymieňajú pri 
zmene pracovných úkonov.  

 Časti zariadení pre klzné a valivé uloženia pre priamočiary a rotačný 
pohyb. 

 Základy a podstavce strojov a zariadení.
 Motorové vozidlá a pojazdné pracovné stroje.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 650-3, prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 650-3, prípadne v poistnej 
zmluve.
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Poistenie majetku
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie strojov a strojných zariadení, elektroniky

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“) 
a vo Všeobecných poistných podmienky – zvláštna časť – poistenie strojov a zariadení (ďalej len „VPP 650-3“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie sa vzťahuje na prípady nepredvídaného a náhleho poškodenia alebo zničenia strojov a technologických zariadení, pokiaľ toto poškodenie 
alebo zničenie vylučuje funkčnosť poistených vecí. Uvedené poistenie sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie na zadováženie si poistnej ochrany 
pre prípad náhleho a nepredvídaného poškodenia strojov, technologických zariadení pokiaľ toto poškodenie alebo zničenie vylučuje funkčnosť po-
istených vecí. 

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný: 

° umožniť poisťovni posúdiť rozsah  poistného rizika, preukázať vlastníctvo poistených vecí a predložiť k nahliadnutiu a vytvoreniu kópií doklad 
o nadobudnutí vecí,

° odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poruší poistník, resp. poistený povinnosti alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane 

znížiť. 
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, kto-

rá porušením povinnosti spôsobila vznik škody. oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho 
zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah. 

• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni 
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.

• Riadne sa starať o údržbu poistených vecí a dbať, aby poistná udalosť nenastala.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny 

poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. 
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej 

škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy. 

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, 
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote, 
° zmenou v osobe vlastníka poistenej veci,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Základné poistenie

V závislosti od zvoleného rizika sú kryté tieto riziká:
 Typ A – poistenia prepravy proti poškodeniu, zničeniu a lúpeži (napr. 

živel, havária).
 Typ B – poistenia prepravy proti poškodeniu, zničeniu, lúpeži a kráde-

ži.

Poistenie prepravy je možné uzavrieť ako:
 Medzinárodnú prepravu zásielok – je každá preprava zásielok po ceste, 

po vnútrozemských vodách, po mori, po železnici a vzduchom, ak 
miesto odoslania a miesto určenia zásielky ležia v dvoch rôznych 
štátoch.

 Vnútroštátnu prepravu zásielok – je každá preprava zásielok po ceste, 
po vnútrozemských vodách, po mori, po železnici a vzduchom, ak 
miesto odoslania a miesto určenia zásielky ležia v jednom štáte.

 Jednorazová preprava – je preprava tovaru alebo vecí z miesta naklád-
ky do miesta vykládky vrátane manipulačných a technologických 
prestojov. Je časovo obmedzená na dobu 7 kalendárnych dní, ak nie 
je v poistnej zmluve uvedené inak.

 Dlhodobá preprava – je preprava tovaru a vecí, ktorá sa môže cyklicky 
opakovať, pričom miesto nakládky, vykládky a prepravovaný tovar 
nemusia byť totožné, alebo je to preprava jednorazového charakteru 
nad časový limit 7 kalendárnych dní.

Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
V závislosti od zvoleného balíka nie sú kryté tieto riziká: 

 Typ A – nie je krytá krádež. 
 Typ B – nie sú kryté iné ako menované riziká.

Poistenie nekryje tiež:
 Škody vzniknuté pri nedodržaním predpisov o dovoze, vývoze ale-
bo prevoze, predpisov dopravných a bezpečnostných, nevhodným 
alebo chybným uložením zásielky v dopravnom prostriedku a ne-
vhodným spôsobom prepravy a skladovania, ako aj škody pri mani-
pulácii, ktorú poistený vykonáva nedostatočným alebo neodborným 
spôsobom, pokiaľ škoda nebola spôsobená konaním uskutočneným 
na záchranu ľudského života alebo zdravia.

 Ak mal tovar nedostatočný, chybný alebo nevhodný obal.
 Ak prepravovaný tovar mal vnútornú, konštrukčnú alebo materiálo-
vú vadu.

 Ak vznikne škoda spôsobená meškaním alebo zdržaním zásielky, 
platobnou nespôsobilosťou alebo nepriaznivou finančnou situáciou 
dopravcov.

 Škody, ktorých vznik nie je v priamej súvislosti s poistnou udalosťou.
 Škodou vzniknutou pri manipulácii s nákladom stojaceho vozidla.
 Škodou vzniknutou pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti.
 Škody spôsobené namáhaním, alebo prirodzeným opotrebením vply-
vom prevádzky MV.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP KAS-5, vo VPP 1000-4 a v OPP 276-5 (platné iba 
pre bonusové poistenie), prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

! Pre poistenie prepravy je možné dojednať rôzne spoluúčasti (podiel 
poisteného na poistnom plnení).

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 600-2, vo VPP 100-3 a v ZD 600, prípadne 
v poistnej zmluve.
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Poistenie prepravy
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Upozorňujeme Vás, že úplný rozsah práv a povinností, 
ktoré Vám z poistenia vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej 
len „VPP 100-3“), vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie vnútroštátnej a zahraničnej prepravy zásielok (ďalej len „VPP 600-2“) a v Zmluv-
ných dojednaniach pre poistenie prepravy tovaru a vecí (ďalej len „ZD 600“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie prepravy je druh majetkového poistenia poskytujúci poistnú ochranu pre právne subjekty alebo fyzické osoby, ktoré podnikajú v oblasti pre-
pravy, obávajúce sa zničenia alebo poškodenia tovaru, ktorý im bol na prepravu zverený. Zároveň je možné poistiť aj krádež prepravovaného tovaru.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na geografické územie Európy, pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Z výpočtu povinnosti uvedených v poistných podmienkach uvádzame nasledovné príklady: 

Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
• Uviesť všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie rizika.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Informovať poisťovňu o všetkých zmenách skutočností uvedených v PZ. 
• Zabezpečiť prepravovaný tovar a veci proti krádeži a lúpeži po celú dobu prepravy.
• Zabezpečiť dopravný prostriedok s tovarom proti ukradnutiu v prípade technickej závady na dopravnom prostriedku.
• Prepravovať tovar po obvyklých frekventovaných alebo vopred určených trasách a využívať všetky možnosti na predchádzanie a zmiernenie 

škôd na prepravovanom tovare a veciach.
• Rozložiť tovar na ložnej ploche tak, aby nedošlo k pohybu tovaru pri zmenách dopravnej situácie.
• Pri preprave nebezpečných vecí je poistený povinný túto skutočnosť oznámiť poisťovni a zaplatiť poistné vypočítané pre tento prípad.
• Predchádzať poistnej udalosti dodržiavaním príslušných právnych predpisov a spoločenských noriem.
• Dodržiavanie ustanovení uvedených vo všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Poistený je povinný bezodkladne poisťovni oznámiť vznik akejkoľvek poistnej udalosti najneskôr do 15 pracovných dní od vzniku poistnej uda-

losti, zároveň však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel.
• Pri vzniku poistnej udalosti vykonať opatrenia na zmiernenie následkov škody.
• Každú poistnú udalosť je potrebné nahlásiť na polícii. V prípade, ak výška škody presahuje limit uvedený v poistnej zmluve alebo na poistnom 

certifikáte, požiadať o zistenie zmocnencom poisťovateľa (mimo územia SR havarijným komisárom poisťovateľa).
• Oznámiť poisťovateľovi, že sa vedie súdne konanie o náhrade škody a postupovať podľa pokynov poisťovne. 

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na krátkodobé poistenie sa uhrádzajú len jednorazovo.
• Dlhodobé poistenie je možné platiť v splátkach poistného a to ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia v poistnej 

zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou.
• Splatnosť a možnosti platby sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy. 

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako predpokladaný začiatok poistenia alebo neskôr v deň uvedený v poistke (písomné 
potvrdenie poisťovne o uzavretí poistnej zmluvy). 

• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-
mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne. 

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° výpoveďou jednej zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia, výpoveď musí byť doručená aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistnej 

doby, úmrtím poisteného,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného alebo poistníka, zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane,
° dodaním tovaru na miesto určenia pri jednorazovej preprave.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať najneskôr šesť týždňov 
pred jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej-
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
 Spôsobené v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti, ak škoda 

bola zavinená nedbanlivosťou exekútora, ako aj jeho koncipientov 
a jeho zamestnancov.

 Spôsobené zo všeobecnej zodpovednosti exekútora vyplývajúce 
z jeho činnosti alebo vzťahu okrem prípadov, na ktoré sa vzťahuje 
zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone činnosti exekútora.

 Spôsobené na veciach, ktoré boli spísané exekútorom, odňaté 
a umiestnené v priestoroch pod správou exekútora a zabezpečené 
v zmysle ustanovenia § 121 zákona č. 233/1995 Z. z. v platnom 
znení.

 Poistenie všeobecnej zodpovednosti tiež kryje pracovnoprávnu zod-
povednosť exekútora voči osobám, ktoré sú s ním v pracovnopráv-
nom vzťahu.

 Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
 Škody úmyselné, spôsobené vedomou nedbanlivosťou alebo prevza-
té nad rámec stanovený právnymi predpismi.

 Škody spôsobené ohováraním, nečestným konaním, nactiutŕhaním, 
porušením povinnosti mlčanlivosti, podvodom alebo spreneverou.

 Škody spôsobené zamestnancovi exekútora, inému exekútorovi.
 Škody spôsobené porušením alebo zanedbaním nutnej opatrnosti, 
alebo odbornej starostlivosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti, 
osobné pomery a profesiu exekútora očakávať.

 Škody spôsobené právnickej osobe, v ktorej má exekútor, jemu 
blízka osoba alebo jeho zamestnanec väčšinovú majetkovú účasť, 
alebo v ktorom má väčšinovú majetkovú účasť spoločník exekútora, 
alebo osoba, ktorá vykonáva činnosť spoločne s exekútorom na zá-
klade zmluvy o združení, alebo im blízke osoby.

 Na listinách a zmluvách, ktoré majú cenu historickú, alebo cenu od-
vodenú z ich výnimočnosti a nenahraditeľnosti a boli exekútorom, 
alebo jeho zamestnancom prevzaté k vykonaniu profesijnej činnosti.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 104-2, vo VPP 113-2, prípadne 
v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 104-2, vo VPP 113-2, prí-
padne v poistnej zmluve.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie zodpovednosti exekútorov za škodu spôsobenú pri výkone 
odbornej činnosti podľa osobitných právnych predpisov a poistenie 
všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie majetku

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“),  
vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou alebo poškodenia a zničenia veci vodou 
z vodovodných zariadení (ďalej len „VPP 101“), vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie pre prípad ukradnutia veci (ďalej len „VPP 102“), 
vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť - poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone odbornej činnosti podľa osobitných právnych predpisov (ďalej len 
„VPP 104-2“), vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP 113-2“). Tento dokument je účinný od 
23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie sa vzťahuje na všetky prípady zodpovednosti za škodu, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti, ak škoda 
bola zavinená nedbanlivosťou exekútora, ako aj jeho koncipientov a zamestnancov exekútora. Poistenie sa vzťahuje aj na poistenie všeobecnej 
zodpovednosti exekútora vyplývajúce z jeho činnosti alebo vzťahu okrem prípadov, na ktoré sa vzťahuje zodpovednosť za škodu spôsobenú pri 
výkone činnosti exekútora. Poistenie všeobecnej zodpovednosti tiež kryje pracovnoprávnu zodpovednosť exekútora voči osobám, ktoré sú s ním 
v pracovnoprávnom vzťahu.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 

odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, 

ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody. 
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), 

najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni 

meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich práv-

ny  poriadok Slovenskej republiky. 
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. 
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  ško-

dy voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie sa uhrádzajú v ročnej splátke poistného.
• Poistné za prvé poistné obdobie v poistnej zmluve, ktorej účinnosť je v priebehu kalendárneho roka, sa vypočíta odo dňa účinnosti ako alikvotne 

poistné z ročného poistného do konca prvého poistného obdobia.
• Ak bola dojednaná poistná zmluva na dobu kratšiu ako jeden rok, je poistné splatné naraz pri uzavretí poistnej zmluvy za celú dobu, na ktorú 

bolo poistenie zodpovednosti dojednané.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, 
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote, 
° ukončením činnosti poisteného – t. j. ukončením výkonu exekučnej činnosti alebo odňatím oprávnenia vykonávať činnosť exekútora,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
 Spôsobené príslušníkom hasičského a záchranného zboru, ktorú 

je povinný nahradiť služobnému úradu podľa ust. § 134 až § 136 
zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v plat-
nom znení, pokiaľ táto zodpovednosť vznikla výhradne v služobnom 
pomere pri výkone štátnej služby a plnení úloh zboru v rozsahu pô-
sobnosti ustanovenej týmto zákonom. 

 Ktoré poistený spôsobil a za ktoré zodpovedá služobnému úradu 
zavineným porušením svojich povinností pri výkone štátnej služby 
alebo v priamej súvislosti s ním.

 Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
 Škody úmyselné alebo prevzaté dobrovoľne nad rámec stanovený 
právnymi predpismi.

 Škody spôsobené pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných 
návykových látok.

 Škody spôsobené porušením povinností uvedených v ust. § 8 a § 9 
zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v plat-
nom znení.

 Škody spôsobené pri odvracaní škody hroziacej na majetku alebo 
odvracaní nebezpečenstva priamo hroziaceho životu alebo zdraviu, 
ak tento stav sám úmyselne nevyvolal a ak si pritom počínal spôso-
bom primeraným okolnostiam.

 Škody spôsobené pri plnení rozkazu, nariadenia, príkazu, alebo po-
kynu jeho nadriadeného v rozpore s právnym predpisom a nadriade-
ný na splnení tohto rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu trval, 
hoci ho poistený na tento rozpor upozornil.

 Škody spôsobené stratou služobnej rovnošaty a jej súčastí, výstroje 
a iných predmetov, ktoré boli poistenému zverené na základe písom-
ného potvrdenia.

 Škody spôsobené na hotovosti, ceninách, tovare, zásobách materi-
álu alebo iných hodnotách zverených poistenému, ktoré je poistený 
povinný vyúčtovať alebo zodpovedá za vzniknutý schodok.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 117-2, prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 117-2, prípadne v poistnej 
zmluve.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie príslušníkov hasičského a záchranného 
zboru pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu 
spôsobenú v súvislosti s vykonávaním štátnej služby

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“),  
vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie príslušníkov hasičského a záchranného zboru pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvis-
losti s vykonávaním štátnej služby (ďalej len „VPP 117-2“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie sa uzaviera pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú príslušníkom hasičského a záchranného zboru, ktorú je povinný nahradiť 
služobnému úradu podľa ust. § 134 až § 136 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v platnom znení, pokiaľ táto zodpovednosť 
vznikla výhradne v služobnom pomere pri výkone štátnej služby a plnení úloh zboru v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 

odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, 

ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody. 
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), 

najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni 

meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný  dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich práv-

ny  poriadok Slovenskej republiky. 
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. 
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  ško-

dy voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy. 

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, 
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote, 
° ukončením činnosti poisteného – t. j. ukončením alebo zánikom služobného pomeru príslušníka hasičského alebo záchranného zboru,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
 Spôsobené tretej osobe v súvislosti s poskytovaním zdravotnej sta-

rostlivosti. Povinnosť uzavrieť poistenie vyplýva priamo zo zákona 
č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, kde prevádzkovateľ 
zdravotníckeho zariadenia je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zod-
povednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s posky-
tovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré trvá po celý čas prevádzky 
neštátneho zdravotníckeho zariadenia (§ 36 cit. zákona).

 Vzniknuté v súvislosti s výkonom odbornej zdravotnej starostlivosti. 
 Spôsobené inému na živote alebo na zdraví, poškodením, zničením 

alebo stratou vecí, pokiaľ poistený zodpovedá za škodu v dôsledku 
svojho konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia.

 Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
 Škody úmyselné, spôsobené hrubou nedbanlivosťou alebo prevzaté 
nad rámec stanovený právnymi predpismi.

 Škody pri overovaní nových poznatkov na živom človeku, použitím 
metód dosiaľ nezavedených v klinickej praxi.

 Škody spôsobené prenosom vírusu HIV.
 Škody spôsobené kozmetickým chirurgickým zákrokom, ktorý ne-
slúži na odstránenie miestneho ochorenia a je vykonaný iba z este-
tických dôvodov.

 Škody spôsobené žiarením každého druhu, pokiaľ nedošlo ku škode 
v dôsledku nepredvídanej poruchy ochranného zariadenia s výnim-
kou škody na zdraví vzniknutej pacientovi v dôsledku jeho vyšetre-
nia alebo liečenia rádioaktívnymi látkami.

 Škody spôsobené pôsobením krvnej konzervy.
 Škody spôsobené v priamej súvislosti s výkonom odbornej zdravot-
nej starostlivosti po zrušení oprávnenia vykonávať odbornú lekársku 
činnosť. 

 Škody spôsobené prevádzkou neštátneho zdravotníckeho zariade-
nia (všeobecná zodpovednosť).

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 104-2, vo VPP-113-2 a v ZD 119-2, prípadne 
v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 104-2, vo VPP-113-2 a v ZD 119-2, prípadne 
v poistnej zmluve.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 
výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdra-
votníckeho zariadenia

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“),  
vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone odbornej činnosti podľa osobitných právnych predpisov (ďalej len 
„VPP 104-2“), vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP 113-2“), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „ZD 119-2“). Tento dokument je účinný od 
23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Predmetom tohto poistenia je zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne tretej osobe v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Povinnosť 
uzavrieť poistenie vyplýva priamo zo zákona č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, kde prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia je povinný 
uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré trvá po celý 
čas prevádzky neštátneho zdravotníckeho zariadenia (§ 36 cit. zákona).

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 

odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, 

ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody. 
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), 

najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni 

meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný  dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich práv-

ny  poriadok Slovenskej republiky. 
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. 
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  ško-

dy voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy. 

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, 
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote, 
° ukončením činnosti poisteného – t. j. ukončením výkonu činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
 Spôsobené v súvislosti s vykonávaním notárskej činnosti, ak ško-

da bola zavinená nedbanlivosťou notára, ako aj jeho koncipientov 
a jeho zamestnancov.

 Za ktoré poistený zodpovedá podľa zákona č. 304/2009 Z. z. ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Z. z. 
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnos-
ťou od 01.09.2009.

 Osobitne sa dojednáva, že odchylne od čl. 3 ods. 1 písm. a) VPP 113-2  
poisťovňa uhradí aj škodu spôsobenú stratou, odcudzením, zniče-
ním a poškodením inému na listinách, závetoch, zmluvách, cenných 
papieroch a peniazoch, ktoré notár prevzal do notárskej úschovy. 
V prípade odcudzenia prevzatých vecí vzniká právo na poistné pl-
nenie, len ak boli prevzaté veci v dobe škodovej udalosti uložené 
v uzamknutej miestnosti, zabezpečené požadovaným spôsobom 
v zmysle poistnej zmluvy.

 Právo na poistné plnenie vzniká aj v prípade odcudzenia prevzatých 
vecí po dopravnej nehode notára, ktorý bol preukázateľne na ceste 
v súvislosti s notárskou činnosťou a ktorý bol následkom dopravnej 
nehody zbavený možnosti prevzaté veci opatrovať.

 Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
 Škody úmyselné, spôsobené vedomou nedbanlivosťou alebo prevza-
té nad rámec stanovený právnymi predpismi.

 Škody spôsobené ohováraním, nečestným konaním, nactiutŕhaním, 
porušením povinnosti mlčanlivosti, podvodom alebo spreneverou.

 Škody spôsobené zamestnancovi notára, inému notárovi.
 Škody spôsobené porušením alebo zanedbaním nutnej opatrnosti, 
alebo odbornej starostlivosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti, 
osobné pomery a profesiu notára očakávať.

 Škody spôsobené právnickej osobe, v ktorej má notár, jemu blízka 
osoba alebo jeho zamestnanec väčšinovú majetkovú účasť, alebo 
v ktorom má väčšinovú majetkovú účasť spoločník notára, alebo 
osoba, ktorá vykonáva činnosť spoločne s notárom na základe zmlu-
vy o združení, alebo im blízke osoby.

 Na listinách a zmluvách, ktoré majú cenu historickú, alebo cenu od-
vodenú z ich výnimočnosti a nenahraditeľnosti a boli notárom, alebo 
jeho zamestnancom prevzaté k vykonaniu profesijnej činnosti.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 104-2, vo VPP 113-2, prípadne 
v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 104-2, vo VPP 113-2, prí-
padne v poistnej zmluve.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie zodpovednosti notárov za škodu spôsobenú spôso-
benú pri výkone odbornej činnosti podľa osobitných právnych 
predpisov a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“), 
vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone odbornej činnosti podľa osobitných právnych predpisov (ďalej len „VPP 
104-2“), vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP 113-2“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie sa vzťahuje na všetky prípady zodpovednosti za škodu, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s vykonávaním notárskej činnosti, ak škoda 
bola zavinená nedbanlivosťou notára, ako aj jeho koncipientov a zamestnancov notára. Poistné krytie sa vzťahuje aj na zodpovednosť notára za 
škodu, za ktorú zodpovedá podľa zákona č. 304/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Z. z. o notároch 
a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.09.2009.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 

odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, 

ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody. 
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), 

najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni 

meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich práv-

ny  poriadok Slovenskej republiky. 
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. 
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  ško-

dy voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie sa uhrádzajú v ročnej splátke poistného.
• Poistné za prvé poistné obdobie v poistnej zmluve, ktorej účinnosť je v priebehu kalendárneho roka, sa vypočíta odo dňa účinnosti ako alikvotne 

poistné z ročného poistného do konca prvého poistného obdobia.
• Ak bola dojednaná poistná zmluva na dobu kratšiu ako jeden rok, je poistné splatné naraz pri uzavretí poistnej zmluvy za celú dobu, na ktorú 

bolo poistenie zodpovednosti dojednané.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, 
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote, 
° ukončením činnosti poisteného – t. j. ukončením výkonu notárskej činnosti alebo odňatím oprávnenia vykonávať notársku činnosť,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Poistenie je možné dojednať pre nasledovné poistené riziká:
 Poistenie zodpovednosti za škodu.
 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
 Poistenie zodpovednosti za škodu materských, základných, stred-

ných a vysokých škôl.
 Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa sociálnej služby.
 Poistenie zodpovednosti za škodu vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v bytových domoch.

Pripoistenia k rizikám:
 Cudzie veci prevzaté a vnesené.
 Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní.
 Dobrovoľné požiarne zbory.

Predmet poistenia je možné poistiť na:
 Plnú poistnú sumu – poistná suma predmetu poistenia sa rovná poist-

nej hodnote.
 Čiastkovú poistnú sumu – poistná suma predmetu poistenia je vedome 

znížená oboma zmluvnými stranami pod poistnú hodnotu. Takto do-
jednané poistenie je vyslovene uvedené v poistnej zmluve, čím sa 
predchádza podpoisteniu.

 Možnosť uzatvorenia poistenia na prvé riziko (poistná suma je niž-
šia, ako je poistná hodnota poisťovanej veci alebo súboru vecí) a do-
jednaná poistná suma hornou hranicou plnenia poisťovne za jednu 
a všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období.

Poistenie na 1. riziko sa dojednáva pre:
 Riziká

° krádež
° vandalizmus.

 Predmety 
° veci zvláštnej hodnoty,
° písomnosti,
° cenné veci,
° oplotenie,
° obsah výkladných skríň.

 Majetkové pripoistenie 
° k živlu a odcudzeniu.

 Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
 Škody na poistenom majetku spôsobené úmyselným konaním, ale-
bo spôsobené vedome.  

 Čisté finančné škody, penále, zmluvné pokuty, úroky z omeškania, 
akékoľvek iné sankcie, záruky/garancie úvery.

 Škody v dôsledku korózie, oxidácie, kavitácie, erózie.
 Škody spôsobené trvalým prirodzeným opotrebovaním alebo  star-
nutím, predčasným opotrebovaním.

 Majetková ujma, v dôsledku negatívneho pôsobenia obchodných 
alebo podnikateľských rizík. 

 Omeškaním splnenia zmluvnej povinnosti alebo nedodaním výrob-
ku.

 Škody spôsobené manželovi, manželke, príbuzným v priamom rade 
alebo osobám žijúcim v spoločnej domácnosti.

 Úmyselné škody.
 Škody spôsobené v dôsledku infekčných chorôb.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP MP 106-5, vo VPP ZP 606-5, v OPP ZVV 656-5, 
v OPP OV 206-5, v ZD SZ-5, v ZD C-5, v ZD S-5, v ZD SOC-5, ZD BD-5, prípadne 
v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť. 

! Poistné plnenie môže byť limitované výškou limitu alebo sublimitu. 
Limit  alebo sublimit je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej 
zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovňa vyplatí za 
všetky škody, ktoré vznikli v priebehu jedného poistného obdobia, 
na ktoré sa limit alebo sublimit podľa dojednaného rozsahu poiste-
nia uvedeného v poistnej zmluve vzťahuje.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP MP 106-5, vo VPP ZP 606-5, v OPP ZVV 
656-5, v OPP OV 206-5, v ZD SZ-5, v ZD C-5, v ZD S-5, v ZD SOC-5, v ZD BD-5, 
prípadne v poistnej zmluve.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie zodpovednosti za škodu osôb 
a podnikajúcich fyzických osôb

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach, Osobitných poistných podmienkach a Zmluvných dojednaniach pre Poistenie zodpovednosti za 
škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len „VPP MP 106-5, VPP ZP 606-5, OPP ZVV 656-5, OPP OV 206-5, ZD SZ-5, ZD C-5, ZD S-5, 
ZD SOC-5, ZD BD-5“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie na zadováženie si poistnej ochrany pre zodpovednosť za škodu proti rôznym poistným rizikám pre 
právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby.

×
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Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný:

° umožniť poisťovni posúdiť rozsah  poistného rizika, preukázať vlastníctvo poistených vecí a predložiť k nahliadnutiu a vytvoreniu kópií doklad 
o nadobudnutí vecí,

° odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poruší poistník, resp. poistený povinnosti alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť. 
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, kto-

rá porušením povinnosti spôsobila vznik škody. oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho 
zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah. 

• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni 
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy, 

• Riadne sa starať o údržbu poistených vecí a dbať, aby poistná udalosť nenastala.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny 

poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. 
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej 

škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy. 

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° zmenou v osobe vlastníka poistenej veci,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota 
je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

• Ukončením činnosti poisteného, resp. poistníka, zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
 Spôsobené príslušníkom Policajného zboru, Zboru väzenskej a jus-

tičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, ktorú je po-
vinný nahradiť služobnému úradu podľa ust. § 159 až § 162 zákona 
č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, 
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže 
Slovenskej republiky a Železničnej polície, v znení neskorších pred-
pisov.

 Poistením je krytá zodpovednosť poisteného za škodu, ktorú spôso-
bil a za ktorú zodpovedá služobnému úradu zavineným porušením 
svojich povinností výhradne pri výkone štátnej služby alebo v pria-
mej súvislosti s ním.

 Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
 Škody úmyselné alebo prevzaté dobrovoľne nad rámec stanovený 
právnymi predpismi.

 Škody spôsobené pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných 
návykových látok.

 Škody spôsobené pri podstúpení rizika vyplývajúceho z riadneho 
výkonu štátnej služby.

 Škody spôsobené pri odvracaní škody hroziacej na majetku alebo 
nebezpečenstva priamo hroziaceho životu alebo zdraviu, ak tento 
stav sám úmyselne nevyvolal a ak si pritom počínal spôsobom pri-
meraným okolnostiam.

 Škody spôsobené pri plnení rozkazu, nariadenia, príkazu, alebo po-
kynu jeho nadriadeného v rozpore s právnym predpisom a nadriade-
ný na splnení tohto rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu trval, 
hoci ho poistený na tento rozpor upozornil.

 Škody spôsobené stratou služobnej rovnošaty a jej súčastí, výstroje 
a iných predmetov, ktoré boli poistenému zverené na základe písom-
ného potvrdenia.

 Škody spôsobené na hotovosti, ceninách, tovare, zásobách materi-
álu alebo iných hodnotách zverených poistenému, ktoré je poistený 
povinný vyúčtovať alebo zodpovedá za vzniknutý schodok.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 130-2, prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 130-2, prípadne v poistnej 
zmluve.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej 
stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície pre prípad vzniku zod-
povednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonávaním štátnej služby

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, vo Všeobecných poistných podmienkach pre 
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“), vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie príslušníkov 
Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním 
štátnej služby (ďalej len „VPP 130-2“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie sa uzaviera pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú príslušníkom Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slo-
venskej republiky a Železničnej polície, ktorú je povinný nahradiť služobnému úradu podľa ust. § 159 až § 162 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej 
službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, 
v znení neskorších predpisov.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 

odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, 

ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody. 
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), 

najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni 

meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich práv-

ny  poriadok Slovenskej republiky. 
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. 
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  ško-

dy voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy. 

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, 
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote, 
° ukončením činnosti poisteného – t. j. ukončením služobného pomeru príslušníka Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slo-

venskej republiky a Železničnej polície,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
 Spôsobené podľa ustanovenia § 420 OZ v súvislosti s výkonom 

funkcie primátora mesta alebo starostu obce, pokiaľ túto škodu 
spôsobil zavineným porušením právnej povinnosti, vyplývajúcej zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov a iných noriem.

 Regresné náhrady uplatňované podľa ustanovenia § 22 ods. 4 
písm. b) zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôso-
benú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.

 K poistnej zmluve je možné dojednať pripoistenie škôd na zverenom 
dopravnom prostriedku mesta alebo obce spôsobené vedením do-
pravného prostriedku pri výkone funkcie primátora alebo starostu.

 Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
 Škody úmyselné alebo prevzaté dobrovoľne nad rámec stanovený 
právnymi predpismi.

 Škody spôsobené prevádzkovou činnosťou v zmysle ust. § 420a OZ.
 Škody z dôvodu vzniku osobitnej zodpovednosti za veci prevzaté 
v zmysle ust. § 421 a zodpovednosti, ktorá má pôvod v povahe 
prístroja, poskytovania zdravotníckych, sociálnych, veterinárnych 
a iných biologických služieb v zmysle § 421a OZ.

 Škody spôsobené úmyselným konaním proti dobrým mravom 
v zmysle ust. § 424 OZ. 

 Škody spôsobené prevádzkou dopravných prostriedkov podľa 
§ 427 a nasl. OZ, pokiaľ sa na spôsobenú škodu vzťahuje povinné 
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla.

 Škody spôsobené na motorových vozidlách podľa zákona 
č. 381/2001 Z. z. v platnom znení.

 Škody spôsobené na vnesených alebo odložených veciach v zmysle 
ust. § 433 až 437 OZ.

 Škody spôsobené hrubou nedbanlivosťou.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 116-2, prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 116-2, prípadne v poistnej 
zmluve.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie zodpovednosti primátorov miest a sta-
rostov obcí pre prípad vzniku škody v súvislosti 
s výkonom ich funkcie

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“), 
vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie zodpovednosti primátorov miest a starostov obcí pre prípad vzniku škody v súvislosti s výkonom ich funkcie 
(ďalej len „VPP 116-2“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie sa uzaviera pre prípad vzniku všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú mestu alebo obci, pokiaľ táto vznikla výhradne podľa ustano-
venia § 420 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) v súvislosti s výkonom funkcie primátora mesta alebo starostu obce, pokiaľ túto škodu spôsobil 
zavineným porušením právnej povinnosti, vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov a iných noriem.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacimi právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 

odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, 

ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody. 
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 OZ), najmä zvýšenie 

poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni 

meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný  dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich práv-

ny  poriadok Slovenskej republiky. 
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. 
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
 Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  ško-

dy voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy. 

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, 
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote, 
° ukončením činnosti poisteného – t. j. ukončením výkonu funkcie primátora mesta alebo starostu obce,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
 Spôsobené výkonom profesnej zodpovednosti správcu konkurznej 

podstaty zapísaného v zozname správcov vedenom Ministerstvom 
spravodlivosti SR a ustanoveným súdom za správcu (zák. č. 7/2005 
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov).

 Spôsobené výkonom profesnej zodpovednosti správcu vykonávanej 
v zmysle zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Spôsobené inému v súvislosti s výkonom profesnej činnosti, ak ško-
da bola spôsobená konaním zamestnanca poisteného.

 Poisteným sa považuje aj osobitný správca, zástupca správcu, pred-
bežný správca, reštrukturalizačný správca.

 Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
 Škody úmyselné, spôsobené závažnou nedbanlivosťou alebo pre-
vzaté nad rámec stanovený právnymi predpismi.

 Škody spôsobené ohováraním, nečestným konaním, nactiutŕhaním, 
porušením povinnosti mlčanlivosti, podvodom alebo spreneverou.

 Škody spôsobené zamestnancovi poisteného, inému správcovi.
 Škody spôsobené porušením alebo zanedbaním nutnej opatrnosti, 
alebo odbornej starostlivosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti, 
osobné pomery a profesiu poisteného očakávať.

 Škody spôsobené právnickej osobe, v ktorej má poistený, jemu 
blízka osoba alebo jeho zamestnanec väčšinovú majetkovú účasť, 
alebo v ktorom má väčšinovú majetkovú účasť spoločník poistené-
ho, alebo osoba, ktorá vykonáva činnosť spoločne s poisteným na 
základe zmluvy o združení, alebo im blízke osoby.

 Na listinách a zmluvách, ktoré majú cenu historickú, alebo cenu 
odvodenú z ich výnimočnosti a nenahraditeľnosti a boli poisteným 
alebo jeho zamestnancom prevzaté k vykonaniu profesijnej činnosti.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 104-2, v ZD, prípadne v poistnej 
zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 104-2, v ZD, prípadne v po-
istnej zmluve.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 
výkone činnosti správcu konkurznej podstaty

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“), 
vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone odbornej činnosti podľa osobitných právnych predpisov (ďalej len „VPP 
104-2“), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti správcu konkurznej podstaty (ďalej len „ZD“). Tento dokument 
je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie zodpovednosť správcu konkurznej podstaty zapísaného v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR a ustanoveným 
súdom za správcu (zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 
a poistenie na profesnú zodpovednosť správcu konkurznej podstaty vykonávanú v zmysle zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 

odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, 

ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody. 
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), 

najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni 

meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich práv-

ny  poriadok Slovenskej republiky. 
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. 
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  ško-

dy voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve. 
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.
• Ak bola dojednaná poistná zmluva na dobu kratšiu ako jeden rok, je poistné splatné naraz pri uzavretí poistnej zmluvy za celú dobu, na ktorú 

bolo poistenie zodpovednosti dojednané.

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, 
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote, 
° ukončením činnosti poisteného – t. j. ukončením činnosti správcu konkurznej podstaty alebo odňatím oprávnenia vykonávať činnosť správcu 

konkurznej podstaty,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
 Spôsobené štátnym zamestnancom v štátnozamestnaneckom po-

mere, ktorú je povinný nahradiť služobnému úradu podľa ust. § 115 
až § 117 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe v platnom znení, 
pokiaľ táto zodpovednosť vznikla výhradne pri výkone štátnej služ-
by, ktorou je plnenie úloh štátnej správy alebo vykonávanie štátnych 
záležitostí v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi, 
ktoré štátny zamestnanec vykonáva v služobnom úrade v prísluš-
nom odbore štátnej služby, ak plnenie jeho úloh zahŕňa:
a) riadenie,
b) rozhodovanie,
c) kontrolu,
d) odbornú prípravu rozhodnutí,
e) odbornú prípravu návrhov zákonov a ostatných všeobecne zá-

väzných právnych predpisov vrátane odborných činností súvi-
siacich s ich prerokúvaním a schvaľovaním,

f) odbornú prípravu podkladov na vykonávanie štátnych záležitos-
tí, za čo sa považuje činnosť, ktorá nie je plnením úloh štátnej 
správy, ale ktorá je vykonávaná výlučne v štátnom záujme v sú-
vislosti s plnením úloh štátnej správy. Vykonávaním štátnych 
záležitostí je aj plnenie úloh uvedených pod písm. a) až d) štát-
nym zamestnancom, ktorý zabezpečuje uplatňovanie právnych 
vzťahov štátnych zamestnancov v osobnom úrade podľa tohto 
zákona a osobitných predpisov a plnenie úloh justičných čakate-
ľov a právnych čakateľov prokuratúry podľa osobitného predpi-
su.

 Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
 Škody spôsobené úmyselným zavinením alebo úmyselným konaním 
proti dobrým mravom.

 Škody spôsobené po požití alkoholického nápoja alebo omamnej 
alebo psychotropnej látky alebo lieku označeného trojuholníkom 
s upozornením, že prípravok môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť 
vyžadujúcu zvýšenú pozornosť.

 Škody spôsobené vedomým neupozornením vedúceho služobného 
úradu na hroziacu škodu alebo vedomým nezakročením proti hrozia-
cej škode, hoci by sa tým zabránilo bezprostrednému vzniku škody.

 Škody spôsobené na zverených hotovostiach, ceninách, tovare, zá-
sobách materiálu alebo iných hodnotách určených na obeh alebo 
obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, pričom zodpovedá za vzniknutý 
schodok.

 Škody spôsobené stratou zverených vecí na základe písomného po-
tvrdenia.

 Škody spôsobené prevádzkou dopravných prostriedkov podľa § 427 
a nasl. OZ, pokiaľ sa na spôsobenú škodu vzťahuje povinné zmluvné 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových 
vozidiel podľa zákona č. 381/2001 Z. z. v platnom znení.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 110-2, prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 110-2, prípadne v poistnej 
zmluve.

1/2

Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie štátneho zamestnanca pre prípad vzniku 
zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti 
s vykonávaním štátnej služby

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“) 
a vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – pre poistenie štátneho zamestnanca pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním 
štátnej služby (ďalej len „VPP 110-2“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie sa uzaviera pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú štátnym zamestnancom v štátnozamestnaneckom pomere, ktorú je 
povinný nahradiť služobnému úradu podľa ust. § 115 až § 117 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe v platnom znení, pokiaľ táto zodpovednosť 
vznikla výhradne pri výkone štátnej služby, ktorou je plnenie úloh štátnej správy alebo vykonávanie štátnych záležitostí v rozsahu pôsobnosti usta-
novenej osobitnými predpismi, ktoré štátny zamestnanec vykonáva v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 

odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, 

ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody. 
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), 

najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni 

meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich práv-

ny  poriadok Slovenskej republiky. 
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. 
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
 Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  ško-

dy voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, 
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote, 
° skončením pracovného pomeru poisteného,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
 Medzinárodného cestného prepravcu, vzniknutú na zásielke prepra-

vovanej pre iného za odplatu, ku ktorej došlo v čase trvania pois-
tenia v dôsledku náhodnej udalosti, za ktorú poistený zodpovedá 
podľa ustanovení Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej 
cestnej nákladnej doprave(„Dohovor CMR“) uvedenom v Zbierke zá-
konov ako Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb. pri 
prepravách, ktoré vykonáva poistený cestnými vozidlami s evidenč-
ným číslom vozidla, uvedeným v poistnej zmluve, do zahraničia, 
v zahraničí a zo zahraničia, z miesta uvedeného v medzinárodnom 
nákladnom liste ako miesto odoslania do miesta uvedeného v me-
dzinárodnom nákladnom liste ako miesto určenia.

 Zároveň je možné dojednať, že poistenie sa vzťahuje aj zodpoved-
nosť vnútroštátneho cestného dopravcu za škodu vzniknutú na zá-
sielke počas prepravy vykonávanej pre iného za odplatu, za ktorú 
poistený zodpovedá v zmysle prepravných zmlúv uzavretých podľa 
Občianskeho zákonníka, Obchodného Zákonníka a prepravného po-
riadku, pri prepravách, ktoré poistený vykonáva cestnými vozidlami 
uvedenými v poistnej zmluve a ku ktorej došlo v čase trvania pois-
tenia v dôsledku náhodnej udalosti na území Slovenskej republiky. 

Zároveň je možné rozsah poistenia rozšíriť o:
 Teritoriálnu platnosť o územia európskej časti štátov bývalého So-

vietskeho zväzu, ktoré nie sú členskými štátmi EU, vrátane tranzitu. 
 Prepravu strojov a ojazdených automobilov.
 Stratu, zničenie a poškodenie peňazí, cenných papierov, cenín, listín, 

spisov, ako aj škodu na drahých kovoch, klenotoch, drahokamoch, 
umeleckých predmetoch a iných cennostiach do sublimitu 10 % 
z poistnej sumy.

Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
 Škody vzniknuté na živých zvieratách a rastlinách.
 Škody v rozsahu presahujúcom limit stanovený čl. 23 ods. 3 Doho-
voru CMR alebo ak bola udaná v nákladnom liste suma osobitného 
záujmu podľa čl. 26 Dohovoru CMR. 

 Škody v súvislosti s odovzdaním tovaru neoprávnenému príjemcovi 
alebo na inej adrese, ako je uvedené v nákladovom liste CMR.

 Škody na zásielke skladovanej poisteným počas prepravy, ak doba 
skladovania trvala dlhšie ako 15 dní odo dňa uloženia zásielky do 
skladu.

 Škody v dôsledku prekročenia dodacej lehoty podľa čl. 19 Dohovoru 
CMR.

 Škody spôsobené s EČV ťahača, resp. MV uvedeného v nákladom lis-
te CMR, ktoré nie je totožné s EČV MV uvedeného v poistnej zmluve.

 Škody spôsobené pri preprave takým MV, ktoré nemá platnú tech-
nickú kontrolu v čase škodovej udalosti.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 113-2, v ZD 365, prípadne v po-
istnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

! Ak poistník uzavrel zmluvu o poistení záujmu tretej osoby, nárok na 
poistné plnenie prináleží poistenému, všetky práva z poistnej zmluvy 
voči poisťovateľovi vykonáva však poistník, ktorý je predovšetkým 
tiež oprávnený prijať náhradu za poisteného.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 113-2, v ZD 365, prípadne 
v poistnej zmluve.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 
vykonávaní vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy 
tovaru

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“), 
vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – pre poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP 113-2“) a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpo-
vednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní vnútroštátnej prepravy tovaru (ďalej len „ZD 365“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie prepravy CRM je druh majetkového poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie poskytujúce poistnú ochranu pre právne sub-
jekty alebo fyzické osoby, ktoré podnikajú v oblasti medzinárodnej prepravy, obávajúce sa zničenia, poškodenia tovaru alebo krádeži prepravovaného 
tovaru, ktorý im bol na prepravu zverený.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na geografické územie EÚ, Švajčiarska, štátov bývalej Juhoslávie, Albánska a európskej časti územia Turecka, pokiaľ 
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Z výpočtu povinnosti uvedených v poistných podmienkach uvádzame nasledovné príklady: 
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne týkajúce sa poistenia. 
• Uviesť všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie rizika.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Informovať poisťovňu o všetkých zmenách skutočností uvedených v PZ. 
• Dbal na to, aby nedochádzalo ku škodám na prepravovaných zásielkach a použil všetky dostupné prostriedky k ich zamedzeniu alebo zmierneniu.
• Zabezpečiť dopravný prostriedok fyzickou prítomnosťou vodiča alebo vhodným elektronickým zabezpečovacím zariadením, proti požiaru, samo-

voľnému pohybu a neponechávaním dopravných prostriedkov s nákladom na nestráženom parkovisku.
• Pri prevzatí zásielky k preprave skontrolovať správnosť údajov v nákladnom liste o druhu, počte kusov a zjavnom stave zásielky a jej obalu, 

prípadné výhrady zapísať do nákladného listu a vyznačiť výhrady podľa kontrolného listu vodiča.
• Pred začatím prepravy skontrolovať technický stav vozidla a rešpektovať všeobecné platné predpisy a normy platné pre prepravu zásielok, vrá-

tane podmienok stanovených Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí(ADR).
• Zabezpečiť si doklady potrebné k precleniu tovaru.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny 

poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. 
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej 

škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
• Každú dopravnú nehodu a stratu zásielky nahlásiť najbližšiemu oddeleniu polície a vyžiadať si správu polície.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako predpokladaný začiatok poistenia alebo neskôr v deň uvedený v poistke (písomné 
potvrdenie poisťovne o uzavretí poistnej zmluvy). 

• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-
mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne. 

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° výpoveďou jednej zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia, výpoveď musí byť doručená aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistnej 

doby, úmrtím poisteného,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného alebo poistníka, zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



V produkte je možné dojednať tri rôzne balíky poistenia, pričom Poistné 
riziká môžu zahŕňať: 2 základné a 4 vedľajšie/doplnkové poistné riziká

 Variant A – Excelent zahŕňa:
° náklady a výdavky na nápravu (primárnu, doplnkovú, kompen-

začnú) v mieste i mimo miesta poistenia prevádzky, náklady na 
zmiernenie škodovej udalosti, technické náklady a výdavky, ná-
klady,

° zodpovednost za škodu na zdraví a/alebo za vecnú škodu.
 Variant B – Standard zahŕňa:

° náklady a výdavky na nápravu (primárnu, doplnkovú, kompen-
začnú) okrem nákladov na vyčistenie/dekontamináciu vlastných 
prevádzkových priestorov, náklady na zmiernenie škodovej uda-
losti, technické náklady a výdavky, náklady,

° zodpovednost za škodu na zdraví a/alebo za vecnú škodu.
 Variant C – Basic zahŕňa:

° náklady a výdavky na nápravu (primárnu, doplnkovú, kompen-
začnú) okrem nákladov na vyčistenie alebo dekontamináciu 
vlastných prevádzkových priestorov, náklady na zmiernenie ško-
dovej udalosti, technické náklady a výdavky. 

 Základné poistné riziká sú dve a zahŕňajú:
° Náklady na nápravu environmentálnej škody zahŕňajúce nákla-

dy na dekontamináciu pôdy, dekontamináciu vody, na chránené 
druhy (rastlinstvo, živočíšstvo) a biotopy, náklady na zmiernenie 
škodovej udalosti, technické náklady (znalecké posudky, právna 
ochrana/zastúpenie a pod.) a náklady v zmysle VPP ENV 450-3.

° Všeobecná zodpovednost (vecné škody a škody na zdraví).
 Vedľajšie/doplnkové riziká k všeobecnej zodpovednosti sú voliteľné pripoistenia:

° Pripoistenie 1 – zodpovednosti za škodu spôsobenú na prenaja-
tých nehnuteľnostiach.

° Pripoistenie 2 – zodpovednosti za škodu spôsobenú na cudzích 
veciach prenajatých, požičaných, užívaných (okrem MOTORO-
VÝCH VOZIDIEL).

 Pripoistenie 1 a 2 sú voliteľné v balíkoch obsahujúcich riziko 
Všeobecná zodpovednost (Variant A + B)

° Pripoistenie 3 – dodatočnej lehoty na uplatnenie nároku. 
° Pripoistenie 4 – rozšírené územné krytie (SR + susedné štáty, EU-

RÓPA).

 Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
 Existujúce škody pred uzatvorením poistenia.
 Skladovanie a likvidácia nebezpečných odpadov.
 Čističky odpadových vôd (ak nie je v poistnej zmluve dojednané).
 Nakladanie z odpadovými vodami kanalizácie).
 Skladovanie v podzemných nádržiach.
 Rádioaktívna kontaminácia.
 Úmyselné škody.
 Stiahnutie výrobku z trhu.
 Genericky modifikované zmeny organizmu, prenos vírusu HIV.
 Škody spôsobené magnetickými alebo elektromagnetickými poliami 
a radiáciou.

 Realizácia demolačných a búracích prác.
 Nakladanie s výbušninami.
 Vlastníctvo a prevádzka baní.
 Vŕtanie, výroba alebo rafinovanie prírodného plynu alebo surovej 
nafty.

 Environmentálna škoda vzniknutá v mieste prevádzky v dôsledku 
odpadových vôd / kanalizácie poisteného.

 Škody spôsobené vadným výrobkom alebo vadne vykonanou prá-
cou.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP ENV 450-3, prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

! Poistné plnenie môže byť limitované výškou limitu alebo sublimitu. 
! Variant C/Basic neobsahuje Všeobecnú zodpovednosť, NIE JE mož-

né pripoistiť voliteľné Vedľajšie/doplnkové riziká – Pripoistenie 1 
a Pripoistenie 2.

! Pripoistenie 4 – sa dá uzavrieť výhradne pre prevádzkové činnosti 
vykonávané na území SR.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP ENV 450-3, prípadne v poistnej zmluve.
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Poistenie zodpovednosti za škodu 
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie zodpovednosti za environmentálnu 
škodu – EnviroPlus/EnviroKomunal

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – EnviroPlus/EnviroKomunal (ďalej len 
„VPP ENV 450-3“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – EnviroPlus/EnviroKomunal je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie na 
zadováženie si poistnej ochrany pre prípad vzniku škody vyplývajúce z poškodenia stavu životného poistenia a z toho vyplývajúcich škôd na zdraví 
alebo vecnú škodu voči tretej osobe.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný: 

° odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne,

Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poruší poistník, resp. poistený povinnosti alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť. 
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane 

znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, ktorá 

porušením povinnosti spôsobila vznik škody. oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákon-
níka), najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah. 

• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni 
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy. 

• Poistený je povinný zachovávať povinnosti, ktoré boli v poistnej zmluve dohodnuté alebo ktoré sú ustanovené v poistných podmienkach alebo v ust. 
Občianskeho zákonníka.

• Riadne sa starať o údržbu poistených vecí a dbať, aby poistná udalosť nenastala.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny 

poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. 
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  škody 

voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° zmenou v osobe vlastníka poistenej veci.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota 
je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
 Zavinené zamestnávateľovi porušením povinností pri plnení pracov-

ných úloh v priamej súvislosti s ním.
 Výška nároku zamestnávateľa nesmie presiahnuť štvornásobok 

priemerného platu zamestnanca.
 Spôsobenie požiaru porušením predpisov o požiarnej ochrane.
 Spôsobenie úrazu spolupracovníkovi porušením predpisov o bezpeč-

nosti a ochrane zdravia pri práci, alebo spôsobenie úrazu inej osobe 
porušením služobných predpisov.

 Úhrada škôd až do výšky 90 % štvornásobku priemerného mesač-
ného zárobku, maximálne do výšky dojednanej poistnej sumy.

 K poistnej zmluve je možné dojednať pripoistenie škôd na zverených 
dopravných prostriedkoch zamestnávateľa, ktoré vznikli vedením 
týchto dopravných prostriedkov pri plnení pracovných povinností.

 Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
 Poistenie sa nevzťahuje na zamestnancov ak je pracovný pomer 
založený na základe:

 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa 
§ 223 až 225 ZP.

 Dohody o vykonaní práce podľa § 226 ZP.
 Dohody o vykonaní práce podľa § 228a ZP.
 Dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227 a 228 ZP.
 Úmyselné škody.
 Škody spôsobené pod vplyvom návykových látok.
 Vedomým neupozornením vedúceho zamestnanca na hroziacu ško-
du.

 Škody na zverených hotovostiach, ceninách, tovare, zásobách alebo 
iných hodnotách, ak bola uzatvorená dohoda o hmotnej zodpoved-
nosti podľa § 182 až 184 ZP.

 Stratou nástrojov, ochranných prostriedkov a iných podobných pred-
metov.

 Ak zamestnávateľ neprerokoval požadovanú náhradu škody s pois-
teným zamestnancom.

 Poistený zamestnanec neuznal záväzok nahradiť škodu v určenej 
sume.

 Zamestnávateľ nedohodol s poisteným písomne spôsob náhrady.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 115-3, vo VPP 100-3, prípadne v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 115-3, vo VPP 100-3, prípadne v poistnej 
zmluve.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie zamestnanca pre prípad vzniku zodpoved-
nosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi v pra-
covnoprávnych vzťahoch podľa Zákonníka práce

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“), 
vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zamestnanca pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi v pracovnoprávnych vzťahoch podľa 
Zákonníka práce (ďalej len „ZP“), (ďalej len „VPP 115-3“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie Zamestnanca pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi v pracovnoprávnych vzťahoch podľa Zákonníka prá-
ce  je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie na zadováženie si poistnej ochrany pre prípad vzniku zodpovednosti. Predmetom 
poistenia je krytie zodpovednosti za škody, ktoré môže spôsobiť svojmu zamestnávateľovi pri výkone pracovnej činnosti v zmysle ZP.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 

odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, 

ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody. 
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), 

najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni 

meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy. 
• Riadne sa starať o údržbu poistených vecí a dbať, aby poistná udalosť nenastala.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny 

poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. 
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej 

škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy. 

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, 
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote, 
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

• Skončením pracovného pomeru poisteného podľa príslušných ustanovení ZP.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



V závislosti od zvoleného variantu sú kryté tieto nároky na náhradu do 
výšky uvedených limitov:

 Variant GARANT PLUS  
 5 000 000 EUR za škodu na zdraví, smrti, regresy sociálnej a zdravot-

ných poisťovní,
 1 000 000 EUR za škodu na majetku a ušlom zisku a náklady právne-

ho zastúpenia.

 Variant EUROGARANT PLUS
 5 000 000 EUR za škodu na zdraví, smrti, regresy sociálnej a zdravot-

ných poisťovní
 2 000 000 EUR za škodu na majetku a ušlom zisku a náklady právne-

ho zastúpenia.

 Poistenie je možné dojednať ako INDIVIDUÁLNE pre jedno vozidlo ale-
bo SÚBOROVÉ pre 5 a viac vozidiel.

Dodatkové pripoistenia:
 Rozšírené asistenčné služby (ďalej len „RAS“) – zvyšujú limity a roz-

sah bezplatných asistenčných služieb - možnosť výberu z 2 balíkov 
(Špeciál Plus alebo Optimum Plus).

Verejné prísľuby
 Verejný prísľub ŽIVEL (ďalej len „VPž“) – poskytnutie poistného plnenia 

v prípade, že na poistenom MV dôjde ku škode v dôsledku živelnej 
udalosti (menované živelné riziká) do výšky ročného limitu 500 EUR 
so spoluúčasťou 10 %.

 Poskytnutie VPž je podmienené výškou ročného predpisu poistného, 
ktorý musí byť rovný alebo vyšší ako poistné stanovené poisťovňou 
pre získanie VPž.

 Verejný prísľub BATOŽINA (ďalej len „VPb“) – poskytnutie poistného 
plnenia v prípade poškodenia, zničenia alebo straty batožiny opráv-
nených osôb pri havárii alebo pri živelnej udalosti poisteného osob-
ného motorového vozidla do výšky ročného limitu 500 EUR.

 Verejný prísľub ÚRAZ (ďalej len „VPú“) – poskytnutie poistného plnenia 
v prípade úrazu (riziká smrť úrazom a trvalé následky úrazu) vodiča 
– škodcu a členov posádky poisteného motorového vozidla, ktoré 
spôsobilo nehodu do výšky ročného limitu 3 320 EUR pre každé 
jedno sedadlo a jednu poškodenú osobu.

Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené. Pois-
ťovateľ nenahradí tieto škody:

 Škoda, ktorú utrpel vodič poisteného motorového vozidla, ako aj 
škoda na veciach dopravovaných týmto vozidlom.

 Škody na majetku osôb žijúcich v čase škodovej udalosti v jednej 
domácnosti s poisteným.

 Škoda na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spô-
sobená a na vozidlách jazdnej súpravy (náves/príves).

 Ak poistník/poistený bez súhlasu poisťovne uzná povinnosť nahra-
diť škodu poškodenému nad rámec poistného plnenia, ktoré by inak 
poisťovňa bola povinná poskytnúť podľa zákona.

 Škody ktoré vznikli pri činnosti vozidla ako pracovného stroja, s vý-
nimkou škôd zapríčinených jeho jazdou.

 Škody ktoré vznikli pri účasti na tréningoch, pretekoch, rýchlostných 
skúškach a školách šmyku.

 Škody, ktorých vznik nie je v priamej súvislosti s poistnou udalosťou.
 Škodou vzniknutou pri manipulácii s nákladom stojaceho vozidla. 
 Nemajetková ujma.
 Vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine ale-
bo vojnovej udalosti.  

 Verejné prísľuby sa nevzťahujú na poistenie zodpovednosti zvlášt-
nych evidenčných čísel „V“, „C“ a „M“.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 705-9, v OZD AS PZP-3, v OZD RAS PZP-1 a vo 
VPP 1000-4, prípadne v poistnej zmluve.

! Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku 
poisťovateľa na náhradu poistného plnenia (regres) alebo jeho časti.

! Ak súčet nárokov viacerých poškodených prevyšuje limit poistného 
plnenia, poistné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere tohto 
limitu k súčtu nárokov všetkých poškodených.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 705-9, v OZD AS PZP-3, v OZD RAS PZP-1 
a vo VPP 1000-4, prípadne v poistnej zmluve.
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Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  

Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Upozorňujeme Vás, že úplný zoznam práv a povinností, 
ktoré Vám z poistenia vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
(ďalej len „VPP 705-9“), vo Všeobecných poistných podmienkach pre úrazové poistenie (ďalej len „VPP 1000-4“), Zmluvných dojednaniach pre rozšírenie povinného 
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v spojitosti s Verejným prísľubom o úrazové poistenie nemenovaných osôb, ktoré sú prepra-
vované motorovým vozidlom (ďalej len „ZD VPU-2“) a v Osobitných poistných podmienkach pre poskytovanie Asistenčných služieb a Rozšírených asistenčných služieb v poistení 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „OZD AS PZP-3“ a „OZD RAS PZP-1“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Povinné zmluvné poistenie je druh zodpovednostného poistenia, ktoré sa dojednáva pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti pois-
teného za škodu spôsobenú inému na zdraví a/alebo na majetku prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve (ďalej len „poistenie 
zodpovednosti“), pokiaľ ku škodovej udalosti, z ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

 Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky alebo členského štátu Systému zelenej karty, 
s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov uzatvorila dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou 
motorového vozidla a ktorý je vyznačený na zelenej karte vydanej poisťovateľom k poistenému vozidlu.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne týkajúce sa poistenia a predložiť poisťovateľovi údaje vyžadované zákonom a ostatnými práv-

nymi predpismi pre uzavretie poistnej zmluvy, vrátane identifikácie a overenia identifikácie svojej osoby, doložiť potrebné doklady, informácie 
a vysvetlenia na overenie správnosti a úplnosti údajov potrebných pre uzavretie poistnej zmluvy a stanovenie výšky poistného.

• Ak v dobe uzavretia poistnej zmluvy nie sú niektoré údaje tykajúce sa vozidla známe, je poistník povinný poisťovateľovi ich oznámiť v lehote do 
pätnásť dní od uzavretia zmluvy.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Počas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzať náklady spojené s poistením.
• Predchádzať poistnej udalosti dodržiavaním príslušných právnych predpisov a spoločenských noriem a dodržiavanie ustanovení uvedených vo 

všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach.
• Udržiavať vozidlo v riadnom prevádzkyschopnom stave a nepoškodené.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti alebo asistenčnej udalosti
• Poistený je povinný bezodkladne oznámiť poisťovni vznik akejkoľvek poistnej udalosti najneskôr do 15 pracovných dní od vzniku poistnej uda-

losti, ak nastala na území SR a do 30 dní ak nastala mimo územia SR.
• Poistený je povinný nahlásiť polícii každú dopravnú nehodu, pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba alebo sa poškodí cesta alebo všeobecne 

prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom 
majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa §125 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení 
neskorších predpisov.

• Urobiť opatrenia, aby nedošlo k premlčaniu alebo zániku práva na náhradu škody, ktoré podľa všeobecne záväzných predpisov prechádza na 
poisťovateľa.

• Bez zbytočného odkladu poskytnúť poškodenému na jeho žiadosť údaje potrebné pre uplatnenie nároku poškodeného na náhradu škody.
• Asistenčné služby je poistený povinný čerpať výlučne len prostredníctvom asistenčnej spoločnosti GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA s.r.o. 

(v SR 18118, v zahraničí +421 2 6353 2236) uvedenej v asistenčnej karte, inak nebudú poisťovňou uhradené.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia a rozsahu asistenčných služieb! Pri nesprávnom výbere rozsahu asistenčných služieb, poisťovňa nebude mať 
povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí spravidla tiež:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
° nezaplatením poistného v lehote 1 mesiaca od dátumu splatnosti,
° zánikom motorového vozidla,
° zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel,
° vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov 
pred jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej 
uplynutím poistenie zanikne.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. Výpovedná 
lehota je 1 mesiac, jej uplynutím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálne 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?



VYHLÁSENIE POISTNÍKA

Meno a priezvisko:

Dolu podpísaný, týmto ako poistník na poistnej zmluve č. návrhu 

VYHLASUJEM

a svojím podpisom jednoznačne a nespochybniteľne potvrdzujem, že som s dostatočným časovým predstihom 
pred uzatvorením poistnej zmluvy bol písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného 
poistenia a prevzal som predzmluvný dokument:

       Dokument s kľúčovými informáciami (KID),

       Informácie o konkrétnom fonde,

       Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy,

       Informačný dokument o poistnom produkte (IPID).

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B

dňaV

  ______________________________
  podpis poistníka 



.

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistenie zodpovednosti za škodu
Havarijné poistenie
Cestovné poistenie

Zodpovednos  exekútorov - individuálna

Združené poistenie výstav a zodp. - individuálne

PZP TR - na dia ku (KOWA)
Zodpovednos  štátneho zamestnanca v štátnej službe
Zodpovednos  zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávate ovi

PZP TR súbor (nadzmluva)
Zodpovednos  z prepravných zmlúv CMR

Balíkové celoro né CP
Tuzemské cestovné poistenie + HZD
Cestovné poistenie EUROTRAVEL ON LINE

Zoznam IPIDov k produktom neživotného poistenia

ProBiznis / ProKomunal - vložková PZ

Zodpovednos  fyzických a právnických osôb (ProBiznis / ProKomunal)

Zodpovednos  pri výkone innosti správcu konkurznej podstaty
Poistenie prerušenia prevádzky podnikajúcich osôb
Kasko - súborové (nebonus)
Kasko - individuálne - nebonus
Kasko - individuálne - bonus
Kasko Autobonus - súbor FNZ

Zodpovednos  primátorov a starostov
Zodpovednos  príslušníkov hasi ského a záchranného zboru
Zodpovednos  prevádzkovate a neštátneho zdravotníckeho zariadenia
Zodpovednos  prísl. policajného zboru, žel.polície, zboru väzenskej a justi .stráže
Zodpovednos  notárov - individuálna

PREPRAVA individuálne (poistenie vnútroštátnej prepravy)
PREPRAVA individuálne (poistenie medzinárodnej prepravy)
Poistenie strojov - individuálne (poistenie strojov a strojových zariadení)
Cestovné poistenie (poistenie pre zahrani né cesty a pobyt)
Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku
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Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a 
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných 
podmienok Union havarijného poistenia VPP UHP 2017. 

O aké poistenie ide?
Poistené je Vaše motorové vozidlo pre prípad poškodenia, zni enia,  straty alebo živelnej udalosti.

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
Poistnou zmluvou je poistené motorové alebo prípojné vozidlo pre 
poistné krytia:

Havária a Vandalizmus (škody spôsobené haváriou, vandalizmom, 
požiarom, výbuchom, poškodenie káblov hadíc a obkladov 
spôsobených hlodavcami, zni enie vozidla, strata vozidla),
 alebo 
Nezavinená havária a Vandalizmus (škody spôsobené následkom 
náhodnej a nepredvídanej havárie, za vznik ktorej plne zodpovedá 
prevádzkovate  alebo vodi  iného vozidla, škody spôsobené 
vandalizmom, škody pri strete so zverou, škody spôsobené stretom 
s inými ú astníkmi cestnej premávky)

alšie volite né riziká:
Živelné riziká (poistenie vozidla pre prípad poškodenia, zni enia, 
alebo straty motorového vozidla v dôsledku živelnej udalosti)
Krádež (krádež vozidla, štandardnej a doplnkovej výbavy, 
neoprávnené používanie vozidla) 
Úrazové poistenie (úraz osôb prepravovanými motorovým vozidlom 
– smr v dôsledku úrazu                                                                          
– trvalé následky v dôsledku úrazu
– denné odškodné v prípade hospitalizácie
Poistenie batožiny, alebo poistenie batožiny PLUS (pre prípad 
poškodenia, straty, krádeže batožiny)
Náhradné motorové vozidlo (náklady ú elne vynaložené na 
prenájom náhradného vozidla)
Poistenie vozidla pri innosti pracovného stroja (škody ktoré vznikli 
pri innosti motorového vozidla ako pracovného stroja)
Poistenie skiel (poškodenie alebo zni enie skiel) 
Asisten né služby pre motorové vozidla (balík BASIC, alebo 
PREMIUM)   

Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade s platnými 
poistnými podmienkami a poistnou zmluvou, do výšky poistnej sumy, 
resp. limitov plnenia uvedených v poistnej zmluve. 
Pois ovate  je oprávnený vopred stanovi  kombináciu poistení (balík) 
uvedených vyššie. Dojednaná kombinácia poistení je uvedená v poistnej 
zmluve.
Ak je niektoré poistenie dojednané so spoluú as ou, znižuje sa poistné 

plnenie o jej výšku.

Škoda,
ktorá vznikla v dôsledku použitia vozidla na iné ú ely než je 
stanovené výrobcom,
ktorá vznikla na vozidle, jeho štandardnej a doplnkovej výbave 
ak sa zistí, že vozidlo a/alebo štandardná a doplnková výbava 
pochádza z trestnej innosti,
ktorá vznikla funk ným namáhaním, trvalým vplyvom 
prevádzky, prirodzeným opotrebovaním,
v prípade dojednania poistného krytia Nezavinená havária kde 
je poistený, poistník, držite  alebo iná osoba užívajúca vozidlo, 
o i len iasto ne zodpovedná za vznik škodovej udalosti,

ktorá vznikla v dôsledku výbuchu prepravovaného materiálu,
ktorú utrpel vodi  alebo posádka vozidla, ktorého prevádzkou 
bola škoda spôsobená a nebolo dojednané úrazové poistenie,
Za úraz sa nepovažuje: úmyselné spôsobenie ujmy na 
svojom zdraví, choroby z povolania, cievne mozgové príhody, 
Z poistenia batožiny sú vylú ené: lode, lny, klenoty, 
umelecké predmety, veci z drahých kovov, peniaze, šeky 
,klenoty, výpo tová technika a jej príslušenstvo, mobilné 
telefóny, zvieratá, rastliny, potraviny, zbrane a strelivo,  
Z náhradného vozidla nie sú plnené náklady za: pohonné a 
prevádzkové hmoty, dia ni né známky(mýta), istenie vozidla
Z poistenia skiel sú vylú ené: odcudzenie skiel,
Z poistenia asisten ných služieb sú vylú ené: náklady 
ktoré neboli poskytnuté v sú innosti s partnerom asisten ných 
služieb komunikované a schválené

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
! Poistenie sa nevz ahuje  na škody spôsobené:
! Vedením vozidla osobou, ktorá nie je spôsobilá na vedenie 

vozidla alebo nemá predpísané vodi ské oprávnenie,
! Zásahom štátnej alebo úradnej moci,,
! pohybom nesprávne uloženej/zaistenej batožiny/nákladu,
! akouko vek osobou, ktorá viedla vozidlo pod vplyvom alkoholu, 

liekov alebo návykových látok, alebo sa nepodrobila skúške 
alebo vyšetreniu na zistenie požitia týchto látok

! škody vzniknuté  pri pretekoch, prípravných jazdách k ním,
! škody vzniknuté nesprávnou obsluhou vozidla (nesprávne 

radenie prevodov, nedostatok technických kvapalín a pod.) 
! na poistenom vozidle po as jeho innosti ako pracovného 

stroja pokia  nie je poistnej zmluve uvedené inak,
! vplyvom elektrického alebo elektromagnetického po a alebo 

výboja,
! použitím vozidla na vojenské ú ely alebo ak bolo vozidlo 

použité na iné ú ely, než je stanovené výrobcom
Úplný zoznam vylú ení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach. 

Union havarijné poistenie 
Informa ný dokument o
Spolo nos : Union pois ov a, a. s., Slovenská republika, I O: 31 Union havarijné poistenie 
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Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie sa v ahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na území  Európy v geografickom zmysle, pokia  v poistnej zmluve nie je uvedené 
inak. Pri preprave poistného vozidla lo ou sa poistenie neprerušuje, pokia  miestom nakladania a vykladania vozidla je územie Európy. 
V ostatných prípadoch kon í poistenie ukon ením nakladania vozidla na lo .
Poistenie Náhradného motorového vozidla alebo Poistenie vozidla pri innosti pracovného stroja sa v ahuje na poistné udalosti, ku ktorým 
došlo na území SR. 

Aké mám povinnosti?
pri uzatváraní poistenia
pravdivo a úplne odpoveda  na všetky otázky pois ovate a týkajúce sa dojednávaného poistenia
predloži  na požiadanie pois ovate a všetky doklady potrebné na stanovenie poistnej sumy
umožni  obhliadku vozidla pred uzavretím poistnej zmluvy 
po as trvania poistenia
bez zbyto ného odkladu oznámi  všetky zmeny v údajoch, ktoré ste uviedli pri uzavieraní poistnej zmluvy alebo dodatku k poistnej zmluve
dba  pod a svojich možností o to, aby poistná udalos  nenastala a nezvyšova  bezdôvodne riziko vzniku poistnej udalosti
používa  na cestnú premávku len vozidlo, ktoré je pod a osobitných právnych predpisov na túto premávku technicky spôsobilé
dodržiava  všetky právne predpisy vz ahujúce sa na používanie vozidla v cestnej premávke
po poistnej udalosti
umožni  obhliadku vozidla po poistnej udalosti 
v prípade škodovej udalosti dodržiava  pokyny pois ovne alebo jej partnera (asisten ná spolo nos )
oznámi  škodovú udalos  bezodkladne po jej vzniku pois ovni alebo jej partnerom, uvies  všetky známe okolnosti, ktoré sa týkajú škodovej 
udalosti a predloži  všetky potrebné doklady preukazujúce vznik a rozsah škody
ak ide o škodovú udalos , ktorú v zmysle ustanovení zákona o cestnej premávke je potrebné oznámi policajným orgánom, bez omeškania
oznámi  túto orgánom polície, zotrva  na mieste nehody a podrobi  sa dychovej skúške
dodržiava  nariadené opatrenia a pokyny miestnych úradov, príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúce k zachovaniu 
bezpe nosti osôb, dodržiava  právne predpisy krajiny, na území ktorej sa nachádzate

Úplný zoznam povinností nájdete v poistných podmienkach.

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Bežné poistné za jeden poistný rok (poistné obdobie) platíte naraz alebo v splátkach. Bežné poistné za prvé poistné obdobie platíte v de  
uzatvorenia poistnej zmluvy, a to bu  v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty cez platobný terminál, ak si poistenie dojednávate na 
kontaktnom mieste pois ovne alebo u jej sprostredkovate a. V prípade, ak si poistenie dojednávate cez internetovú stránku pois ovne alebo cez 
internetovú stránku jej partnerov, poistné zaplatíte cez platobný nástroj dostupný na tejto internetovej stránke alebo prevodným príkazom vo Vašej 
banke. Bežné poistné za druhé a alšie poistné obdobia (v prípade, ak bola dojednaná doba neur itá) môžete zaplati  prevodným príkazom, 
trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou.

Kedy za ína a kon í krytie?

Poistenie sa uzatvára na dobu neur itú. De  za iatku poistenia je uvedený v poistnej zmluve, alebo v návrhu poistnej zmluvy. Pri poistení na dobu 
neur itú nie je vopred stanovený dátum do kedy trvá poistenie. Ak je poistenie uzatvárané na základe návrhu na uzavretie poistnej zmluvy,
poistenie vzniká pripísaním prvého ro ného poistného/prvej splátky poistného na ú et pois ovate a najneskôr v posledný de  lehoty na prijatie 
návrhu. Ak prvé ro né poistné/prvá splátka poistného nebude pripísaná na ú et pois ovate a najneskôr v posledný de  lehoty na prijatie návrhu, 
zaniká uplynutím tohto d a platnos  návrhu a poistenie nevznikne. Pokia  bude prvé ro né poistné/prvá splátka poistného pripísaná na ú et 
pois ovate a najneskôr v posledný de  lehoty na prijatie návrhu, poistenie sa vz ahuje i na dobu pred pripísaním prvého ro ného poistného/prvej 
splátky poistného na ú et pois ovate a, t.j. na dobu odo d a, ktorý je uvedený v návrhu poistnej zmluvy ako za iatok poistenia do d a pripísania 
prvého ro ného poistného/prvej splátky poistného na ú et pois ovate a. Pri zániku poistného krytia Havária a vandalizmus alebo Nezavinená 
havária a vandalizmus zanikajú aj všetky ostatné poistené krytia uvedené v poistnej zmluve.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?

Poistnú zmluvu môžete písomne vypoveda  do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-d ovou výpovednou lehotou. Ak ste si poistnú zmluvu uzatvorili 
cez formulár na internetovej stránke pois ovne alebo jej partnera, cez mobilnú aplikáciu, cez telefón alebo cez SMS, môžete od poistnej zmluvy 
odstúpi  v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy. V prípade, že je poistná zmluva uzatvorená na dobu neur itú, môžete poistnú 
zmluvu písomne vypoveda  ku koncu poistného obdobia, výpove  sa musí da  aspo  6 týžd ov pred koncom tohto poisteného obdobia. Ak ste 
uvedenú lehotu nestihli, poistenie kon í uplynutím nasledujúceho poistného obdobia. Poistnú zmluvu môžete písomne vypoveda  aj do jedného
mesiaca od oznámenia vzniku škodovej udalosti pois ovate ovi, výpovedná lehota je jeden mesiac. Poistná zmluva môže zaniknú  aj z dôvodu 
nezaplatenia poistného alebo ak poistník neabsolvuje vstupnú obhliadku vozidla, pri tých poistenia, kde je požadovaná. Poistenie zanikne aj 
prevodom držby vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel, zánikom vozidla, vyradením vozidla z evidencie vozidiel, prijatím oznámenia 
o odcudzení vozidla príslušných orgánov, vyradením vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, zmenou nájomcu, ak je na vozidlo 
uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, smr ou poistníka alebo dohodou zmluvných strán.
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Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu 
práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a znením Všeobecných poistných 
podmienok poistenia majetku a zodpovednosti za škodu pre bytové domy. 

O aký typ poistenia ide?
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu pre bytové domy je ur ené na ochranu:

pred neo akávanými udalos ami ktoré by mohli ohrozi  Váš majetok,
v prípade škôd ku ktorým môže dôjs  v súvislosti s vlastníctvom nehnute nosti a to vo vz ahu k poškodenému – tretej osobe príp. aj 
spoluvlastníkom a lenom ich domácnosti. 

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
Nehnute ný a hnute ný majetok uvedený v poistnej zmluve
s jednotlivo ur enou poistnou sumou. 
V rámci poistnej zmluvy je potrebné poisti  minimálne: 

bytový dom vrátane bytov, nebytových priestorov,
stavebných sú astí, prípojok, spolo ných zariadení 
bytového domu a spolo ných astí bytového domu.

alej môžu by  výberovo poistené:
iné stavby (napr. garáž, garážové státie a pod.)
ploty vrátane vrát, chodníky po obvode bytového domu,
studne, septiky a žumpy, ktoré sú v prevádzke 
a používané,
hnute né veci v spoluvlastníctve poistených osôb slúžiace 
na údržbu a správu bytového domu (napr. krovinorezy, 
kosa ky), 
strata na nájomnom,
zodpovednos  za škodu vyplývajúcu z vlastníctva
nehnute nosti.

V prípade poistenia majetku: 
pozemky, zvieratá, dreviny, porasty, fóliovníky, skleníky, 
opustené, schátrané, neudržiavané a obdobné stavby 
a hnute ný majetok, ktorý sa v nich nachádza,
stavebné prvky alebo príslušenstvo stavieb, ktoré netvoria 
funk ný prvok stavby a majú umeleckú/ historickú hodnotu,
náklady na údržbu poistených vecí, ich náhradné diely 
potrebné pri údržbe,
následné škody všetkého druhu (pokuty, penále a pod.), 

V prípade poistenia zodpovednosti: 
škoda na cudzích hnute ných veciach, ktoré boli poistenému 
poži ané, používa ich z iného dôvodu alebo ich má u seba, 
škoda vzniknutá pri vykonávaní stavebných prác 
vyžadujúcich stavebné povolenie, 
škoda v súvislosti s požitím alkoholu alebo návykovej látky 
alebo lieku ozna eného varovným symbolom, 
istá finan ná škoda.

Majetok je možné poisti  na nasledovné riziká: 
živelné riziká (požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadiel,

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
víchrica, krupobitie, záplava a povode , zosuv pôdy, zrútenie 
skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, zemetrasenie, 
tiaž snehu alebo námrazy, náraz vozidla, zadymenie,
nadzvuková vlna, pád stromov, stožiarov a iných predmetov), 

alšie volite né riziká: 
voda z vodovodných zariadení,
odcudzenie, 
vandalizmus, 
rozbitie skla, 
lom stroja, 
nepriamy úder blesku,
atmosférické zrážky.

Poistený majetok ako aj riziká nájdete uvedené v poistnej 
zmluve. 

Poistenie sa nevz ahuje najmä na škody spôsobené:
! úmyselným konaním alebo nedbanlivos ou poisteného 

a/alebo poistníka,
! v dôsledku vojnového stavu, ob ianskych nepokojov, 

sabotáží, terorizmu, štrajkov a pod.,  
V prípade poistenia majetku:  
! chybami alebo nedostatkami vzniknutými pred za iatkom 

poistenia,
! v priamej súvislosti s prirodzeným opotrebením a vplyvom

asu (napr. eróziou, koróziou, starnutím a pod.), 
! v dôsledku chyby alebo poškodenia za ktoré zodpovedá zo 

zákona alebo na základe uzavretej zmluvy predávajúci, 
zhotovite  veci alebo iný zmluvný partner poisteného,

! stavebnými prácami vykonávanými na poistenej stavbe alebo 
na stavbe, v ktorej sa nachádzajú poistené predmety,

V prípade poistenia zodpovednosti:
! porušením právnej povinnosti poisteným pred uzatvorením 

poistnej zmluvy, 
! ples ami alebo hubami akéhoko vek druhu,
! búracími a demola nými prácami.
Úplný zoznam vylú ení z poistného plnenia nájdete 
v poistných podmienkach.

ovednosti za škodu 
bytové domy          
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Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie sa vz ahuje na udalosti, ktoré vznikli na mieste v poistnej zmluve uvedenom ako „Miesto poistenia“. 

Aké mám povinnosti?
pri uzatváraní poistenia

odpoveda  úplne a pravdivo na všetky písomné otázky pois ovate a týkajúce sa dojednaného poistenia,
umožni  pois ovate ovi alebo ním povereným osobám vstup do priestorov, kde sa nachádzajú poistené predmety a umožni  im 
posúdi  skuto nosti rozhodujúce pre ocenenie pois ovaných rizík, 

po as trvania poistenia
dba , aby poistná udalos  nenastala, 
udržiava  poistené veci v dobrom technickom stave, dodržiava  pokyny pre prevádzku a údržbu veci danú výrobcom, 
písomne oznámi  pois ovate ovi bez zbyto ného odkladu každú skuto nos , ktorá má vplyv na zvýšenie poisteného rizika, ku 
ktorému došlo po uzavretí zmluvy,  
oznámi  bez zbyto ného odkladu pois ovate ovi, že dojednal poistenie tej istej veci na tie isté riziká alebo dojednal poistenie 
zodpovednosti za škodu u iného pois ovate a, 
písomne oznámi  pois ovate ovi zmenu poistnej hodnoty poistených vecí, ak došlo v ase trvania poistenia k jej zmene aspo  o 
10% poistnej sumy, 

po poistnej udalosti
urobi  všetky potrebné opatrenia, aby vzniknutá škoda bola o najmenšia, 
písomne oznámi  pois ovate ovi bez zbyto ného odkladu, najneskôr do 7 dní po zistení škody, vznik udalosti, ktorá by mohla by  
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, 
spolupracova  s pois ovate om pri zis ovaní prí in a rozsahu poistnej udalosti.

Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
V prípade poistenia na dobu ur itú je poistné splatné naraz, ku d u za iatku poistenia. 
V prípade poistenia na dobu neur itú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým d om. Poistným 
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov (poistenie na technický rok). Poistenie je možné dojedna  aj na kalendárny rok, 
kedy je prvé poistné obdobie skrátené – t. z. trvá od za iatku poistenia do konca daného kalendárneho roka.   

V poistnej zmluve je možné dojedna  úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: ro ne / polro ne / štvr ro ne.  
Poistné je možné uhradi bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste pois ovne v hotovosti príp. prostredníctvom 
platobnej karty cez platobný terminál.

Podrobnú informáciu oh adne frekvencie platby, výšky a dátumu/-ov splatnosti poistného nájdete v poistnej zmluve. 

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie sa uzatvára na:

dobu ur itú, t. z. konkrétnu dobu ohrani enú dátumami od – do.
Poistenie za ína nultou hodinou stredoeurópskeho asu d a ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od. 
Poistenie kon í 24. hodinou stredoeurópskeho asu d a ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia do.

alebo
dobu neur itú, t. z. koniec poistenia nie je vopred stanovený. 
Poistenie za ína nultou hodinou stredoeurópskeho asu d a ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zruši  nasledovným spôsobom: 

výpove ou do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-d ovou výpovednou lehotou. 
výpove ou ku koncu poistného obdobia, ak je výpove  doru ená druhej strane najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného 
obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodrža , poistenie automaticky zaniká ku koncu nasledujúceho poisteného obdobia.
dohodou poistníka a pois ovate a, v rámci ktorej musí by  jednozna ne ur ený dátum zániku poistenia,

Poistenie môže zaniknú  taktiež nezaplatením poistného. 
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Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad 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 majetku a zodpovednosti za škodu pre fyzické osoby a Osobitných dojednaní o asisten nej službe.   

O aký typ poistenia ide?
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu pre fyzické osoby je ur ené na ochranu:

pred neo akávanými udalos ami, ktoré by mohli ohrozi  Váš majetok,
v prípade škôd, ku ktorým môže dôjs  v súvislosti s vlastníctvom nehnute nosti príp. pri bežnej innosti v ob ianskom živote a to vo 
vz ahu k poškodenému – tretej osobe.  

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
Majetok vo vlastníctve poisteného a/alebo lenov 
domácnosti vymenovaný v poistnej zmluve  s jednotlivo 
ur enou poistnou sumou.
V rámci poistnej zmluvy je potrebné poisti  minimálne: 

rodinný dom príp. bytt a/alebo 
domácnos .   

alej môže by  výberovo poistené:
garáž príp. garážové státie,
ostatné stavby,
stavebné a montážne stroje, 
stavebné a montážne zariadenia,   
náhrobný pomník,
rastliny a/alebo stromy,  
elektromotory poistených stavieb,
biela a ierna elektronika, 
ostatné elektronické zariadenia,
zodpovednos  za škodu vyplývajúcu z vlastníctva

nehnute nosti,

V prípade poistenia majetku: 
motorové vozidlá alebo iné dopravné prostriedky 
s prideleným eviden ným íslom,
fóliovníky, skleníky, pozemky, zvieratá,
opustené, schátrané a neudržiavané stavby a hnute ný 
majetok, ktorý sa v nich nachádza,
predmety slúžiace na podnikate ské ú ely, 
náklady na údržbu poistených vecí, ich náhradné diely 
potrebné pri údržbe,
následné škody všetkého druhu (pokuty, penále a pod.). 

V prípade poistenia zodpovednosti: 
škoda manželovi/manželke, príbuzným v priamom rade, 
súrodencom, osobám ktoré žijú v spolo nej domácnosti s
poisteným,
škoda vzniknutá pri vykonávaní stavebných prác 
vyžadujúcich stavebné povolenie,
prevádzka motorového vozidla,
istá finan ná škoda.   

zodpovednos  za škodu spôsobenú lenmi domácnosti.
asisten né služby, napr. v prípade technickej havárie, 
zablokovania zámkov, zabuchnutia dverí a iné. Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Majetok je možné poisti  na vybraný balík rizík. Klient má na 
výber z troch rozli ných balíkov. Každý balí ek obsahuje 
preddefinovaný rozsah rizík stanovený pois ovate om. Jednotlivé
balí ky sa líšia v rizikách, ktoré sú poisteným kryté. Dojednaný
balík rizík, spolu s rizikami ktoré obsahuje, je uvedený v poistnej 
zmluve.

Poistený majetok ako aj vybraný balík rizík nájdete uvedený
v poistnej zmluve.  

Poistenie sa nevz ahuje najmä na škody spôsobené:
! úmyselným konaním alebo nedbanlivos ou poisteného 

a/alebo poistníka,
! v dôsledku vojnového stavu, ob ianskych nepokojov, 

sabotáží, terorizmu, štrajkov a pod. 
V prípade poistenia majetku: 
! chybami alebo nedostatkami vzniknutými pred za iatkom 

poistenia,
! v priamej súvislosti s prirodzeným opotrebením a vplyvom

asu,
! stavebnými prácami vykonávanými na poistenej stavbe alebo 

na stavbe, v ktorej sa nachádzajú poistené predmety.
V prípade poistenia zodpovednosti:
! porušením právnej povinnosti poisteným pred uzatvorením 

poistnej zmluvy, 
! pri výkone podnikate skej alebo inej zárobkovej innosti,
! zamestnancom zamestnávate ovi pri plnení pracovných úloh.   

Úplný zoznam vylú ení z poistného plnenia nájdete 
v poistných podmienkach a osobitných dojednaniach.

zodpovednosti za škodu 
pre fyzické osoby          
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Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie sa vz ahuje na udalosti, ktoré vznikli na mieste v poistnej zmluve uvedenom ako „Miesto poistenia“. 
V prípade dojednania zodpovednosti za škodu spôsobenú lenmi domácnosti, sa poistenie vz ahuje na vybranú územnú platnos  
(Slovenská republika / Európa).

Aké mám povinnosti?
pri uzatváraní poistenia

odpoveda  úplne a pravdivo na všetky písomné otázky pois ovate a týkajúce sa dojednaného poistenia, a sú rozhodujúce pre 
uzavretie poistnej zmluvy, 
umožni  pois ovate ovi alebo ním povereným osobám vstup do priestorov, kde sa nachádzajú poistené predmety a umožni  im 
posúdi  skuto nosti rozhodujúce pre ocenenie pois ovaných rizík, 

po as trvania poistenia
dba , aby poistná udalos  nenastala, 
udržiava  poistené veci v dobrom technickom stave, dodržiava  pokyny pre prevádzku a údržbu veci danú výrobcom, 
písomne oznámi  pois ovate ovi bez zbyto ného odkladu každú skuto nos , ktorá má vplyv na zvýšenie poisteného rizika, ku 
ktorému došlo po uzavretí zmluvy, 
oznámi  bez zbyto ného odkladu pois ovate ovi, že dojednal poistenie tej istej veci na tie isté riziká alebo dojednal poistenie 
zodpovednosti za škodu u iného pois ovate a, 
písomne oznámi  pois ovate ovi zmenu poistnej hodnoty poistených vecí, ak došlo v ase trvania poistenia k jej zmene aspo  o 
10% poistnej sumy, 

po poistnej udalosti
urobi  všetky potrebné opatrenia, aby vzniknutá škoda bola o najmenšia, 
písomne oznámi  pois ovate ovi bez zbyto ného odkladu, najneskôr do 3 dní po zistení škody, vznik udalosti, ktorá by mohla by  
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, 
spolupracova  s pois ovate om pri zis ovaní prí in a rozsahu poistnej udalosti.

Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a príslušných osobitných dojednaniach. 

Kedy a ako uhrádzam platbu?
V prípade poistenia na dobu ur itú je poistné splatné naraz, ku d u za iatku poistenia.
V prípade poistenia na dobu neur itú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým d om. Poistným 
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. 

V poistnej zmluve je možné dojedna  úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: ro ne/ polro ne/ štvr ro ne.  
Poistné je možné uhradi bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste pois ovne v hotovosti príp. prostredníctvom 
platobnej karty cez platobný terminál.
V prípade dojednania poistenia návrhovým spôsobom, poistenie vzniká zaplatením prvého ro ného poistného/ prvej splátky, ktoré je
potrebné uhradi  najneskôr do 15 kalendárnych dní odo d a za iatku poistenia uvedeného v poistnej zmluve.  
Podrobnú informáciu oh adne frekvencie platby, výšky a dátumu/-ov splatnosti poistného nájdete v poistnej zmluve. 

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie sa uzatvára na:

dobu ur itú, t. z. konkrétnu dobu ohrani enú dátumami od – do.
Poistenie za ína nultou hodinou stredoeurópskeho asu d a ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od. 
Poistenie kon í 24. hodinou stredoeurópskeho asu d a ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia do.

alebo
dobu neur itú, t. z. koniec poistenia nie je vopred stanovený. 
Poistenie za ína nultou hodinou stredoeurópskeho asu d a ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zruši  nasledovným spôsobom: 

výpove ou do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-d ovou výpovednou lehotou. 
výpove ou ku koncu poistného obdobia, ak je výpove  doru ená druhej strane najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného 
obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodrža , poistenie automaticky zaniká ku koncu nasledujúceho poisteného obdobia.
dohodou poistníka a pois ovate a, v rámci ktorej musí by  jednozna ne ur ený dátum zániku poistenia,

V prípade dojednania poistenia cez formulár na internetovej stránke pois ovne je možné (okrem vyššie uvedeného) od poistnej zmluvy 
odstúpi  v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy.  
Poistenie môže zaniknú  taktiež nezaplatením poistného. 
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Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad 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 majetku pre podnikate ské subjekty a príslušných Osobitných dojednaní (pod a vybraných rizík). 

O aký typ poistenia ide? 
Poistenie majetku podnikate ských subjektov je ur ené na ochranu pred neo akávanými udalos ami, ktoré by mohli ohrozi  Váš majetok a 
podnikate skú innos . 

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
Poistený je majetok vo vlastníctve príp. držbe poisteného 
uvedený v poistnej zmluve.  Ide napríklad o: 

stavby, (zastrešené budovy alebo haly) vrátane stavebných 
sú astí, ktoré sú pevne spojené so zemou, postavené v súlade 
s projektovou dokumentáciou a pod a platných noriem, 
skolaudované a využívané na ú el, na ktorý boli stavebne 
ur ené,
stavebné úpravy (ak sa nepois uje stavba),
sklo, ktoré je sú as ou poistenej nehnute nosti,
zariadenia (napr. stroje, výpo tová a iná technika, inventár, ...),
zásoby,
cudzie veci:  

v trvalom alebo do asnom užívaní pod a písomnej dohody,
pokia  z nej vyplýva povinnos užívanú vec opravi , 
obstara  novú vec alebo poskytnú  pe ažnú náhradu, ak 
bude vec poškodená, zni ená, odcudzená alebo stratená,
prevzaté pri poskytovaní služby alebo na základe zmluvy 
o uskladnení,

finan ná hotovos , cennosti,

motorové vozidlá alebo iné dopravné prostriedky 
s prideleným eviden ným íslom,
lietadlá, lode a iné plavidlá,
zvieratá, rastliny, porasty a pozemky, 
stavby (t. z. budovy a haly):   

bez kolauda ného rozhodnutia, rozostavané stavby,
schátrané, opustené, neudržiavané,
ktoré nie sú zo zemou spojené pevným základom,

akýko vek majetok (zariadenia a zásoby), ktorý sa nachádza 
v nepoistite ných stavbách,
náklady na údržbu poistených vecí, ich náhradné diely 
potrebné pri údržbe,
následné škody všetkého druhu (napr. ušlý zisk, zvýšené 
náklady na výrobu, pokuty, penále),
následné náklady (napr. expresné poplatky, náklady na 
právne zastúpenie, technické vylepšenie veci po poistnej 
udalosti), 
sklo s hrúbkou menšou ako 4 mm v oknách, dverách, 
svetlíkoch, strechách, stenách a pod.,  
sklo vnútorného alebo vonkajšieho osvetlenia.

umelecké predmety, veci historickej a kultúrnej hodnoty,
veci zamestnancov, 
prerušenie prevádzky. Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Majetok je možné poisti  na nasledovné riziká: 
požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadiel,

alšie volite né riziká: 
víchrica, krupobitie,  
záplava a povode ,
ostatný živel (zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv 
alebo zrútenie lavín, zemetrasenie, tiaž snehu alebo 
námrazy, náraz vozidla, zadymenie, nadzvuková vlna, pád 
stromov, stožiarov a iných predmetov),
voda z vodovodných zariadení, 
odcudzenie,
vandalizmus, 
lúpež po as prepravy,
rozbitie skla, 
lom stroja / elektroniky, 
nepriamy úder blesku,
atmosférické zrážky, 
vo ne žijúce živo íchy.

Poistený majetok ako aj riziká nájdete uvedené v poistnej 
zmluve.

! Poistenie sa nevz ahuje najmä na škody spôsobené:
! úmyselným konaním alebo nedbanlivos ou poisteného,
! v dôsledku vojnového stavu, ob ianskych nepokojov, 

sabotáží, terorizmu, štrajkov a pod.,  
! chybami alebo nedostatkami vzniknutými pred za iatkom 

poistenia,
! v priamej súvislosti s prirodzeným opotrebením a vplyvom 

asu,
! v dôsledku chyby alebo poškodenia, za ktoré zodpovedá 

zo zákona alebo na základe uzavretej zmluvy dodávate , 
predávajúci, zhotovite  veci alebo iný zmluvný partner 
poisteného,

! v priamej súvislosti s rekonštrukciou alebo inými 
stavebnými prácami vykonávanými na poistenej stavbe, 
v ktorej sa nachádzajú poistené predmety.

Úplný zoznam vylú ení z poistného plnenia nájdete 
v poistných podmienkach a príslušných osobitných 
dojednaniach.

Poistenie majetku podnikate ských subjektov   
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Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie sa vz ahuje na udalosti, ktoré vznikli na mieste v poistnej zmluve uvedenom ako „Miesto poistenia“. V prípade „Miesta 
poistenia“ môže ís  o presnú adresu príp. o územie štátu alebo štátov.

Aké mám povinnosti?
pri uzatváraní poistenia

odpoveda  úplne a pravdivo na všetky písomné otázky pois ovate a, ktoré sa týkajú dojednaného poistenia a sú rozhodujúce pre 
uzavretie poistnej zmluvy,  
umožni  pois ovate ovi alebo ním povereným osobám vstup do priestorov, kde sa nachádzajú poistené predmety a umožni  im 
posúdi  skuto nosti rozhodujúce pre ocenenie pois ovaných rizík, 

po as trvania poistenia
dba , aby poistná udalos  nenastala, 
udržiava  poistené veci v dobrom technickom stave, dodržiava  pokyny pre prevádzku a údržbu veci danú výrobcom, vykonáva  
kontroly a revízie,
písomne oznámi  pois ovate ovi bez zbyto ného odkladu každú skuto nos , ktorá má vplyv na zvýšenie poisteného rizika, ku 
ktorému došlo po uzavretí zmluvy, 
oznámi  bez zbyto ného odkladu pois ovate ovi, že dojednal poistenie tej istej veci na tie isté riziká u iného pois ovate a, 
písomne oznámi  pois ovate ovi zmenu poistnej hodnoty poistených vecí, ak došlo v ase trvania poistenia k jej zmene aspo  o 
10% poistnej sumy, 

po poistnej udalosti
urobi  všetky potrebné opatrenia, aby vzniknutá škoda bola o najmenšia, 
písomne oznámi  pois ovate ovi bez zbyto ného odkladu, najneskôr do 3 dní po zistení škody, vznik udalosti, ktorá by mohla by  
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, spolupracova  s pois ovate om pri zis ovaní prí in a rozsahu poistnej udalosti.

Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a príslušných osobitných dojednaniach. 

Kedy a ako uhrádzam platbu?
V prípade poistenia na dobu ur itú je poistné splatné naraz, ku d u za iatku poistenia.
V prípade poistenia na dobu neur itú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým d om. Poistným 
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. 

V poistnej zmluve je možné dojedna  úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: ro ne / polro ne / štvr ro ne.  
Poistné je možné uhradi bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste pois ovne v hotovosti príp. prostredníctvom 
platobnej karty cez platobný terminál.
Podrobnú informáciu oh adne frekvencie platby, výšky a dátumu/-ov splatnosti poistného nájdete v poistnej zmluve. 

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie sa uzatvára na:

dobu ur itú, t. z. konkrétnu dobu ohrani enú dátumami od – do.
Poistenie za ína nultou hodinou stredoeurópskeho asu d a ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od. 
Poistenie kon í 24. hodinou stredoeurópskeho asu d a ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia do.

alebo
dobu neur itú, t. z. koniec poistenia nie je vopred stanovený. 
Poistenie za ína nultou hodinou stredoeurópskeho asu d a ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zruši  nasledovným spôsobom: 

výpove ou do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-d ovou výpovednou lehotou. 
výpove ou ku koncu poistného obdobia, ak je výpove  doru ená druhej strane najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného 
obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodrža , poistenie automaticky zaniká ku koncu nasledujúceho poisteného obdobia.
dohodou poistníka a pois ovate a, v rámci ktorej musí by  jednozna ne ur ený dátum zániku poistenia,

Poistenie môže zaniknú  taktiež nezaplatením poistného. 



SM_0218                                                                                  1/2 

Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad 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 stavebno-montážneho poistenia a príslušných Doložiek. 

O aký typ poistenia ide?
Stavebno-montážne poistenie je ur ené na ochranu:

pred neo akávanými udalos ami ktoré by mohli ohrozi  realizáciu budovaného diela,
v prípade škôd ku ktorým môže dôjs  v priamej súvislosti s realizáciou diela a to vo vz ahu k poškodenému – tretej osobe príp. aj 
iným subjektom, ktoré sa na realizácii diela podie ajú.

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
Nehnute ný a/alebo hnute ný majetok uvedený v poistnej 
zmluve.  Hlavným predmetom poistenia je Budované dielo. 
Môže ís  o:   

stavbu, ktorej výstavba sa realizuje,
rekonštrukciu už stojacej stavby,
rôzne subdodávky na týchto dielach (zatep ovanie, 
murárske práce, realizácia podlách a pod.),
montáž (napr. okien, kotlov, výrobných liniek a pod.), 
realizácie inžinierskych sietí.

alej môžu by  výberovo poistené:
stavebné alebo montážne stroje,
stavebné alebo montážne zariadenie,
okolitý majetok (t.j. majetok nachádzajúci sa na stavenisku 
alebo jeho susedstve, ktorý je vo vlastníctve, v úschove 
alebo držbe poisteného),

motorové vozidlá alebo iné dopravné prostriedky 
s prideleným eviden ným íslom,
lietadlá a iné zariadenia na lietanie, lode a iné plavidlá,
pozemky, zvieratá, rastliny, porasty,
následné škody všetkého druhu (ušlý zisk, zvýšené náklady 
na výrobu, pokuty, penále a pod.). 

V prípade poistenia majetku: 
škody, pri ktorých nie je nutná oprava alebo výmena 
poškodenej veci alebo jej asti,
rozdiel zistený pri inventúre materiálu alebo pri prevzatí 
materiálu na montáž alebo na sklad.

V prípade poistenia zodpovednosti: 
innos , pri ktorej právny predpis ukladá povinnos  uzatvori  

poistenie,
pracovný úraz alebo choroba z povolania. 

odstra ovanie sutín po poistnej udalosti, 
záru ná doba,
škody spôsobené vadou projektu,  Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
zodpovednos  za škodu.

V poistnej zmluve je možné dojedna  nasledovný rozsah:  
all-riskové poistenie,
ohrani ené poistenie

All-riskové poistenie kryje všetky riziká, ktoré nie sú v poistných 
podmienkach vylú ené. Poistením sú kryté škody spôsobené 
napríklad:

živelnými rizikami,
odcudzením s prekonaním prekážky,
zavinením alebo vyplývajúce z nedostatku zru nosti osôb 
inných pri budovaní diela, 

za ažkávacími skúškami a skúšobnou prevádzkou pod 
doh adom poisteného alebo splnomocnených osôb,
miestnou dopravou na stavenisku,  
pádom predmetov montážnej výstroje, pretrhnutím lán, 
zrútením lešenia alebo stožiarov, žeriavov i inej techniky,
vandalizmom. 

Ohrani ené poistenie, t.j. poistenie živelných rizík. 

Poistený majetok ako aj vybraný rozsah krytia nájdete 
v poistnej zmluve. 

Poistenie sa nevz ahuje najmä na škody spôsobené:
! v dôsledku vojnového stavu, ob ianskych nepokojov, 

sabotáží, terorizmu, štrajkov a pod., 
! v dôsledku úplného alebo iasto ného zastavenia prác na 

budovanom diele, 
! chybami alebo nedostatkami, ktoré mali poistené veci pred 

za iatkom poistenia, 
! stavebnými alebo montážnymi prácami, ktoré boli na 

budovanom diele vykonané pred za iatkom poistenia, 
V prípade poistenia majetku: 
! úmyselným konaním alebo nedbanlivos ou poisteného,
! porušením technických noriem, príslušných právnych 

predpisov, stanovených technologických postupov,
! odcudzením poistenej veci, pokia  k nemu došlo bez 

zjavného násilného prekonania zabezpe enia alebo iného 
násilného inu,

V prípade poistenia zodpovednosti:
! úmyselne, 
! porušením právnej povinnosti poisteným pred uzatvorením 

poistnej zmluvy, 
! vibráciou, odstránením alebo oslabením nosných prvkov 

stavieb, 
! projektovou a inžinierskou innos ou, geologickým 

prieskumom. 
Úplný zoznam vylú ení z poistného plnenia nájdete 
v poistných podmienkach a príslušných doložkách. 

montážne poistenie         
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Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie sa vz ahuje na udalosti, ktoré vznikli na mieste v poistnej zmluve uvedenom ako „Miesto poistenia“. V prípade „Miesta 
poistenia“ môže ís  o presnú adresu príp. územie štátu alebo štátov.  

Aké mám povinnosti?
pri uzatváraní poistenia

odpoveda  úplne a pravdivo na všetky písomné otázky pois ovate a týkajúce sa dojednaného poistenia,
umožni  pois ovate ovi alebo ním povereným osobám vstup do priestorov, kde sa nachádzajú poistené predmety a umožni  im 
posúdi  skuto nosti rozhodujúce pre ocenenie pois ovaných rizík, 

po as trvania poistenia
dba , aby poistná udalos  nenastala, 
udržiava  poistené veci v dobrom technickom stave, dodržiava  pokyny pre prevádzku a údržbu veci danú výrobcom, 
písomne oznámi  pois ovate ovi bez zbyto ného odkladu každú skuto nos , ktorá má vplyv na zvýšenie poisteného rizika, ku 
ktorému došlo po uzavretí zmluvy, 
oznámi  bez zbyto ného odkladu pois ovate ovi, že dojednal poistenie tej istej veci na tie isté riziká alebo dojednal poistenie 
zodpovednosti za škodu u iného pois ovate a, 
písomne oznámi  pois ovate ovi zmenu poistnej hodnoty poistených vecí, ak došlo v ase trvania poistenia k jej zmene aspo  o 
10% poistnej sumy, 

po poistnej udalosti
urobi  všetky potrebné opatrenia, aby vzniknutá škoda bola o najmenšia, 
písomne oznámi  pois ovate ovi bez zbyto ného odkladu, najneskôr do 3 dní po zistení škody, vznik udalosti, ktorá by mohla by  
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, 
spolupracova  s pois ovate om pri zis ovaní prí in a rozsahu poistnej udalosti.

Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
V prípade poistenia na dobu ur itú je poistné splatné naraz, ku d u za iatku poistenia.
V prípade poistenia na dobu neur itú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým d om.
Poistným obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. 

V poistnej zmluve je možné dojedna  úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: ro ne / polro ne / štvr ro ne.  
Poistné je možné uhradi bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste pois ovne v hotovosti príp. prostredníctvom 
platobnej karty cez platobný terminál.

Podrobnú informáciu oh adne frekvencie platby, výšky a dátumu/-ov splatnosti poistného nájdete v poistnej zmluve. 

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie sa uzatvára na:

dobu ur itú, t. z. konkrétnu dobu ohrani enú dátumami od – do.
Poistenie za ína nultou hodinou stredoeurópskeho asu d a ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od. 
Poistenie kon í 24. hodinou stredoeurópskeho asu d a ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia do.

alebo
dobu neur itú, t. z. koniec poistenia nie je vopred stanovený. 
Poistenie za ína nultou hodinou stredoeurópskeho asu d a ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zruši  nasledovným spôsobom: 

výpove ou do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-d ovou výpovednou lehotou. 
výpove ou ku koncu poistného obdobia, ak je výpove  doru ená druhej strane najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného 
obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodrža , poistenie automaticky zaniká ku koncu nasledujúceho poisteného obdobia.
dohodou poistníka a pois ovate a, v rámci ktorej musí by  jednozna ne ur ený dátum zániku poistenia,

Poistenie môže zaniknú  taktiež nezaplatením poistného. 



Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a 
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných 
podmienok poistenia tankovacích (platobných) kariet.

O aké poistenie ide?
Poistenie tankovacích (platobných) kariet je poistením priamej záruky za splnenie povinnosti vyplývajúcej z obchodnej zmluvy medzi poisteným 
a oprávneným, a to povinnosti zaplati  oprávnenému sumy za vydanie, držbu, používanie a zrušenie tankovacích kariet oprávneného.

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia sú splatné sumy vyplývajúce z obchodnej 
zmluvy medzi poisteným a oprávneným (spolo nos ou, ktorá 
vystavila tankovacie karty). 

Poistenie sa nevz ahuje na porušenie zmluvnej povinnosti 
poisteným, ak

- ste nemohli preukázate ne dodrža zmluvnú povinnos  
z dôvodu na strane oprávneného,
- je príslušná obchodná zmluva neplatná pod a rozhodnutia 
súdu alebo iného rozhodcovského orgánu, pri om neplatnos  sa 
musí týka tej asti zmluvy, na ktorú sa poistenie vz ahuje,
- vo vyú tovaní (faktúre) nie je jednozna ne stanovený termín 
na plnenie zmluvnej povinnosti poisteného, ktorá je 
zabezpe ená poistnou zmluvou.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
! Ak pois ovate  poskytne poistné plnenie, zníži sa poistná 

(zaru ená) suma o vyplatené poistné plnenie.

Úplný zoznam vylú ení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach a v poistnej zmluve. 

Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Na poistenie tankovacích (platobných) kariet sa neaplikuje územné krytie.

Aké mám povinnosti?
pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy

poskytnú  pois ovate ovi na jeho vyžiadanie všetky doklady, ktoré súvisia s poistením a týkajú sa hospodárenia poisteného a jeho finan nej 
situácie a poda  k nim vysvetlenie, 

poskytnú  pois ovate ovi príslušnú obchodnú zmluvu podpísanú obidvoma zmluvnými stranami, vrátane je dodatkov, podpísaných obidvoma 
zmluvnými stranami,

predloži  pois ovate ovi potvrdenie o bezzáväzkovosti od poskytovate a tankovacích kariet,
po as trvania poistnej zmluvy

plati  oprávnenému sumy pod a príslušného zú tovacieho dokladu,
v prípade nemožnosti dodrža  lehotu na zaplatenie vyú tovania, okamžite informova  oprávneného o dôvode, pre ktorý nemôžete dodrža  

lehotu na zaplatenie spolu s návrhom na náhradný termín na zaplatenie vyú tovania,
v prípade nedodržania lehoty na zaplatenie bezodkladne písomne informova  pois ovate a o tejto skuto nosti ako aj o výsledku rokovania 

s oprávneným o náhradnom termíne na zaplatenie vyú tovania,
ak došlo k ukon eniu obchodnej zmluvy, predloži  potvrdenie oprávneného, že vo i Vám neeviduje poh adávky kryté týmto poistením ku d u 

zániku obchodnej zmluvy a predloži  potvrdenie oprávneného, že došlo k zrušeniu obchodnej zmluvy spolu s okamihom jej zrušenia,
po poistnej udalosti 

bezodkladne informova pois ovate a, že ho oprávnený písomne vyzval na plnenie tých povinností z obchodnej zmluvy, ktoré sú zabezpe ené 
týmto poistením a ktoré neboli v lehote splnené,

spolupracova  s pois ovate om, najmä mu poskytnú  všetky dokumenty a informácie týkajúce sa poistnej udalosti.

Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a v poistnej zmluve.

tankovacích (platobných) kariet
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Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistenie tankovacích (platobných) kariet sa dojednáva na dobu neur itú.
V prípade poistenia na dobu neur itú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým d om. Poistným
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

V poistnej zmluve je možné dojedna  úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: ro ne / polro ne / štvr ro ne.
Poistné je možné uhradi  bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste pois ovne v hotovosti príp. prostredníctvom 
platobnej karty cez platobný terminál.

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie za ína d om ozna eným v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od.
Poistenie sa uzatvára na:

dobu neur itú, t. j. koniec poistenia nie je vopred stanovený.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zruši  nasledovným spôsobom:

v prípade poistenia na dobu neur itú je možné poistnú zmluvu zruši  výpove ou ku koncu poistného obdobia, ak je výpove  doru ená druhej 
strane najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodrža , poistenie automaticky zaniká nasledujúceho 
poistného obdobia,

ak dôjde k zrušeniu príslušnej obchodnej zmluvy a sú asne
- oprávnený písomne potvrdí zrušenie obchodnej zmluvy a de  jej zrušenia, alebo poistený preukáže zrušenie obchodnej zmluvy,
- oprávnený vyhlási, že vo i poistenému neeviduje žiadne poh adávky kryté poistením ku d u zániku obchodnej zmluvy,
- oprávnený vráti pois ovate ovi originál vyhlásenia ru ite a, ktoré pois ovate  vystavil na základe poistnej zmluvy,

poistenie zanikne d om, v ktorom budú splnené všetky tri uvedené podmienky,
dohodou poisteného a pois ovate a, v rámci ktorej musí by  jednozna ne ur ený dátum zániku poistenia.

Poistná zmluva môže zaniknú  aj z dôvodu nezaplatenia poistného.



Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a 
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných 
podmienok poistenia colného dlhu - deklarant

O aké poistenie ide?
Poistenie colného dlhu - deklarant  je poistením priamej záruky za splnenie povinnosti poisteného (deklaranta) zaplati  colný dlh vrátane úrokov.

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia je colný dlh (t.j. dovozné clo, da  
z pridanej hodnoty a spotrebná da ), vrátane úrokov, ktorý 
máte povinnos  uhradi  vo funkcii deklaranta za podmienky, že 
na úhradu colného dlhu bude pois ovate  vyzvaný finan nou 
správou, pri om poistné krytie sa vz ahuje na colné režimy, 
ktoré sú uvedené v poistnej zmluve. 

Predmetom poistenia nie sú pokuty a sank né postihy, ktoré
Vám boli uložené za porušenie colných predpisov.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
! Pois ovate  má právo po každej poistnej udalosti zníži  zaru enú 

sumu o sumu poistného plnenia dodatkom k záru nej listine, 
doru eným finan nej správe.

Úplný zoznam vylú ení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach a v poistnej zmluve. 

Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie colného dlhu - deklarant sa vz ahuje na colné operácie uskuto nené poisteným na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy

poskytnú  pois ovate ovi na jeho vyžiadanie všetky doklady, ktoré súvisia s poistením a týkajú sa hospodárenia poisteného a jeho finan nej 
situácie a poda  k nim vysvetlenie, 
po as trvania poistnej zmluvy

dba  na to, aby k poistnej udalosti nedošlo,
dba  na to, aby bol tovar používaný v súlade s príslušnou colnou legislatívou,
dodržiava  alšie povinnosti ustanovené právnymi predpismi,

po poistnej udalosti 
bezodkladne informova  pois ovate a o vzniku poistnej udalosti, 
ak nastala poistná udalos , pri ktorej je podozrenie z trestného inu, nahlási  túto orgánom inným v trestnom konaní.

Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a v poistnej zmluve.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistenie colného dlhu – deklarant sa dojednáva na dobu neur itú.
V prípade poistenia na dobu neur itú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým d om. Poistným
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

V poistnej zmluve je možné dojedna  úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: ro ne / polro ne / štvr ro ne.
Poistné je možné uhradi  bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste pois ovne v hotovosti príp. prostredníctvom 
platobnej karty cez platobný terminál.

Poistenie colného dlhu 

Informa ný dokument o
Spolo nos : Union pois ov a, a. s., Slovenská republika, I O: 31 322 051 Produkt: Poistenie colného dlhu - deklarant 



Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie za ína d om ozna eným v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od.
Poistenie sa uzatvára na:

dobu neur itú, t. j. koniec poistenia nie je vopred stanovený.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zruši  nasledovným spôsobom:

v prípade poistenia na dobu neur itú je možné poistnú zmluvu zruši  výpove ou ku koncu poistného obdobia, ak je výpove  doru ená druhej 
strane najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodrža , poistenie automaticky zaniká ku koncu 
nasledujúceho poistného obdobia,

dohodou poisteného a pois ovate a, v rámci ktorej musí by  jednozna ne ur ený dátum zániku poistenia.
Poistná zmluva môže zaniknú  aj z dôvodu nezaplatenia poistného.



Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a 
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok garan ného poistenia.

O aké poistenie ide?
Garan né poistenie – dia ni né karty je poistením priamej záruky za splnenie povinnosti poisteného, ktorá mu vyplýva zo zmluvy uzatvorenej medzi 
poisteným a oprávneným ( ESMAD Slovakia), a to povinnosti zaplati  oprávnenému sumy za vydanie, držbu, používanie a zrušenie dia ni ných kariet 
oprávneného.

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia sú splatné sumy vyplývajúce z obchodnej 
zmluvy medzi poisteným a oprávneným ( ESMAD Slovakia). Poistenie sa nevz ahuje na porušenie zmluvnej povinnosti 

poisteným, ak
- ste nemohli preukázate ne dodrža  zmluvnú povinnos  
z dôvodu na strane oprávneného,
- je príslušná obchodná zmluva neplatná pod a rozhodnutia 
súdu alebo iného rozhodcovského orgánu, pri om neplatnos  sa 
musí týka  tej asti zmluvy, na ktorú sa poistenie vz ahuje,
- vo vyú tovaní (faktúre) nie je jednozna ne stanovený termín 
na plnenie zmluvnej povinnosti poisteného, ktorá je 
zabezpe ená poistnou zmluvou.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
! Pois ovate  neposkytne poistné plnenie, ak porušenie zmluvnej 

povinnosti zo zmluvy medzi poisteným a oprávneným nenastalo 
v ase trvania poistenia alebo ak nárok oprávneného nebol 
písomne uplatnený najneskôr do 90 dní od porušenia zmluvnej 
povinnosti.

Úplný zoznam vylú ení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach a v poistnej zmluve. 

Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Na poistenie dia ni ných kariet sa neaplikuje územné krytie.

Aké mám povinnosti?
pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy

poskytnú  pois ovate ovi na jeho vyžiadanie všetky doklady, ktoré súvisia s poistením a týkajú sa hospodárenia poisteného a jeho finan nej 
situácie a poda  k nim vysvetlenie, 

poskytnú  pois ovate ovi príslušnú obchodnú zmluvu podpísanú obidvoma zmluvnými stranami, vrátane je dodatkov, podpísaných obidvoma
zmluvnými stranami,
po as trvania poistnej zmluvy

uhrádza  faktúry oprávneného za iastky súvisiace s vydaním, držbou a používaním dia ni ných kariet a za odmenu za správu zahrani ných 
dia ni ných kariet vo výške a lehote uvedenej na faktúre,

v prípade nemožnosti dodrža  lehotu na úhradu faktúry, okamžite informova  oprávneného o dôvode, pre ktorý nemôžete dodrža  lehotu na 
úhradu spolu s návrhom na náhradný termín na úhradu faktúry,

v prípade nedodržania splatnosti faktúry informova  bezodkladne pois ovate a o tejto skuto nosti ako aj o výsledku rokovania s oprávneným 
o náhradnom termíne na úhradu faktúry,

ak došlo k ukon eniu obchodnej zmluvy, vráti  pois ovate ovi bond vystavený na základe príslušnej poistnej zmluvy a predloži  potvrdenie 
oprávneného, že vo i Vám neeviduje poh adávky kryté týmto poistením,
po poistnej udalosti 

bezodkladne informova pois ovate a, že ho oprávnený písomne vyzval na plnenie tých povinností z obchodnej zmluvy, ktoré sú zabezpe ené 
týmto poistením a ktoré neboli v lehote splnené,

spolupracova  s pois ovate om, najmä mu poskytnú  všetky dokumenty a informácie týkajúce sa poistnej udalosti.

Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a v poistnej zmluve

dia ni ných

Informa ný dokument o
Spolo nos : Union pois ov a, a. s., Slovenská republika, I O: 31 322 051 Produkt: Garan né poistenie - dia ni né karty



Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistenie tankovacích (platobných) kariet sa dojednáva na dobu neur itú.
V prípade poistenia na dobu neur itú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým d om. Poistným
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. 

V poistnej zmluve je možné dojedna  úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: ro ne / polro ne / štvr ro ne.
Poistné je možné uhradi  bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste pois ovne v hotovosti príp. prostredníctvom
platobnej karty cez platobný terminál.

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie za ína d om ozna eným v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od.
Poistenie sa uzatvára na:

dobu neur itú, t. j. koniec poistenia nie je vopred stanovený.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zruši  nasledovným spôsobom:

v prípade poistenia na dobu neur itú je možné poistnú zmluvu zruši  výpove ou ku koncu poistného obdobia, ak je výpove  doru ená druhej 
strane najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodrža , poistenie automaticky zaniká nasledujúceho 
poistného obdobia,

dohodou poisteného a pois ovate a, v rámci ktorej musí by  jednozna ne ur ený dátum zániku poistenia.
Poistná zmluva môže zaniknú  aj z dôvodu nezaplatenia poistného.



Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a 
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných 
podmienok poistenia priamej záruky schváleného ru ite a za zaplatenie colného dlhu.

O aké poistenie ide?
Poistenie priamej záruky schváleného DPH - ru ite a za zaplatenie dane z pridanej hodnoty je poistenie, ktorým schválený DPH - ru ite  preukazuje 
svoju schopnos  uhradi  da  z pridanej hodnoty, ktorá vznikla a nebola uhradená subjektom, ktorému schválený ru ite  poskytol záruku za zaplatenie 
dane z pridanej hodnoty. 

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia je da  z pridanej hodnoty, za zaplatenie 
ktorej poistený v postavení schváleného DPH - ru ite a prevzal 
ru enie za sú asného splnenia podmienky, že ru enie bolo 
poskytnuté v ase ú innosti poistnej zmluvy.

Predmetom poistenia nie je colný dlh.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
! Pois ovate  má vo i Vám právo na náhradu súm, ktoré za Vás 

zaplatil z titulu poistného plnenia.

Úplný zoznam vylú ení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach a v poistnej zmluve. 

Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie priamej záruky schváleného DPH - ru ite a za zaplatenie dane z pridanej hodnoty sa vz ahuje na da  z pridanej hodnoty pri tovare, 
ktorý bol odoslaný alebo prepravený z tretieho štátu a ktorého preprava alebo odoslanie má skon i  v inom lenskom štáte a za týmto ú elom 
bol na území SR prepustený do colného režimu vo ný obeh.

Aké mám povinnosti?
pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy

poskytnú  pois ovate ovi na požiadanie výkazy ú tovnej závierky,
po as trvania poistnej zmluvy

ru enie poskytova  výlu ne sám (vlastnými zamestnancami) bez použitia zástupcov,
po poistnej udalosti 

bezodkladne informova  pois ovate a o vzniku poistnej udalosti, 
doru i  pois ovate ovi výzvu colného úradu na úhradu dane z pridanej hodnoty za deklaranta, za ktorého ru il,
doru i  pois ovate ovi rozhodnutie colného úradu o vyrubení dane z pridanej hodnoty, 
nahlási  poistnú udalos  orgánom inným v trestnom konaní, ak existuje podozrenie, že došlo k trestnému inu,
informova  pois ovate a o podaní opravného prostriedku; podanie opravného prostriedku ste povinný pois ovate ovi preukáza  a v alšom 

konaní postupova  v súlade s pokynmi pois ovate a.

Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a v poistnej zmluve.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistenie priamej záruky schváleného DPH - ru ite a za zaplatenie dane z pridanej hodnoty sa dojednáva na dobu neur itú.
V prípade poistenia na dobu neur itú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým d om. Poistným
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

V poistnej zmluve je možné dojedna  úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: ro ne / polro ne / štvr ro ne.
Poistné je možné uhradi  bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste pois ovne v hotovosti príp. prostredníctvom 
platobnej karty cez platobný terminál.

Poistenie priamej záruky schváleného
ru ite a
Informa ný dokument o
Spolo nos : Union pois ov a, a. s., Slovenská republika, I O: 31 322 051 Produkt: Poistenie priamej záruky schváleného DPH ru ite a
            za zaplatenie dane z pridanej hodnoty 



Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie sa uzatvára na:

dobu neur itú, t. j. koniec poistenia nie je vopred stanovený.
Poistenie za ína d om ozna eným v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od.
Ak Vám colný úrad zruší povolenie by  schváleným DPH - ru ite om, poistenie zanikne posledným d om poistného obdobia, v ktorom Vám bolo 
zrušené povolenie by  schváleným DPH ru ite om.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zruši  nasledovným spôsobom:

v prípade poistenia na dobu neur itú je možné poistnú zmluvu zruši  výpove ou ku koncu poistného obdobia, ak je výpove  doru ená druhej 
strane najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodrža , poistenie automaticky zaniká ku koncu 
nasledujúceho poistného obdobia,

dohodou poisteného a pois ovate a, v rámci ktorej musí by  jednozna ne ur ený dátum zániku poistenia,
Poistná zmluva môže zaniknú  aj z dôvodu nezaplatenia poistného.



Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a 
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok garan ného poistenia.

O aké poistenie ide?
Garan né poistenie je poistením priamej záruky za splnenie povinnosti poisteného vo i oprávnenému, ku ktorej sa zaviazal v obchodnom zmluve. 

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia je priama záruka za splnenie zmluvnej 
povinnosti poisteného vo i oprávnenému, ku ktorej sa zaviazal 
v obchodnej zmluve. 

Poistenie sa nevz ahuje na porušenie zmluvnej povinnosti 
poisteným, ak

- ste nemohli preukázate ne dodrža  zmluvnú povinnos  
z dôvodu na strane oprávneného,
- je príslušná obchodná zmluva neplatná pod a rozhodnutia 
súdu alebo iného rozhodcovského orgánu, pri om neplatnos  sa 
musí týka  tej asti zmluvy, na ktorú sa poistenie vz ahuje, 
- v obchodnej zmluve nie je jednozna ne stanovený termín na 
plnenie povinnosti poisteného, ktorá je zabezpe ená poistnou 
zmluvou, 
- nie je v tendri jednozna ne stanovený termín na uzavretie 
obchodnej zmluvy alebo predloženie príslušného bondu 
(vz ahuje sa na poistenie Bid bondu). 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
! Ak porušíte niektorú z povinností, ktoré Vám vo i pois ovate ovi 

vyplývajú zo Všeobecných poistných podmienok garan ného 
poistenia a poistnej zmluvy, má  pois ovate  vo i vám právo na 
zníženie poistného plnenia, pod a závažnosti porušenia 
povinností.

Úplný zoznam vylú ení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach a v poistnej zmluve. 

Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Na garan né poistenie sa neaplikuje územné krytie.

Aké mám povinnosti?
pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy

poskytnú  pois ovate ovi na jeho vyžiadanie všetky doklady, ktoré súvisia s poistením a týkajú sa hospodárenia poisteného a jeho finan nej 
situácie a poda  k nim vysvetlenie, 

poskytnú  pois ovate ovi príslušnú obchodnú zmluvu a zabezpe i , aby v nej bol jednozna ne stanovený termín plnenia zmluvných povinností, 
ktoré sú kryté poistením,
po as trvania poistnej zmluvy

dodrža  všetky zmluvné ustanovenia vyplývajúce z obchodnej zmluvy,
bezodkladne informova  pois ovate a o skuto nostiach, následkom ktorých môže dôjs  k vzniku poistnej udalosti, 
informova  pois ovate a o zhoršenej finan nej situácii vo Vašej spolo nosti, alebo v spolo nostiach, ktoré sú s Vašou spolo nos ou majetkovo 

alebo iným spôsobom prepojené
informova  pois ovate a, že Váš zmluvný partner si neplní povinnosti vyplývajúce z vášho zmluvného (obchodného) vz ahu

po poistnej udalosti
bezodkladne informova pois ovate a, že ho oprávnený písomne vyzval na splnenie tých povinností z obchodnej zmluvy, ktoré sú zabezpe ené 

týmto poistením a ktoré neboli v lehote splnené,
spolupracova  s pois ovate om, najmä mu poskytnú  všetky dokumenty a informácie týkajúce sa poistnej udalosti.

Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a v poistnej zmluve.

Garan né poistenie

Informa ný dokument o
Spolo nos : Union pois ov a, a. s., Slovenská republika, I O: 31 322 051 Produkt: Garan né poistenie



Kedy a ako uhrádzam platbu?
Garan né poistenie sa dojednáva na dobu ur itú.
V prípade poistenia na dobu ur itú je poistné splatné naraz, d om za iatku poistenia.

V poistnej zmluve je možné dojedna  úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: ro ne / polro ne / štvr ro ne.
Poistné je možné uhradi  bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste pois ovne v hotovosti príp. prostredníctvom 
platobnej karty cez platobný terminál.

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie sa uzatvára na:

dobu ur itú, t. j. konkrétnu dobu ohrani enú dátumami od – do. 
Poistenie za ína d om ozna eným v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zruši  nasledovným spôsobom:

dohodou poisteného a pois ovate a, v rámci ktorej musí by  jednozna ne ur ený dátum zániku poistenia.
Poistná zmluva môže zaniknú  aj z dôvodu nezaplatenia poistného.



Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a 
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných 
podmienok poistenia priamej záruky schváleného ru ite a za zaplatenie colného dlhu.

O aké poistenie ide?
Poistenie priamej záruky schváleného ru ite a za zaplatenie colného dlhu  je poistenie, ktorým schválený ru ite  preukazuje svoju schopnos  uhradi  
colný dlh, ktorý vznikol a nebol uhradený subjektom, ktorému schválený ru ite  poskytol záruku za zaplatenie colného dlhu.

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia je colný dlh (t.j. dovozné clo, da  
z pridanej hodnoty a spotrebná da ), vrátane úrokov 

Predmetom poistenia nie je colný dlh, ktorý vymeria finan ná 
správa poistenému v inej funkcii než je schválený ru ite .

z omeškania a kompenza ného úroku, za zaplatenie ktorých
poistený v postavení schváleného ru ite a prevzal ru enie za 
sú asného splnenia podmienky, že ru enie bolo poskytnuté Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
v ase ú innosti poistnej zmluvy, pri om poistné krytie sa 
vz ahuje na colné režimy, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve. 

! Pois ovate  má vo i Vám právo na náhradu súm, ktoré za Vás 
zaplatil z titulu poistného plnenia, predmetom ktorého bol colný 
dlh dovymeraný po prepustení tovaru do navrhnutého colného
režimu s výnimkou, ak ste sa za dovymeraný dlh v konkrétnej 
výške zaru ili pri prepustení tovaru do príslušného colného 
režimu.

! Pois ovate  má vo i Vám právo na náhradu súm, ktoré za Vás 
zaplatil z titulu poistného plnenia, predmetom ktorého boli 
pokuty a sank né postihy, ktoré vám boli uložené za porušenie 
colných predpisov.

! Pois ovate  má vo i Vám právo na náhradu súm, ktoré za Vás 
zaplatil z titulu poistného plnenia, predmetom ktorého bol colný 
dlh, ktorý vznikol alebo mohol vzniknú  fyzickej osobe 
neoprávnenej na podnikanie, ak sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.

! Pois ovate  má vo i Vám právo na náhradu súm, ktoré za Vás 
zaplatil z titulu poistného plnenia, predmetom ktorého bol colný 
dlh za tovar, ktorý podlieha spotrebným daniam, ak sa 
v poistnej zmluve nedohodlo inak.

! Ak sa poistenie dohodlo bez spoluú asti, pois ovate  má vo i 
Vám právo na náhradu súm, ktoré Vás zaplatil z titulu 
poistného plnenia.

! Ak sa poistenie dohodlo so spoluú as ou, má pois ovate  vo i 
Vám právo na vrátenie poskytnutého poistného plnenia v plnej 
výške v prípadoch, ak pois ovate  uhradil poistné plnenie za 
obchodný prípad, v ktorom ste dodato ne prevzali ru enie za 
už vzniknutý colný dlh, s rozšírením ru enia za splnenie 
splátkového kalendára na jeho úhradu.

! Ak sa poistenie dohodlo so spoluú as ou a nepredložíte  
príslušnú zmluvu o ru ení, alebo ju predložíte v znení inom ako 
je vzor zmluvy o ru ení, ktorý tvorí prílohu poistnej zmluvy, 
alebo zmluva o ru ení nebude sp a  podstatné náležitosti, má 
pois ovate  vo i Vám právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške ur enej poistnými podmienkami.

! Ak sa poistenie dohodlo so spoluú as ou a plnenie zaplatené 
pois ovate om finan nej správe bude vyššie ako limit 
dohodnutý v poistnej zmluve pre jednu poistnú udalos , alebo 
limit pre plnenie za jednu osobu, za ktorú budete ru i  v colnom 
konaní, má pois ovate  vo i Vám právo na vrátenie asti 
plnenia, ktorá presiahne limit dohodnutý v poistnej zmluve.

! Ak poskytnete ru enie za colný dlh prostredníctvom zástupcu, 
má pois ovate  vo i Vám právo na vrátenie poistného plnenia 
v plnej výške.

Úplný zoznam vylú ení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach a v poistnej zmluve. 

Poistenie priamej záruky schváleného
ru ite a za zaplatenie colného dlhu
Informa ný dokument o
Spolo nos : Union pois ov a, a. s., Slovenská republika, I O: 31 322 051 Produkt: Poistenie priamej záruky schváleného ru ite a
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Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie priamej záruky schváleného ru ite a za zaplatenie colného dlhu sa vz ahuje na colné operácie uskuto nené na území Slovenskej 
republiky, za ktoré poistený (schválený ru ite ) poskytol ru enie.

Aké mám povinnosti?
pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy 

poskytnú  pois ovate ovi alebo ním povereným osobám všetky doklady, ktoré súvisia s poistením a týkajú sa hospodárenia poisteného a jeho
finan nej situácie a poda  k nim vysvetlenie, 
po as trvania poistnej zmluvy

pri poskytovaní ru enia za colný dlh postupova  s odbornou starostlivos ou a ru enie poskytova  len osobám, s ktorými nemal v minulosti 
negatívne skúsenosti v súvislosti s ich plnením povinností pod a colných predpisov alebo platobnou disciplínou,

s osobou, ktorej bude poskytova  ru enie za colný dlh, uzatvori  zmluvu o ru ení v znení ako je uvedené v prílohe poistnej zmluvy,
ru enie poskytova  výlu ne sám (vlastnými zamestnancami) bez použitia zástupcov,
ak sa poistenie dohodlo so spoluú as ou, predklada  pois ovate ovi hlásenia o osobách, ktorým poskytol ru enie,
oznámi  pois ovate ovi nebezpe ie vzniku poistnej udalosti a konzultova  s ním opatrenia na zamedzenie jej vzniku,
dodržiava  alšie povinnosti ustanovené právnymi predpismi,

po poistnej udalosti 
bezodkladne informova  pois ovate a o vzniku poistnej udalosti, 
pátra  po prí inách vzniku poistnej udalosti, najmä minimálne dvakrát písomne vyzva  deklaranta na splnenie povinností pod a colných 

predpisov a na predloženie dokladov o splnení týchto povinností,
doru i  poistite ovi výzvu colného úradu na úhradu colného dlhu za deklaranta, za ktorého ru il, a to v lehote do 2 pracovných dní odo d a 

doru enia výzvy colného úradu poistenému,
ak nastala poistná udalos , pri ktorej je podozrenie z trestného inu, nahlási  túto orgánom inným v trestnom konaní.

Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a v poistnej zmluve.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistenie priamej záruky schváleného ru ite a za zaplatenie colného dlhu sa dojednáva na dobu neur itú.
V prípade poistenia na dobu neur itú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým d om. Poistným
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
V poistnej zmluve je možné dojedna úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: ro ne / polro ne / štvr ro ne.
Poistné je možné uhradi  bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste pois ovne v hotovosti príp. prostredníctvom 
platobnej karty cez platobný terminál.

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie za ína d om ozna eným v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od.
Poistenie sa uzatvára na:

dobu neur itú, t. j. koniec poistenia nie je vopred stanovený.
Ak Vám colný úrad zruší povolenie by  schváleným ru ite om, poistenie zanikne posledným d om poistného obdobia, v ktorom Vám bolo zrušené 
povolenie by  schváleným ru ite om.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zruši  nasledovným spôsobom:

v prípade poistenia na dobu neur itú je možné poistnú zmluvu zruši  výpove ou ku koncu poistného obdobia, ak je výpove  doru ená druhej 
strane najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodrža , poistenie automaticky zaniká ku koncu 
nasledujúceho poistného obdobia,

dohodou poisteného a pois ovate a, v rámci ktorej musí by  jednozna ne ur ený dátum zániku poistenia,
písomnou výpove ou pois ovate a do troch mesiacov odo d a, v ktorom bol výmer colného dlhu doru ený pois ovate ovi, ak ste porušili 

povinnos  poskytova  ru enie výlu ne sám (vlastnými zamestnancami) bez použitia zástupcov.
Poistná zmluva môže zaniknú  aj z dôvodu nezaplatenia poistného.



Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a 
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných 
podmienok poistenia zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

O aké poistenie ide?
Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je povinne zmluvné poistenie, ktoré je ur ené na ochranu klientov poistenej cestovnej 
kancelárie pred následkami úpadku cestovnej kancelárie.

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia (ak sa dojednáva základný rozsah 
poistenia) je zájazd, ktorý objednávate  objednal u poisteného 
formou zmluvy o zájazde v ase ú innosti príslušnej poistnej 
zmluvy za podmienky, že objednávate  uhradil cenu zájazdu, 
alebo zálohu za zájazd.

Predmetom poistenia (ak sa dojednáva rozšírený rozsah 
poistenia) je zájazd alebo pobyt, ktorý objednávate  objednal 
u poisteného formou zmluvy o zájazde v ase ú innosti 
príslušnej poistnej zmluvy za podmienky, že objednávate  
uhradil cenu zájazdu alebo pobytu alebo zálohu na zájazd alebo 
zálohu na pobyt.

Ak sa dojedná základný rozsah poistenia, predmetom poistenia 
nie je objednávate om objednaná individuálna služba, napr. len 
ubytovanie, alebo len doprava. 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
! Pois ovate  nenahradí škodu, ktorá bola spôsobená 

objednávate ovi, ktorým je:
! osoba prevádzkujúca poistenú cestovnú kanceláriu, alebo 

konate  poistenej cestovnej kancelárie, alebo len 
štatutárneho orgánu poistenej cestovnej kancelárie, alebo 
len dozorného orgánu poistenej cestovnej kancelárie, 

alebo osoba, ktorá má kvalifikovanú ú as  v poistenej 
cestovnej kancelárii, alebo ich manželia, ich príbuzní 
v priamom rade, alebo osoba, ktorá s niektorou z týchto 
osôb žije v spolo nej domácnosti,

! osoba, v ktorej niektorá z osôb uvedených v 
predchádzajúcej odrážke je konate om, alebo je lenom 
štatutárneho orgánu, alebo je lenom dozorného orgánu, 
alebo má kvalifikovanú ú as , 

! osoba, na ktorej má poistená cestovná kancelária 
kvalifikovanú ú as .

Úplný zoznam vylú ení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach a v poistnej zmluve 

Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie zájazdu pre prípad úpadku sa vz ahuje na všetky zájazdy (základné krytie) alebo zájazdy a pobyty (rozšírené krytie) objednané 
u poisteného formou zmluvy o zájazde v ase ú innosti poistnej zmluvy, bez oh adu na destináciu.

Aké mám povinnosti?
pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy

poskytnú  pois ovate ovi alebo ním povereným osobám všetky doklady, ktoré súvisia s poistením a týkajú sa hospodárenia poisteného a jeho 
finan nej situácie a poda  k nim vysvetlenie, 

predloži  pois ovate ovi zmluvu (zmluvy) o zabezpe ení náhradnej dopravy objednávate a do miesta plánovaného skon enia zájazdu alebo 
do Slovenskej republiky vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania, ktorá bude ú inná po as trvania poistnej zmluvy,

enie zájazdu pre prípad úpadku
cestovnej kancelárie     

Informa ný dokument o
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kancelárie



po as trvania poistnej zmluvy
ak je poistenie dojednané v základnom rozsahu poistenia, používa  pri predaji len ubytovania (bez kombinácie služieb) iný typ zmluvy ako je 

zmluva o zájazde,
v prípade zmeny údajov, ktoré boli podkladom pre uzavretie poistnej zmluvy (rozšírenie destinácií uvedených v dotazníku, zmena druhu 

dopravy a hlavne navýšenie skuto ných tržieb oproti plánu) informova  o týchto zmenách pois ovate a písomne do 10 dní odo d a, v ktorom 
nastali rozhodujúce skuto nosti týkajúce sa zmeny údajov,

sledova  dostato nos  poistnej sumy a v prípade, že s oh adom na reálny predaj zájazdov sa poistná suma naplní do výšky 90%, písomne
požiada  pois ovate a o navýšenie poistnej sumy, a to do 10 dní odo d a, v ktorom bola zistená dostato nos  poistnej sumy, 

oznámi  pois ovate ovi bez zbyto ného odkladu zmenu poistného rizika,
oznámi  pois ovate ovi nebezpe ie vzniku poistnej udalosti a konzultova  s ním opatrenia na zamedzenie jej vzniku,
dodržiava  alšie povinnosti ustanovené právnymi predpismi,

ak nastane skuto nos , ktorá bude dôvodom, aby pois ovate  zabezpe il náhradnú dopravu objednávate a z miesta pobytu v zahrani í 
na územie Slovenskej republiky

informova  o nej pois ovate a najneskôr do 24 hodín odkedy ste sa o tejto skuto nosti dozvedeli,
po poistnej udalosti

nahradi  pois ovate ovi vyplatené poistné plnenie, ak pois ovate  nahradí škodu, ktorá bola spôsobená v súvislosti s vojnou, vojnovými 
udalos ami, vnútornými nepokojmi, štrajkami alebo jadrovou energiou alebo bola spôsobená úmyselne vyvolaným úpadkom.

Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a v poistnej zmluve.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
V prípade poistenia na dobu ur itú je poistné splatné naraz, d om za iatku poistenia.

V prípade poistenia na dobu neur itú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým d om. Poistným
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

V poistnej zmluve je možné dojedna  úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: ro ne / polro ne / štvr ro ne.
Poistné je možné uhradi  bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste pois ovne v hotovosti príp. prostredníctvom
platobnej karty cez platobný terminál.

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie sa uzatvára na:

dobu ur itú, t. j. konkrétnu dobu ohrani enú dátumami od – do. 
dobu neur itú, t. j. koniec poistenia nie je vopred stanovený.

Poistenie za ína d om ozna eným v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zruši  nasledovným spôsobom:

v prípade poistenia na dobu neur itú je možné poistnú zmluvu zruši  výpove ou ku koncu poistného obdobia, ak je výpove  doru ená druhej 
strane najneskôr šes  týžd ov pred koncom poistného obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodrža , poistenie automaticky zaniká ku koncu 
nasledujúceho poistného obdobia,

dohodou poisteného a pois ovate a, v rámci ktorej musí by  jednozna ne ur ený dátum zániku poistenia,
písomnou výpove ou pois ovate a z dôvodu výrazného zhoršenia finan nej situácie cestovnej kancelárie (poisteného). Poistenie v takom 

prípade zanikne uplynutím 1 mesiaca od doru enia výpovede cestovnej kancelárii (poistenému),
zánikom právnickej osoby alebo zánikom oprávnenia na prevádzkovanie cestovnej kancelárie.

Poistná zmluva môže zaniknú  aj z dôvodu nezaplatenia poistného.
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Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a 
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných 
podmienok povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a osobitných dojednaní 
doplnkových poistení.

O aké poistenie ide?
PZP je poistením pre prípad Vašej zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte inému prevádzkou motorového vozidla a/alebo poistením Vášho 
motorového vozidla pre prípad poškodenia, zni enia alebo straty alebo živelnej udalosti.

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
Poistnou zmluvou je poistená:

zodpovednos  poisteného za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla
(poistenie pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla)
Poistenie vozidla pre prípad poškodenia, zni enia, alebo straty 
motorového vozidla v dôsledku živelnej udalosti (povinná sú as  
krytia v balíku EXCELLENT)
asisten né služby pre osobné motorové vozidlá do 3,5 tony 
(povinná sú as  krytia v balíku  OPTIMUM,EXCELLENT  

Spolu s vyššie uvedeným poistením môžu by  výberovo poistené aj:
osoba vedúca motorové vozidlo pre prípad vzniku úrazu (doplnkové 
úrazové poistenie vodi a motorového vozidla)
poistenie skiel na motorovom vozidle pre prípad poškodenia alebo 
zni enia (doplnkové  poistenie skla) 
poistenie kolies vozidla, pneumatík a ochranných krytov, puklíc pre 
prípad poškodenia alebo zni enia(doplnkové poistenie kolies)
poistenie vozidla pre prípad poškodenia alebo zni enia vozidla pri 

strete zo zverou (doplnkové poistenie vozidla pre prípad stretu 
so zverou) 

Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade s platnými 
poistnými podmienkami a poistnou zmluvou, do výšky poistnej sumy, 
resp. limitov plnenia uvedených v poistnej zmluve. 
Pois ovate  je oprávnený vopred stanovi  kombináciu poistení (balík) 
uvedených vyššie. Dojednaná kombinácia poistení je uvedená v poistnej 
zmluve.

V povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ak ide 
o zodpovednos  za škodu,

ktorú utrpel vodi  vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda 
spôsobená,
vzniknutú poškodením, zni ením, odcudzením alebo stratou 
veci, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia, ak poistený za 
u zodpovedá manželovi alebo osobám žijúcim s ním 

v spolo nej domácnosti, ako aj vzniknutú držite ovi, vlastníkovi 
alebo prevádzkovate ovi vozidla, ktorého prevádzkou bola 
škoda spôsobená,
na vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako aj 
na veciach dopravovaných týmto vozidlom, 

V doplnkových poisteniach pre prípad poškodenia, zni enia, straty,  
vozidla alebo jeho asti: 

škody vzniknuté funk ným namáhaním, trvalým vplyvom 
prevádzky, prirodzeným opotrebovaním a skratom,
škody na vozidle, ktoré pochádza z trestnej innosti,
škody vzniknuté pri vedení vozidla bez vodi ského oprávnenia 
alebo pod vplyvom návykových látok,
škody vzniknuté pri využití vozidla ako pracovného stroja.

Predmety poistenia, ktoré nie je možné poisti , nájdete 
v poistných podmienkach a osobitných dojednaniach v súlade 
s ostatnými právnymi predpismi.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
V povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa poistenie 
nevz ahuje najmä:
! na náhradu škody, ktorú poistený bez súhlasu pois ovate a 

uzná nad rámec zákona,
! ak sa poistený zaviaže uhradi  preml anú poh adávku.
V doplnkových poisteniach pre prípad pre prípad poškodenia, 
zni enia, straty ,sa poistenie nevz ahuje najmä:
! na poškodenia vzniknuté pred ú innos ou poistenia,
! na použitie vozidla na ú ely ako je uvedené v poistnej zmluve,
! škody v dôsledku opráv vozidla,
! na následné škody vzniknuté s nemožnos ou užíva  vozidlo
! škody v doplnkovom poistení pri strete so zverou a škody 

v doplnkovom poistení kolies je potrebné bezprostredne po 
vzniku hlási  a dokumentova  prostredníctvom asisten nej 
služby.

Ak je niektoré poistenie dojednané so spoluú as ou, znižuje sa 
poistné plnenie o jej výšku.
Úplný zoznam vylú ení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach a osobitných dojednaniach.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla
Informa ný dokument o
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Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vz ahuje na udalosti, ku ktorým došlo na území lenského 
štátu Európskej únie alebo lenského štátu Európskej dohody o vo nom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom 
priestore a na území štátov uvedených v zelenej karte.
Poistenie pre prípad škôd v dôsledku živelnej udalosti sa vz ahuje na poistné udalosti, ku ktorým dôjde na území Slovenskej republiky. 
Doplnkové úrazové poistenie sa vz ahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na území Európy v geografickom zmysle.
Doplnkové poistenie skiel sa v ahuje na poistné udalosti ku ktorým dôjde na území lenských štátov a štátov uvedených v zelenej karte. 
Doplnkové poistenie stretu motorového vozidla so zverou sa v ahuje na poistné udalosti, ku ktorým dôjde na území Slovenskej Republiky.
Doplnkové poistenie kolies sa v ahuje len na poistné udalosti, ku ktorým dôjde na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
pri uzatváraní poistenia odpoveda  pravdivo a úplne na všetky otázky pois ovate a týkajúce sa dojednávaného poistenia
bez zbyto ného odkladu oznámi  všetky zmeny v údajoch, ktoré ste uviedli pri uzavieraní poistnej zmluvy alebo dodatku k poistnej zmluve 
dba  pod a svojich možností o to, aby poistná udalos  nenastala a nezvyšova  bezdôvodne riziko vzniku poistnej udalosti
používa  na cestnú premávku len vozidlo, ktoré je pod a osobitných právnych predpisov na túto premávku technicky spôsobilé
dodržiava  všetky právne predpisy vz ahujúce sa na používanie vozidla v cestnej premávke
umožni  obhliadku vozidla pred uzatvorením poistnej zmluva a po poistnej udalosti 
v prípade škodovej udalosti dodržiava  pokyny pois ovne alebo jej partnera (asisten ná spolo nos )
oznámi  škodovú udalos  bezodkladne po jej vzniku pois ovni alebo jej partnerom, uvies  všetky známe okolnosti, ktoré sa týkajú škodovej 
udalosti a predloži  všetky potrebné doklady preukazujúce vznik a rozsah škody
ak ide o škodovú udalos , ktorú v zmysle ustanovení zákona o cestnej premávke je potrebné oznámi policajným orgánom, bez omeškania
oznámi  túto orgánom polície, zotrva  na mieste nehody a podrobi  sa dychovej skúške
dodržiava  nariadené opatrenia a pokyny miestnych úradov, príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúce k zachovaniu 
bezpe nosti osôb
dodržiava  právne predpisy krajiny, na území ktorej sa nachádzate

Úplný zoznam povinností nájdete v poistných podmienkach. 

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Bežné poistné za jeden poistný rok (poistné obdobie) platíte naraz alebo v splátkach. Bežné poistné za prvé poistné obdobie platíte v de  
uzatvorenia poistnej zmluvy, a to bu  v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty cez platobný terminál, ak si poistenie dojednávate na 
kontaktnom mieste pois ovne alebo u jej sprostredkovate a. V prípade, ak si poistenie dojednávate cez internetovú stránku pois ovne alebo cez 
internetovú stránku jej partnerov, poistné zaplatíte cez platobný nástroj dostupný na tejto internetovej stránke alebo prevodným príkazom vo Vašej 
banke. Bežné poistné za druhé a alšie poistné obdobia (v prípade, ak bola dojednaná doba neur itá) môžete zaplati  prevodným príkazom, 
trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou.

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie sa uzatvára na dobu neur itú. De  za iatku poistenia je uvedený v poistnej zmluve, alebo v návrhu poistnej zmluvy. Pri poistení na dobu 
neur itú nie je vopred stanovený dátum do kedy trvá poistenie. Ak je poistenie uzatvárané na základe návrhu na uzatvorenie poistenej zmluvy,
poistenie vzniká pripísaním prvého ro ného poistného/prvej splátky poistného na ú et pois ovate a najneskôr v posledný de  lehoty na prijatie
návrhu. Ak prvé ro né poistné/prvá splátka poistného nebude pripísaná na ú et pois ovate a najneskôr v posledný de  lehoty na prijatie návrhu, 
zaniká uplynutím tohto d a platnos  návrhu a poistenie nevznikne. Pokia  bude prvé ro né poistné/prvá splátka poistného pripísaná na ú et 
pois ovate a najneskôr v posledný de  lehoty na prijatie návrhu, poistenie sa vz ahuje i na dobu pred pripísaním prvého ro ného poistného/prvej 
splátky poistného na ú et pois ovate a, t.j. na dobu odo d a, ktorý je uvedený v návrhu poistnej zmluvy ako za iatok poistenia do d a pripísania 
prvého ro ného poistného/prvej splátky poistného na ú et pois ovate a.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypoveda  do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-d ovou výpovednou lehotou. Ak ste si poistnú zmluvu uzatvorili 
cez formulár na internetovej stránke pois ovne alebo jej partnera, cez mobilnú aplikáciu, cez telefón alebo cez SMS, môžete od poistnej zmluvy 
odstúpi  v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy. V prípade, že je poistná zmluva uzatvorená na dobu neur itú, môžete poistnú 
zmluvu písomne vypoveda  ku koncu poistného obdobia, výpove  sa musí da  aspo  6 týžd ov pred koncom tohto poisteného obdobia. Ak ste 
uvedenú lehotu nestihli, poistenie kon í uplynutím nasledujúceho poistného obdobia. Poistnú zmluvu môžete písomne vypoveda  aj do jedného
mesiaca od oznámenia vzniku škodovej udalosti pois ovate ovi, výpovedná lehota je jeden mesiac. Poistná zmluva môže zaniknú  aj z dôvodu 
nezaplatenia poistného alebo ak poistník neabsolvuje vstupnú obhliadku vozidla, pri tých poistenia, kde je požadovaná. Poistenie zanikne aj 
prevodom držby vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel, zánikom vozidla, vyradením vozidla z evidencie vozidiel, prijatím oznámenia 
o odcudzení vozidla príslušných orgánov, vyradením vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, zmenou nájomcu, ak je na vozidlo 
uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, smr ou poistníka alebo dohodou zmluvných strán.



Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad 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 pre poistenie choroby a úrazu Zdravie Optimum (VPP ZO).

O aký typ poistenia ide? 
Individuálne zdravotné poistenie Zdravie Optimum poskytuje krytie v prípade vzniku choroby  alebo úrazu. 

o je predmetom poistenia ? 

Predmetom poistenia  môžu by  tieto riziká:

Trvalé následky úrazu – s maximálnou 
ochranou a/alebo s progresiou 
Smr  poisteného v dôsledku úrazu
Denná dávka za as nevyhnutného 
lie enia úrazu
Denná kompenzácia za hospitalizáciu
Denná kompenzácia v prípade
práceneschopnosti
Diagnostikovanie kritickej choroby 
Doplatok za zdravotnícke pomôcky
Náklady za stomatologickú zdravotnú 
starostlivos  v dôsledku úrazu
Náklady za jednod ovú zdravotnú 

      starostlivos poskytnutú v dôsledku úrazu
Náklady za vykonanie plastickej chirurgie,  
ktorú poistený podstúpil ako následok 
úrazu
Kompenzácia za chirurgický zákrok

Dojednané poistenia sú menovite uvedené 
v poistnej zmluve. 

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

o nie je predmetom poistenia?

x Poistenie nie je možné dojedna  osobe, ktorá 
patrí medzi nepoistite né osoby v súlade 
s platnými poistnými podmienkami.

x     Ochorenie, následok úrazu alebo zmena 
zdravotného stavu, ktoré vznikli pred uzavretím 
poistnej zmluvy, pokia  uvedené skuto nosti 
neboli uvedené v zdravotnom dotazníku pri 
dojednávaní poistenia.

x Infek né choroby, choroby z povolania, infarkt  
myokardu, mozgová cievna príhoda, nádorové 

       ochorenia v prípade úrazového poistenia. 

            Týkajú sa  krytia  nejaké obmedzenia?

Úrazy alebo zmeny zdravotného stavu, ktoré vznikli:

!  po as akacej doby, ktorá je uvedená v poistných
   podmienkach 
! v súvislosti s konaním, ktorým poistený porušil právne 

predpisy, príkazy a zákazy
! v súvislosti s vykonávaním rizikových inností 
   a športov, ktoré sú vymenované v poistných podmienkach
! v dôsledku užitia omamných alebo návykových látok
! v dôsledku psychickej choroby
! v súvislosti s so zdravotníckymi výkonmi poskytnutými 

na vlastnú žiados , 
! v súvislosti s výkonmi, ktoré nemajú lie ebný ú el 
! v dôsledku vedomého nedodržiavania lie ebného režimu
! v súvislosti s lie bou neplodnosti
! úmyselným sebapoškodením

Úplný zoznam vylú ení z poistenia  nájdete v poistných 
podmienkach 

úrazu                            
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Kedy a ako uhrádzam platbu?

Poistník je povinný zaplati  poistné za prvé poistné obdobie pri uzavretí poistenia, najneskôr  však v de , ktorý 
je uvedený v poistke ako de  za iatku poistenia. Bežné poistné je splatné v prvý de  poistného obdobia.
Poistné sa platí opakovane po as  poistnej doby za poistné obdobie uvedené v poistnej zmluve (bežné poistné). 
Poistným obdobím je  mesiac, štvr rok, polrok alebo rok. Poistné obdobie je vyzna ené v poistnej zmluve. 

Aké mám povinnosti? 

- Pravdivo a úplne odpoveda  na otázky pois ovate a pred uzavretím poistenia
- Plati  poistné vo výške a v termínoch dohodnutých v poistnej zmluve.
- Pri vzniku choroby alebo pri úraze vyh ada  lekárske ošetrenie a dodržiava  pokyny lekára.
- Na požiadanie pois ovate a zbavi  ml anlivosti svojich lekárov a zdravotnícke zariadenia a súhlasi  s poskytnutím 

informácií a dokladov súvisiacich s poistením a šetrením poistnej udalosti.
- V prípade  poistnej udalosti predloži  pois ovate ovi lekárske   správy a iné doklady, ktoré potvrdzujú vznik poistnej 

udalosti  a prípadnú výšku uhradených nákladov.   

Kedy za ína a kon í krytie? 

Poistenie sa za ína d om uvedeným v poistke ako za iatok poistenia, ak bolo uhradené poistné v as a v plnej 
výške. Poistenie kon í:

uplynutím poistnej doby  
d om úmrtia poisteného
z dôvodov uvedených v Ob ianskom zákonníku (napr. pre neplatenie poistného).

Ako môžem zmluvu vypoveda ?

Poistenie môžete vypoveda  vy alebo pois ovate  písomne do dvoch mesiacov po jeho uzavretí. Môžete sa tiež s 
pois ovate om dohodnú  na ukon ení zmluvy k dátumu, s ktorým obe strany súhlasia. Poistenie môžete vypoveda  
6 týžd ov pred koncom poistného obdobia.
Podrobnejšie informácie nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach pre  poistenie choroby a úrazu 
Zdravie Optimum. 

Kde sa na m a vz ahuje krytie?

Poistenie sa vz ahuje na udalosti, ktoré vznikli na území v súlade s územnou platnos ou vymedzenou v  poistných 
podmienkach pre  jednotlivé poistenia, t. j. územie Slovenskej republiky, územie lenských štátov EU alebo územie celého 
sveta.
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Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a 
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných 
podmienok celoro ného cestovného poistenia.

O aké poistenie ide?
Celoro né cestovné poistenie je ur ené na ochranu pred neo akávanými udalos ami, ku ktorým môže dôjs  po as Vašich ciest a pobytu mimo 
miesta Vášho (trvalého alebo prechodného) bydliska. 

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
V prípade ciest smerujúcich v rámci územia Slovenskej republiky je 
poistené: 

zásah (záchranná innos ) v dôsledku ties ovej situácie alebo
smrti (poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej 
akcii)

alej môže by  výberovo poistené:
batožina (veci osobnej potreby, ktoré si beriete so sebou na cestu 
a pobyt) pre prípad jej poškodenia alebo zni enia v dôsledku 
živelnej udalosti, vodou z vodovodných zariadení, stratou alebo 
krádežou po as prepravy, v dôsledku odcudzenia s prekonaním 
prekážky (poistenie batožiny)

mobilné telefóny, výpo tová technika, profesionálne technické 
vybavenie, predmety umeleckej hodnoty, peniaze, platobné 
karty, k ú e, hodinky, výrobky z drahých kovov a kame ov, 
obchodné vzorky, motorové vozidlá vrátane ich príslušenstva, 
potraviny, tabakové výrobky, alkohol v prípade poistenia 
batožiny
škody vzniknuté porušením právnej povinnosti v prípade 
poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu
infek né choroby, choroby z povolania, infarkt myokardu, 
mozgová cievna príhoda, nádorové ochorenia v prípade 
úrazového poistenia

neúmyselná škoda na zdraví alebo na živote, na majetku alebo iná
majetková škoda, ktorú ste spôsobili svojim konaním tretej osobe
(poškodenému) (poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu) Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
úraz, ktorý Vám spôsobil trvalú ujmu na zdraví, trvalé telesné 
poškodenie alebo smr  (úrazové poistenie)
ochorenie, úraz, hospitalizácia, smr , ak boli dôvodom pre
stornovanie cestovného lístka, zájazdu, ubytovania (objednanej
služby) a ak k nim došlo v ase medzi d om nasledujúcim po 
uzatvorení poistnej zmluvy a d om nástupu na využitie objednanej 
služby (poistenie storna objednanej služby)
akútna choroba alebo úraz poisteného na území Slovenskej 
republiky, smr  alebo hospitalizácia blízkej osoby alebo živelná 
udalos  na majetku poisteného vyžadujúce si návrat do miesta
trvalého alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky
(poistenie pred asného návratu a ne erpaných služieb)

ak k nim došlo po as doby trvania poistenia.

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

Pois ovate  je oprávnený vopred stanovi  kombináciu poistení (balík) 
uvedených vyššie. Dojednaná kombinácia poistení je uvedená v poistnej 
zmluve.

! Poistenie sa nevz ahuje najmä na:
! choroby a úrazy existujúce v ase uzatvorenia poistenia 

a psychické choroby a ochorenia 
! úmyselné poškodenie svojho zdravia, svojho majetku a tiež 

úmyselné poškodenie zdravia a majetku iných osôb
! udalosti, ktoré vznikli, ke  ste boli pod vplyvom alkoholu, drog 

alebo iných omamných látok
! nedodržanie opatrení a pokynov miestnych úradov,

príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúcich
k zachovaniu bezpe nosti osôb

! vedomú ú as  na akejko vek vojne, ob ianskych nepokojoch, 
teroristickom ine, štrajku

! stornovanie objednanej služby, ak bola služba objednaná pred 
za iatkom poistenia (platnos  poistenia od) 

! stornovanie objednanej služby, ak k stornovaniu došlo menej 
ako 7 dní od za iatku poistenia (platnos  poistenia od)

! Poistenie sa nevz ahuje na udalosti, ktoré nastali po uplynutí 
maximálnej d žky jedného vycestovania dohodnutého v poistnej 
zmluve (v závislosti od zvolenej kombinácie poistení to môže 
by  až 45 dní).

! V prípade poistenia storna objednanej služby pois ov a uhradí 
poistné plnenie maximálne za 2 poistné udalosti za dobu trvania 
poistenia (v prípade doby ur itej), resp. za jedno poistné 
obdobie (v prípade doby neur itej)

! Poistenie sa nevz ahuje na udalosti, ktoré nastali mimo územia 
Slovenskej republiky. 

! Vycestovanie na cestu a pobyt musí nasta  po as doby trvania 
poistenia. 

Úplný zoznam vylú ení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach. 

Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie sa vz ahuje na udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky mimo miesta trvalého alebo prechodného pobytu na území 
Slovenskej republiky. 

Celoro né cestovné poistenie    

Informa ný dokument o
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Aké mám povinnosti?
pri uzatváraní poistenia uvies  všetky informácie potrebné pre správne ur enie územnej platnosti poistenia a pre správne ur enie rizikovej 
skupiny 
dba  pod a svojich možností o to, aby poistná udalos  nenastala a nezvyšova  bezdôvodne riziko vzniku poistnej udalosti 
v prípade poistnej udalosti dodržiava  pokyny pois ovne alebo jej partnera (asisten ná spolo nos )
da  súhlas ošetrujúcemu lekárovi, aby poskytol pois ovni alebo jej partnerovi (asisten ná spolo nos ) informácie o mojom zdravotnom stave 
oznámi  škodovú udalos  bezodkladne po jej vzniku pois ovni alebo jej partnerov a predloži  všetky potrebné doklady (ich zoznam je uvedený 
na tla ive Oznámenie škodovej udalosti a v poistných podmienkach)
v prípade, že ide o trestný in, oznámi bez omeškania udalos  orgánom polície
v prípade, že ide u udalos , ktorá nastala v ubytovacom zariadení, oznámi  udalos  jeho majite ovi 
v prípade, že ide o udalos , ktorá nastala po as prepravy, oznámi  udalos  prepravcovi a vyžiada  si od neho doklad o vzniku a rozsahu škody
stornova  objednanú službu do 2 dní od kedy vznikol dôvod, pre ktorý ju nemôžem využi  a vyžiada  si o tom doklad od poskytovate a služby
dodržiava  nariadené opatrenia a pokyny miestnych úradov, príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúce k zachovaniu 
bezpe nosti osôb
predloži  pois ovni doklad o preukazujúci termín vycestovania z miesta trvalého alebo prechodného bydliska na území Slovenskej republiky
(zdokladovanie d žky vycestovania)

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Jednorazové poistné (v prípade, ak bola dojednaná doba ur itá) platíte naraz za celú dobu platnosti poistenia. Bežné poistné (v prípade, ak bola 
dojednaná doba neur itá) za 1 poistný rok (poistné obdobie) platíte naraz alebo v splátkach. Jednorazové poistné a bežné poistné za prvé poistné 
obdobie platíte v de  uzatvorenia poistnej zmluvy, a to bu  v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty cez platobný terminál, ak si poistenie 
dojednávate na kontaktnom mieste pois ovne alebo u jej sprostredkovate a. V prípade, ak si poistenie dojednávate cez internetovú stránku 
pois ovne alebo cez internetovú stránku jej partnerov, poistné zaplatíte cez platobný nástroj dostupný na tejto internetovej stránke alebo 
prevodným príkazom vo Vašej banke. Bežné poistné za druhé a alšie poistné obdobia (v prípade, ak bola dojednaná doba neur itá) môžete 
zaplati prevodným príkazom, trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou.

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie sa uzatvára na konkrétnu dobu ohrani enú dátumami od – do (doba ur itá) alebo na dobu neur itú, pri om poistenie za ína nultou 
hodinou stredoeurópskeho asu d a ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od. Ak si poistenie uzatváram v de  vycestovania do 
zahrani ia, poistenie za ína hodinou uvedenou v poistnej zmluve. V prípade doby ur itej poistenie kon í 24. hodinou stredoeurópskeho asu d a  
ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia do. 

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypoveda  do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-d ovou výpovednou lehotou. Ak ste si poistnú zmluvu uzatvorili 
cez formulár na internetovej stránke pois ovne alebo jej partnera, cez mobilnú aplikáciu, cez telefón alebo cez SMS a na dobu dlhšiu ako 30 dní,
môžete od poistnej zmluvy odstúpi  v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy. V prípade, že je poistná zmluva uzatvorená na dobu 
neur itú, môžete ju písomne vypoveda  ku koncu poistného obdobia, pri om výpove  sa musí da  aspo  6 týžd ov pred jeho uplynutím. Ak ste 
uvedenú lehotu nestihli, poistenie kon í uplynutím nasledujúceho poistného obdobia. Poistná zmluva uzatvorená môže zaniknú  aj z dôvodu 
nezaplatenia poistného.
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Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a 
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných 
podmienok celoro ného cestovného poistenia.

O aké poistenie ide?
Celoro né cestovné poistenie je ur ené na ochranu pred neo akávanými udalos ami, ku ktorým môže dôjs  po as Vašich ciest a pobytu mimo 
miesta Vášho (trvalého alebo prechodného) bydliska. 

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
V prípade ciest smerujúcich mimo územia Slovenskej republiky (do 
zahrani ia) je poistené: 

akútna choroba, úraz alebo úmrtie (poistenie lie ebných nákladov 
v zahrani í)
telefonická asistencia, ak sa ocitnete v ažkej situácii v dôsledku 
úrazu, akútnej choroby (asisten né služby v zahrani í)
zásah (záchranná innos ) v dôsledku ties ovej situácie alebo
smrti (poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej 
akcii)

alej môže by  výberovo poistené:
batožina (veci osobnej potreby, ktoré si beriete so sebou na cestu 
a pobyt) pre prípad jej poškodenia alebo zni enia v dôsledku 
živelnej udalosti, vodou z vodovodných zariadení, stratou alebo 
krádežou po as prepravy, v dôsledku odcudzenia s prekonaním 
prekážky (poistenie batožiny)
cestovný doklad pre prípad straty alebo krádeže Vášho 
cestovného dokladu (poistenie batožiny)
oneskorené dodanie Vašej batožiny leteckou spolo nos ou 
neskôr ako 24-hodín od príletu na miesto ur enia (poistenie 
batožiny)
neúmyselná škoda na zdraví alebo na živote, na majetku alebo iná 
majetková škoda, ktorú ste spôsobili svojim konaním tretej osobe 
(poškodenému) (poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu)

plánovaná, preventívna, nadštandardná zdravotná starostlivos  
a doplnková zdravotná starostlivos  (rehabilitácia, fyzioterapia, 
kúpe ná lie ba) v prípade poistenia lie ebných nákladov 
v zahrani í
mobilné telefóny, výpo tová technika, profesionálne technické 
vybavenie, predmety umeleckej hodnoty, peniaze, platobné 
karty, k ú e, hodinky, výrobky z drahých kovov a kame ov, 
obchodné vzorky, motorové vozidlá vrátane ich príslušenstva, 
potraviny, tabakové výrobky, alkohol v prípade poistenia 
batožiny
škody vzniknuté porušením právnej povinnosti v prípade 
poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu 
infek né choroby, choroby z povolania, infarkt myokardu, 
mozgová cievna príhoda, nádorové ochorenia v prípade 
úrazového poistenia
vedenie motorového vozidla osobou bez vodi ského 
oprávnenia, použitie vozidla pri automobilových pretekoch 
alebo vozidla bez platného osved enia o technickej kontrole 
v prípade poistenia nákladov v prípade nepojazdného vozidla
meškanie hromadného dopravného prostriedku z dôvodu 
nesplnenia povinnosti dopravcu alebo nepredloženia 
požadovaných dokladov poisteným v prípade poistenia 
meškania hromadného dopravného prostriedku

úraz, ktorý Vám spôsobil trvalú ujmu na zdraví, trvalé telesné
poškodenie alebo smr  (úrazové poistenie)
nehoda, porucha alebo odcudzenie motorového vozidla, ktorým Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
cestujete do zahrani ia (poistenie nákladov v prípade 
nepojazdného vozidla)
havária, technická porucha, nepriaznivé poveternostné podmienky 
na letisku, živelná udalos , ktoré zaprí inili meškanie hromadného 
dopravného prostriedku o viac ako 6 hodín (poistenie meškania 
hromadného dopravného prostriedku)
ochorenie, úraz, hospitalizácia, smr , ak boli dôvodom pre 
stornovanie cestovného lístka, zájazdu, ubytovania (objednanej
služby) a ak k nim došlo v ase medzi d om nasledujúcim po 
uzatvorení poistnej zmluvy a d om nástupu na využitie objednanej 
služby (poistenie storna objednanej služby)
akútna choroba alebo úraz poisteného v zahrani í, smr  alebo 
hospitalizácia blízkej osoby alebo živelná udalos  na majetku 
poisteného vyžadujúce si návrat do vlasti (poistenie pred asného 
návratu a ne erpaných služieb)

ak k nim došlo po as doby trvania poistenia v zahrani í.

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

Pois ovate  je oprávnený vopred stanovi  kombináciu poistení (balík) 
uvedených vyššie. Dojednaná kombinácia poistení je uvedená v poistnej 
zmluve.

! Poistenie sa nevz ahuje najmä na:
! choroby a úrazy existujúce v ase uzatvorenia poistenia 

a psychické choroby a ochorenia
! úmyselné poškodenie svojho zdravia, svojho majetku a tiež 

úmyselné poškodenie zdravia a majetku iných osôb
! udalosti, ktoré vznikli, ke  ste boli pod vplyvom alkoholu, 

drog alebo iných omamných látok
! nedodržanie opatrení a pokynov miestnych úradov,

príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúcich 
k zachovaniu bezpe nosti osôb

! vedomú ú as  na akejko vek vojne, ob ianskych nepokojoch, 
teroristickom ine, štrajku

! stornovanie objednanej služby, ak bola služba objednaná 
pred za iatkom poistenia (platnos  poistenia od) 

! stornovanie objednanej služby, ak k stornovaniu došlo menej 
ako 7 dní od za iatku poistenia (platnos  poistenia od)

! Poistenie sa nevz ahuje na udalosti, ktoré nastali na území 
Slovenskej republiky, na území krajiny, kde máte trvalý pobyt 
a na území krajiny, kde ste ú astníkom verejného zdravotného 
poistenia. 

! Poistenie sa nevz ahuje na udalosti, ktoré nastali po uplynutí 
maximálnej d žky jedného vycestovania dohodnutého 
v poistnej zmluve (v závislosti od zvolenej kombinácie poistení 
to môže by  30, resp. 45, resp. 180 dní).

! V prípade poistenia storna objednanej služby pois ov a uhradí 
poistné plnenie maximálne za 2 poistné udalosti za dobu 

Celoro né cestovné poistenie    
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trvania poistenia (v prípade doby ur itej), resp. za jedno 
poistné obdobie (v prípade doby neur itej).

! Vycestovanie do zahrani ia musí nasta  po as doby trvania 
poistenia. 

Úplný zoznam vylú ení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach. 

Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie sa vz ahuje na udalosti kdeko vek na svete v súlade s územnou platnos ou dojednanou v poistnej zmluve, t. j. územie Európy 
vrátane alších štátov mimo geografického vymedzenia Európy menovite uvedených v poistných podmienkach alebo územie celého sveta.

Aké mám povinnosti?
pri uzatváraní poistenia uvies  všetky informácie potrebné pre správne ur enie územnej platnosti poistenia a pre správne ur enie rizikovej 
skupiny 
dba  pod a svojich možností o to, aby poistná udalos  nenastala a nezvyšova  bezdôvodne riziko vzniku poistnej udalosti 
v prípade poistnej udalosti dodržiava  pokyny pois ovne alebo jej partnera (asisten ná spolo nos )
da  súhlas ošetrujúcemu lekárovi, aby poskytol pois ovni alebo jej partnerovi (asisten ná spolo nos ) informácie o mojom zdravotnom stave 
oznámi  škodovú udalos  bezodkladne po jej vzniku pois ovni alebo jej partnerov a predloži  všetky potrebné doklady (ich zoznam je uvedený 
na tla ive Oznámenie škodovej udalosti a v poistných podmienkach)
v prípade, že ide o trestný in, oznámi bez omeškania udalos  orgánom polície
v prípade, že ide u udalos , ktorá nastala v ubytovacom zariadení, oznámi  udalos  jeho majite ovi 
v prípade, že ide o udalos , ktorá nastala po as prepravy, oznámi  udalos  prepravcovi a vyžiada  si od neho doklad o vzniku a rozsahu škody
stornova  objednanú službu do 2 dní od kedy vznikol dôvod, pre ktorý ju nemôžem využi  a vyžiada  si o tom doklad od poskytovate a služby
dodržiava  nariadené opatrenia a pokyny miestnych úradov, príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúce k zachovaniu 
bezpe nosti osôb
dodržiava  právne predpisy krajiny, na území ktorej sa nachádzate
predloži  pois ovni doklad o prekro ení slovenskej štátnej hranice pri ceste do zahrani ia (na zdokladovanie d žky vycestovania)

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Jednorazové poistné (v prípade, ak bola dojednaná doba ur itá) platíte naraz za celú dobu platnosti poistenia. Bežné poistné (v prípade, ak bola
dojednaná doba neur itá) za 1 poistný rok (poistné obdobie) platíte naraz alebo v splátkach. Jednorazové poistné a bežné poistné za prvé poistné 
obdobie platíte v de  uzatvorenia poistnej zmluvy, a to bu  v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty cez platobný terminál, ak si poistenie 
dojednávate na kontaktnom mieste pois ovne alebo u jej sprostredkovate a. V prípade, ak si poistenie dojednávate cez internetovú stránku 
pois ovne alebo cez internetovú stránku jej partnerov, poistné zaplatíte cez platobný nástroj dostupný na tejto internetovej stránke alebo 
prevodným príkazom vo Vašej banke. Bežné poistné za druhé a alšie poistné obdobia (v prípade, ak bola dojednaná doba neur itá) môžete 
zaplati  prevodným príkazom, trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou.

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie sa uzatvára na konkrétnu dobu ohrani enú dátumami od – do (doba ur itá) alebo na dobu neur itú, pri om poistenie za ína nultou 
hodinou stredoeurópskeho asu d a ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od. Ak si poistenie uzatváram v de  vycestovania do 
zahrani ia, poistenie za ína hodinou uvedenou v poistnej zmluve. V prípade doby ur itej poistenie kon í 24. hodinou stredoeurópskeho asu d a  
ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia do. 

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypoveda  do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-d ovou výpovednou lehotou. Ak ste si poistnú zmluvu uzatvorili 
cez formulár na internetovej stránke pois ovne alebo jej partnera, cez mobilnú aplikáciu, cez telefón alebo cez SMS a na dobu dlhšiu ako 30 dní,
môžete od poistnej zmluvy odstúpi  v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy. V prípade, že je poistná zmluva uzatvorená na 
dobu neur itú, môžete poistnú zmluvu písomne vypoveda  ku koncu poistného obdobia, výpove  sa musí da  aspo  6 týžd ov pred jeho 
uplynutím. Ak ste uvedenú lehotu nestihli, poistenie kon í uplynutím nasledujúceho poistného obdobia. Poistná zmluva môže zaniknú  aj z dôvodu 
nezaplatenia poistného.
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Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a 
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných 
podmienok poistenia po as zahrani ných pracovných ciest.

O aké poistenie ide?
Poistenie po as zahrani ných pracovných ciest je ur ené na ochranu pred neo akávanými udalos ami, ku ktorým môže dôjs  po as Vašich ciest a 
pobytu mimo miesta Vášho (trvalého alebo prechodného) bydliska. 

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
V prípade ciest smerujúcich mimo územia Slovenskej republiky (do 
zahrani ia) je poistené: 

akútna choroba, úraz alebo úmrtie (poistenie lie ebných nákladov 
v zahrani í, poistenie transportu liekov)
telefonická asistencia, ak sa ocitnete v ažkej situácii v dôsledku 
úrazu, akútnej choroby (asisten né služby v zahrani í)

alej môže by  výberovo poistené:
akútna choroba, úraz alebo úmrtie (poistenie nákladov na cestu 
blízkej osoby poisteného, poistenie nákladov na cestu 
náhradného zamestnanca
batožina (veci osobnej potreby, ktoré si beriete so sebou na cestu 
a pobyt) pre prípad jej poškodenia alebo zni enia v dôsledku 
živelnej udalosti, vodou z vodovodných zariadení, stratou alebo 
krádežou po as prepravy, v dôsledku odcudzenia s prekonaním 
prekážky (poistenie batožiny)
cestovný doklad pre prípad straty alebo krádeže Vášho 
cestovného dokladu (poistenie batožiny)
oneskorené dodanie Vašej batožiny leteckou spolo nos ou 
neskôr ako 24-hodín od príletu na miesto ur enia (poistenie 
batožiny)
neúmyselná škoda na zdraví alebo na živote, na majetku alebo iná 
majetková škoda, ktorú ste spôsobili svojim konaním tretej osobe 
(poškodenému) (poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu)
úraz, ktorý Vám spôsobil trvalú ujmu na zdraví, trvalé telesné
poškodenie alebo smr  (úrazové poistenie)
poškodenie, porucha alebo odcudzenie motorového vozidla, ktorým 
cestujete do a zo zahrani ia (poistenie cestovných nákladov 

plánovaná, preventívna, nadštandardná zdravotná starostlivos  
a doplnková zdravotná starostlivos  (rehabilitácia, fyzioterapia, 
kúpe ná lie ba) v prípade poistenia lie ebných nákladov 
v zahrani í
liek, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi príslušnej krajiny 
alebo vyžaduje zvláštne povolenie pre dovoz v prípade
poistenia transportu liekov 
mobilné telefóny, výpo tová technika, profesionálne technické 
vybavenie, predmety umeleckej hodnoty, peniaze, platobné 
karty, k ú e, hodinky, výrobky z drahých kovov a kame ov, 
obchodné vzorky, motorové vozidlá vrátane ich príslušenstva, 
potraviny, tabakové výrobky, alkohol v prípade poistenia 
batožiny
škody vzniknuté porušením právnej povinnosti v prípade 
poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu
infek né choroby, choroby z povolania, infarkt myokardu, 
mozgová cievna príhoda, nádorové ochorenia v prípade 
úrazového poistenia
vedenie motorového vozidla osobou bez vodi ského 
oprávnenia, použitie vozidla pri automobilových pretekoch alebo 
vozidla bez platného osved enia o technickej kontrole, náklady 
na vyprostenie, dopravu a uskladnenie poškodeného vozidla
v prípade poistenia nákladov v prípade nepojazdného vozidla
meškanie hromadného dopravného prostriedku z dôvodu 
nesplnenia povinnosti dopravcu alebo nepredloženia 
požadovaných dokladov poisteným v prípade poistenia 
meškania hromadného dopravného prostriedku

v prípade nepojazdného vozidla)
akútna choroba alebo úraz poisteného v zahrani í, smr  alebo
hospitalizácia blízkej osoby, škoda na majetku poisteného v Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
dôsledku živelnej udalosti alebo trestného inu vyžadujúce si návrat 
do vlasti (poistenie prerušenia cesty)
havária, technická porucha, nepriaznivé poveternostné podmienky 
na letisku, živelná udalos , ktoré zaprí inili meškanie hromadného 
dopravného prostriedku o viac ako 6 hodín (poistenie meškania 
hromadného dopravného prostriedku, poistenie zmeškania 
hromadného dopravného prostriedku)
štrajk, teroristický in, ukon enie innosti leteckej spolo nosti, 
živelná udalos , atmosférické vplyvy, nepriaznivé poveternostné 
podmienky, ktoré zaprí inili meškanie odletu lietadla o viac ako 6 
hodín (poistenie meškania odletu lietadla)
ochorenie, úraz, hospitalizácia, smr , ak boli dôvodom pre 
stornovanie cestovného lístka, zájazdu, ubytovania (objednanej
služby) a ak k nim došlo v ase medzi d om nasledujúcim po 
uzatvorení poistnej zmluvy a d om nástupu na využitie objednanej 
služby (poistenie zrušenia cesty)
zásah (záchranná innos ) v dôsledku ties ovej situácie alebo
smrti (poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej 
akcii v horách v zahrani í poistenie nákladov na zásah Horskej 
záchrannej služby)

ak k nim došlo po as doby trvania poistenia v zahrani í.

! Poistenie sa nevz ahuje najmä na:
! choroby a úrazy existujúce v ase uzatvorenia poistenia 

a psychické choroby a ochorenia
! úmyselné poškodenie svojho zdravia, svojho majetku a tiež 

úmyselné poškodenie zdravia a majetku iných osôb
! udalosti, ktoré vznikli, ke  ste boli pod vplyvom alkoholu, drog 

alebo iných omamných látok 
! nedodržanie opatrení a pokynov miestnych úradov,

príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúcich 
k zachovaniu bezpe nosti osôb

! vedomú ú as  na akejko vek vojne, ob ianskych nepokojoch, 
teroristickom ine, štrajku

! stornovanie objednanej služby, ak bola služba objednaná pred 
za iatkom poistenia (platnos  poistenia od) 

! stornovanie objednanej služby, ak bola služba využitá inou 
osobou (náhradníkom) 

! Poistenie sa nevz ahuje na udalosti, ktoré nastali na území 
Slovenskej republiky, na území krajiny, kde máte trvalý pobyt 
a na území krajiny, kde ste ú astníkom verejného zdravotného 
poistenia, okrem poistenia nákladov na zásah Horskej 
záchrannej služby.

po as zahrani ných pracovných ciest    
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Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade s platnými 
poistnými podmienkami a poistnou zmluvou, do výšky poistnej sumy 
uvedenej v poistnej zmluve. 

Pois ovate  je oprávnený vopred stanovi  kombináciu poistení (balík) 
uvedených vyššie. Dojednaná kombinácia poistení je uvedená v poistnej 
zmluve.

! V prípade poistenia nákladov na zásah Horskej záchrannej 
služby sa poistenie nevz ahuje na udalosti, ktoré nastali mimo 
územia Slovenskej republiky. 

Úplný zoznam vylú ení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach. 

Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie (okrem poistenia nákladov na zásah Horskej záchrannej služby) sa vz ahuje na udalosti kdeko vek na svete v súlade s územnou 
platnos ou dojednanou v poistnej zmluve, t. j. územie eskej republiky, územie Európy vrátane alších štátov mimo geografického 
vymedzenia Európy menovite uvedených v poistných podmienkach alebo územie celého sveta.
Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby sa vz ahuje na udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky v horských 
oblastiach v územnej pôsobnosti HZS uvedených v zákone, ktorý upravuje innos  Horskej záchrannej služby, ak sú mimo miesta Vášho 
trvalého alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
pri uzatváraní poistenia uvies  všetky informácie potrebné pre správne ur enie územnej platnosti poistenia a pre správne ur enie rizikovej 
skupiny 
dba  pod a svojich možností o to, aby poistná udalos  nenastala a nezvyšova  bezdôvodne riziko vzniku poistnej udalosti 
v prípade poistnej udalosti dodržiava  pokyny pois ovne alebo jej partnera (asisten ná spolo nos )
da  súhlas ošetrujúcemu lekárovi, aby poskytol pois ovni alebo jej partnerovi (asisten ná spolo nos ) informácie o mojom zdravotnom stave 
oznámi  škodovú udalos  bezodkladne po jej vzniku pois ovni alebo jej partnerov a predloži  všetky potrebné doklady (ich zoznam je uvedený 
na tla ive Oznámenie škodovej udalosti a v poistných podmienkach)
v prípade, že ide o trestný in, oznámi bez omeškania udalos  orgánom polície
v prípade, že ide u udalos , ktorá nastala v ubytovacom zariadení, oznámi  udalos  jeho majite ovi 
v prípade, že ide o udalos , ktorá nastala po as prepravy, oznámi  udalos  prepravcovi a vyžiada  si od neho doklad o vzniku a rozsahu škody
stornova  objednanú službu do 2 dní od kedy vznikol dôvod, pre ktorý ju nemôžem využi  a vyžiada  si o tom doklad od poskytovate a služby
dodržiava  nariadené opatrenia a pokyny miestnych úradov, príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúce k zachovaniu 
bezpe nosti osôb
dodržiava  právne predpisy krajiny, na území ktorej sa nachádzate.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
V prípade poistenia na dobu ur itú je poistné splatné naraz, ku d u za iatku poistenia. 
V prípade poistenia na dobu neur itú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým d om. Poistným obdobím je 
12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. 
V poistnej zmluve je možné dojedna  úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného je uvedená v poistnej zmluve. V prípade 
mesa ných splátok (za kalendárny mesiac) je poistné splatné vždy 5-ty de  po ukon ení príslušného kalendárneho mesiaca.
Poistné hradíte bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo v hotovosti príp. prostredníctvom platobnej karty cez platobný terminál na kontaktnom 
mieste pois ovne.
Podrobnú informáciu oh adne frekvencie platby, výšky a dátumu/-ov splatnosti poistného nájdete v poistnej zmluve. 

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie sa uzatvára na:

konkrétnu dobu ohrani enú dátumami od – do (doba ur itá), pri om poistenie za ína nultou hodinou stredoeurópskeho asu d a ozna eného 
v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od a kon í 24. hodinou stredoeurópskeho asu d a ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  
poistenia do 

alebo
na dobu neur itú (t. z. koniec poistenia nie je vopred stanovený), pri om poistenie za ína nultou hodinou stredoeurópskeho asu d a 
ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistnú zmluvu môžete písomne zruši  nasledujúcimi spôsobmi:
- výpove ou do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-d ovou výpovednou lehotou,
- výpove ou ku koncu poistného obdobia, výpove  sa musí da  aspo  6 týžd ov pred jeho uplynutím. Ak ste uvedenú lehotu nestihli, poistenie 

kon í uplynutím nasledujúceho poistného obdobia. 
- dohodu poistníka a pois ovate a, v rámci ktorej musí by  jednozna ne ur ený dátum zániku poistenia. 
Poistná zmluva môže zaniknú  aj z dôvodu nezaplatenia poistného.
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Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a 
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy, aktuálne platným znením Všeobecných poistných 
podmienok individuálneho komplexného cestovného poistenia a aktuálne platným znením Osobitných dojednaní pre poistenie 
asisten ných služieb pre motorové vozidlo.

O aké poistenie ide?
Individuálne komplexné cestovné poistenie je ur ené na ochranu pred neo akávanými udalos ami, ku ktorým môže dôjs  po as Vašich ciest a 
pobytu mimo miesta Vášho (trvalého alebo prechodného) bydliska. 

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
V prípade ciest smerujúcich v rámci územia Slovenskej republiky je
výberovo poistené: 

batožina (veci osobnej potreby, ktoré si beriete so sebou na cestu 
a pobyt) pre prípad jej poškodenia alebo zni enia v dôsledku 
živelnej udalosti, vodou z vodovodných zariadení, stratou  alebo 
odcudzením po as prepravy, v dôsledku odcudzenia s prekonaním 
prekážky (poistenie batožiny)
neúmyselná škoda na zdraví alebo na živote, na majetku alebo iná 
majetková škoda, ktorú ste spôsobili svojim konaním tretej osobe 
(poškodenému) (poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu)
úraz, ktorý Vám spôsobil trvalú ujmu na zdraví, trvalé telesné
poškodenie alebo smr  (úrazové poistenie)
zásah (záchranná innos ) Horskej záchrannej služby (HZS) v 
dôsledku ties ovej situácie alebo smrti (poistenie nákladov na
zásah HZS)

mobilné telefóny, výpo tová technika, profesionálne technické 
vybavenie, predmety umeleckej hodnoty, peniaze, platobné 
karty, k ú e, hodinky, výrobky z drahých kovov a kame ov, 
obchodné vzorky, motorové vozidlá vrátane ich príslušenstva, 
potraviny, tabakové výrobky, alkohol v prípade poistenia 
batožiny
škody vzniknuté porušením právnej povinnosti v prípade 
poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu
infek né choroby, choroby z povolania, infarkt myokardu, 
mozgová cievna príhoda, nádorové ochorenia v prípade 
úrazového poistenia
motorové vozidlá alebo iné dopravné prostriedky, zvieratá, 
rastliny, veci slúžiace na výkon práce, zvukové, obrazové, 
dátové záznamy v prípade poistenia dovolenkovej domácnosti

ochorenie, úraz, hospitalizácia, smr , ak boli dôvodom pre 
stornovanie cestovného lístka, zájazdu, ubytovania (objednanej
služby) a ak k nim došlo v ase medzi d om nasledujúcim po Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
uzatvorení poistnej zmluvy a d om nástupu na využitie objednanej 
služby (poistenie storna objednanej služby)
hnute ný majetok, ktorý je vo vlastníctve lenov Vašej domácnosti 
pre prípad jeho poškodenia (poistenie dovolenkovej domácnosti)

ak k nim došlo po as doby trvania poistenia.

Pois ovate  je oprávnený vopred stanovi  kombináciu poistení (balík) 
uvedených vyššie. Dojednané poistenia sú menovite uvedené v poistnej 
zmluve.

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

! Poistenie sa nevz ahuje najmä na:
! choroby a úrazy existujúce v ase uzatvorenia poistenia 

a psychické choroby a ochorenia
! úmyselné poškodenie svojho zdravia, svojho majetku a tiež 

úmyselné poškodenie zdravia a majetku iných osôb
! udalosti, ktoré vznikli, ke  ste boli pod vplyvom alkoholu, 

drog alebo iných omamných látok
! nedodržanie opatrení a pokynov miestnych úradov,

príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúcich 
k zachovaniu bezpe nosti osôb

! vedomú ú as  na akejko vek vojne, ob ianskych 
nepokojoch, teroristickom ine, štrajku

! stornovanie objednanej služby, ak poistenie bolo uzavreté 
neskôr ako 2 kalendárne dni odo d a záväzného objednania 
objednanej služby

! Poistenie sa nevz ahuje na udalosti, ktoré nastali mimo územia 
Slovenskej republiky.

Úplný zoznam vylú ení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach. 

Kde sa na m a vz ahuje krytie?

Poistenie sa vz ahuje na udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky mimo miesta trvalého alebo prechodného pobytu na území 
Slovenskej republiky. 

Individuálne komplexné cestovné poistenie    
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Aké mám povinnosti?

pri uzatváraní poistenia uvies  všetky informácie potrebné pre správne ur enie rizikovej skupiny 
dba  pod a svojich možností o to, aby poistná udalos  nenastala a nezvyšova  bezdôvodne riziko vzniku poistnej udalosti
v prípade poistnej udalosti dodržiava  pokyny pois ovne alebo jej partnera (asisten ná spolo nos )
da  súhlas ošetrujúcemu lekárovi, aby poskytol pois ovni alebo jej partnerovi (asisten ná spolo nos ) informácie o mojom zdravotnom stave 
oznámi  škodovú udalos  bezodkladne po jej vzniku pois ovni alebo jej partnerov a predloži  všetky potrebné doklady (ich zoznam je uvedený 
na tla ive Oznámenie škodovej udalosti a v poistných podmienkach)
v prípade, že ide o trestný in, oznámi bez meškania udalos  orgánom polície
v prípade, že ide u udalos , ktorá nastala v ubytovacom zariadení, oznámi  udalos  jeho majite ovi 
v prípade, že ide o udalos , ktorá nastala po as prepravy, oznámi  udalos  prepravcovi a vyžiada  si od neho doklad o vzniku a rozsahu škody
stornova  objednanú službu do 2 dní od kedy vznikol dôvod, pre ktorý ju nemôžem využi  a vyžiada  si o tom doklad od poskytovate a služby
dodržiava  nariadené opatrenia a pokyny miestnych úradov, príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúce k zachovaniu 
bezpe nosti osôb

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Poistné platíte naraz za celú dobu platnosti poistenia v de  uzatvorenia poistnej zmluvy, a to bu  v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty 
cez platobný terminál, ak si poistenie dojednávate na kontaktnom mieste pois ovne alebo u jej sprostredkovate a. V prípade, ak si poistenie 
dojednávate cez internetovú stránku pois ovne alebo cez internetovú stránku jej partnerov, poistné zaplatíte cez platobný nástroj dostupný na tejto 
internetovej stránke alebo prevodným príkazom vo Vašej banke. 

Kedy za ína a kon í krytie?

Poistenie sa uzatvára na konkrétnu dobu ohrani enú dátumami od – do (doba ur itá), pri om poistenie za ína nultou hodinou stredoeurópskeho 
asu d a ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od. Ak si poistenie uzatváram v de  vycestovania mimo miesta trvalého alebo 

prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, poistenie za ína hodinou uvedenou v poistnej zmluve. Poistenie kon í 24. hodinou 
stredoeurópskeho asu d a  ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia do. 
Poistenie storna objednanej služby, ak je v poistnej zmluve dojednané, za ína nasledujúcim d om po dni, kedy som si  uzatvoril poistenie a kon í 
d om, kedy by som mal za a  objednanú službu využíva .

Ako môžem zmluvu vypoveda ?

Poistnú zmluvu môžete písomne vypoveda  do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-d ovou výpovednou lehotou. Ak ste si poistnú zmluvu uzatvorili 
cez formulár na internetovej stránke pois ovne alebo jej partnera, cez mobilnú aplikáciu, cez telefón alebo cez SMS a na dobu dlhšiu ako 30 dní,
môžete od poistnej zmluvy odstúpi  v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy. Poistná zmluva môže zaniknú  aj z dôvodu 
nezaplatenia poistného.
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Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a 
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy, aktuálne platným znením Všeobecných poistných 
podmienok individuálneho komplexného cestovného poistenia a aktuálne platným znením Osobitných dojednaní pre poistenie 
asisten ných služieb pre motorové vozidlo.

O aké poistenie ide?
Individuálne komplexné cestovné poistenie je ur ené na ochranu pred neo akávanými udalos ami, ku ktorým môže dôjs  po as Vašich ciest a 
pobytu mimo miesta Vášho (trvalého alebo prechodného) bydliska. 

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
V prípade ciest smerujúcich mimo územia Slovenskej republiky (do 
zahrani ia) je poistené: 

akútna choroba, úraz alebo úmrtie (poistenie lie ebných nákladov 
v zahrani í)
telefonická asistencia, ak sa ocitnete v ažkej situácii v dôsledku 
úrazu, akútnej choroby (asisten né služby v zahrani í)

alej môže by  výberovo poistené:
batožina (veci osobnej potreby, ktoré si beriete so sebou na cestu 
a pobyt) pre prípad jej poškodenia alebo zni enia v dôsledku 
živelnej udalosti, vodou z vodovodných zariadení, stratou alebo 
krádežou po as prepravy, v dôsledku odcudzenia s prekonaním 
prekážky (poistenie batožiny)
cestovný doklad (slúžiaci na preukázanie totožnosti) pre prípad
jeho straty alebo krádeže (poistenie batožiny)
oneskorené dodanie Vašej batožiny leteckou spolo nos ou 
neskôr ako 24-hodín od príletu na miesto ur enia (poistenie 
batožiny)
neúmyselná škoda na zdraví alebo na živote, na majetku alebo iná 
majetková škoda, ktorú ste spôsobili svojim konaním tretej osobe 
(poškodenému) (poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu)
úraz, ktorý Vám spôsobil trvalú ujmu na zdraví, trvalé telesné
poškodenie alebo smr  (úrazové poistenie)

plánovaná, preventívna, nadštandardná zdravotná starostlivos  
a doplnková zdravotná starostlivos  (rehabilitácia, fyzioterapia, 
kúpe ná lie ba) v prípade poistenia lie ebných nákladov 
v zahrani í
mobilné telefóny, výpo tová technika, profesionálne technické 
vybavenie, predmety umeleckej hodnoty, peniaze, platobné 
karty, k ú e, hodinky, výrobky z drahých kovov a kame ov, 
obchodné vzorky, motorové vozidlá vrátane ich príslušenstva, 
potraviny, tabakové výrobky, alkohol v prípade poistenia 
batožiny
škody vzniknuté porušením právnej povinnosti v prípade 
poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu
infek né choroby, choroby z povolania, infarkt myokardu, 
mozgová cievna príhoda, nádorové ochorenia v prípade 
úrazového poistenia
motorové vozidlá alebo iné dopravné prostriedky, zvieratá, 
rastliny, veci slúžiace na výkon práce, zvukové, obrazové, 
dátové záznamy v prípade poistenia dovolenkovej domácnosti
vedenie motorového vozidla osobou bez vodi ského 
oprávnenia, použitie vozidla pri motoristickej sú aži alebo 
pretekoch alebo v stave nespôsobilom na premávku v prípade 
poistenia asisten ných služieb pre motorové vozidlo

zásah (záchranná innos ) v dôsledku ties ovej situácie alebo 
smrti v horách (poistenie nákladov na technickú pomoc v
prípade záchrannej akcie v horách v zahrani í) Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
ochorenie, úraz, hospitalizácia, smr , ak boli dôvodom pre 
stornovanie cestovného lístka, zájazdu, ubytovania (objednanej
služby) a ak k nim došlo v ase medzi d om nasledujúcim po 
uzatvorení poistnej zmluvy a d om nástupu na využitie objednanej 
služby (poistenie storna objednanej služby)
akútna choroba alebo úraz domáceho milá ika a škoda spôsobená 
domácim milá ikom na zdraví alebo na živote, na majetku alebo iná 
majetková škoda, ktorú spôsobil tretej osobe (poškodenému) 
(poistenie domáceho milá ika).
hnute ný majetok, ktorý je vo vlastníctve lenov Vašej domácnosti 
pre prípad jeho poškodenia (poistenie dovolenkovej domácnosti)
nehoda alebo porucha motorového vozidla, ktorým cestujete do 
zahrani ia (poistenie asisten ných služieb pre motorové 
vozidlo)

ak k nim došlo po as doby trvania poistenia v zahrani í.

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. 

! Poistenie sa nevz ahuje najmä na:
! choroby a úrazy existujúce v ase uzatvorenia poistenia 

a psychické choroby a ochorenia
! úmyselné poškodenie svojho zdravia, svojho majetku a tiež 

úmyselné poškodenie zdravia a majetku iných osôb
! udalosti, ktoré vznikli, ke  ste boli pod vplyvom alkoholu, 

drog alebo iných omamných látok
! nedodržanie opatrení a pokynov miestnych úradov,

príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúcich 
k zachovaniu bezpe nosti osôb

! vedomú ú as  na akejko vek vojne, ob ianskych 
nepokojoch, teroristickom ine, štrajku

! stornovanie objednanej služby, ak poistenie bolo uzavreté 
neskôr ako 2 kalendárne dni odo d a záväzného objednania 
objednanej služby

! prepravu domáceho milá ika do vlasti
! Poistenie sa nevz ahuje na udalosti, ktoré nastali na území 

Slovenskej republiky, na území krajiny, kde máte trvalý pobyt 
a na území krajiny, kde ste ú astníkom verejného zdravotného 
poistenia. 

Úplný zoznam vylú ení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach. 

Individuálne komplexné cestovné poistenie    
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Kde sa na m a vz ahuje krytie?
Poistenie sa vz ahuje na udalosti kdeko vek na svete v súlade s územnou platnos ou dojednanou v poistnej zmluve, t. j. územie eskej 
republiky alebo územie Európy vrátane alších štátov mimo geografického vymedzenia Európy menovite uvedených v poistných podmienkach 
alebo územie celého sveta.

Aké mám povinnosti?
pri uzatváraní poistenia uvies  všetky informácie potrebné pre správne ur enie územnej platnosti poistenia a pre správne ur enie rizikovej 
skupiny 
dba  pod a svojich možností o to, aby poistná udalos  nenastala a nezvyšova  bezdôvodne riziko vzniku poistnej udalosti
v prípade poistnej udalosti dodržiava  pokyny pois ovne alebo jej partnera (asisten ná spolo nos )
da  súhlas ošetrujúcemu lekárovi, aby poskytol pois ovni alebo jej partnerovi (asisten ná spolo nos ) informácie o mojom zdravotnom stave 
oznámi  škodovú udalos  bezodkladne po jej vzniku pois ovni alebo jej partnerov a predloži  všetky potrebné doklady (ich zoznam je uvedený 
na tla ive Oznámenie škodovej udalosti a v poistných podmienkach)
v prípade, že ide o trestný in, oznámi bez omeškania udalos  orgánom polície
v prípade, že ide u udalos , ktorá nastala v ubytovacom zariadení, oznámi  udalos  jeho majite ovi 
v prípade, že ide o udalos , ktorá nastala po as prepravy, oznámi  udalos  prepravcovi a vyžiada  si od neho doklad o vzniku a rozsahu škody
stornova  objednanú službu do 2 dní od kedy vznikol dôvod, pre ktorý ju nemôžem využi  a vyžiada  si o tom doklad od poskytovate a služby
dodržiava  nariadené opatrenia a pokyny miestnych úradov, príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúce k zachovaniu 
bezpe nosti osôb
dodržiava  právne predpisy krajiny, na území ktorej sa nachádzate
v prípade nehody alebo poruchy motorového vozidla vždy kontaktova  zmluvného partnera pois ovne na poskytovanie asisten ných služieb

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte naraz za celú dobu platnosti poistenia v de  uzatvorenia poistnej zmluvy, a to bu  v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty 
cez platobný terminál, ak si poistenie dojednávate na kontaktnom mieste pois ovne alebo u jej sprostredkovate a. V prípade, ak si poistenie 
dojednávate cez internetovú stránku pois ovne alebo cez internetovú stránku jej partnerov, poistné zaplatíte cez platobný nástroj dostupný na tejto 
internetovej stránke alebo prevodným príkazom vo Vašej banke. 

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie sa uzatvára na konkrétnu dobu ohrani enú dátumami od – do (doba ur itá), pri om poistenie za ína nultou hodinou stredoeurópskeho 
asu d a ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  poistenia od. Ak si poistenie uzatváram v de  vycestovania do zahrani ia, poistenie za ína 

hodinou uvedenou v poistnej zmluve. Poistenie kon í 24. hodinou stredoeurópskeho asu d a  ozna eného v poistnej zmluve ako platnos  
poistenia do.  
Poistenie storna objednanej služby, ak je v poistnej zmluve dojednané, za ína nasledujúcim d om po dni, kedy som si  uzatvoril poistenie a kon í 
d om, kedy by som mal za a  objednanú službu využíva .

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypoveda  do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-d ovou výpovednou lehotou. Ak ste si poistnú zmluvu uzatvorili 
cez formulár na internetovej stránke pois ovne alebo jej partnera, cez mobilnú aplikáciu, cez telefón alebo cez SMS a na dobu dlhšiu ako 30 dní,
môžete od poistnej zmluvy odstúpi  v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy. Poistná zmluva môže zaniknú  aj z dôvodu 
nezaplatenia poistného.



Tento informa ný dokument Vám má poskytnú  základný preh ad 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 
pre poistenie podnikate ov a znením príslušných Osobitných dojednaní.

O aké poistenie ide? 
Poistenie pre podnikate ov SME je ur ené na ochranu pred neo akávanými udalos ami:

ktoré by mohli ohrozi  Váš majetok a podnikate skú innos  (Poistenie majetku); 
a/ alebo ku ktorým môže dôjs  v súvislosti s vykonávaním Vašich podnikate ských inností a to vo vz ahu k poškodenému – tretej 
osobe (Poistenie zodpovednosti).

o je predmetom poistenia? o nie je predmetom poistenia?
Pokia  je dojednané Poistenie majetku, poistený je majetok vo 
vlastníctve príp. držbe poisteného uvedený v poistnej zmluve.  
Ide napríklad o:  

stavby, stavebné úpravy  
zariadenia, zásoby, cudzie veci (v trvalom alebo do asnom 
užívaní alebo veci prevzaté pri poskytovaní služby)
veci zamestnancov  
finan ná hotovos
umelecké predmety 
strata na zisku / nájomnom pri prerušení prevádzky 

Majetok je možné poisti  na nasledovné riziká:
all-risk

alšie volite né riziká a pripoistenia:
lom stroja / lom elektroniky 
preprava vlastných zariadení a zásob 
odcudzenie a zni enie vecí pe ažného posla
asisten né služby (Technická pomoc)

Poistený majetok ako aj riziká sú menovite uvedené v poistnej 
zmluve. 

Pokia  je dojednané Poistenie zodpovednosti, poistná ochrana 
sa vz ahuje na:

Pri dojednaní všeobecnej zodpovednosti (a to pri vykonávaní 
predmetu innosti zapísaného v OR / ŽR alebo vykonávaného 
na základe príslušného oprávnenia, vrátane súvisiacich 
inností)

škoda na zdraví  
škoda na veci  
následná majetková škoda
zachra ovacie náklady 
nároky na úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú 
starostlivos  vynaložených zdravotnou pois ov ou nároky 
na náhradu dávok vynaložených a Sociálnou pois ov ou 
uplatnených vo i poistenému
nevyhnutné náklady na zistenie rozsahu a prí iny škody

Pokia  je dojednané Poistenie majetku:
motorové vozidlá alebo iné dopravné prostriedky s prideleným 
eviden ným íslom,
lietadlá, lode a iné plavidlá, 
stavby (t. z. budovy a haly):   

- bez kolauda ného rozhodnutia, rozostavané stavby,
- ktoré nie sú zo zemou spojené pevným základom, 

sklo s hrúbkou menšou ako 4 mm v oknách, dverách, 
svetlíkoch, strechách, stenách a podobne.  

Pokia  je dojednané Poistenie všeobecnej zodpovednosti:
škoda, ktorú prevezmete nad rámec stanovený právnymi 
predpismi,  
škoda, ktorá vznikne v dôsledku uloženia pokuty / sankcie, 
škoda, ktorú  spôsobíte sebe samému, svojmu 
manželovi/manželke, príbuzným v priamom rade, svojim 
obchodným spolo níkom a ich príbuzným v priamom rade. 

Pokia  je dojednané Poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú vadným výrobkom: 

škoda, spôsobená výrobkami, ktoré neboli uvedené do obehu,
škoda, vyplývajúca z nedostatkov výrobkov iných výrobcov, 
ktoré boli vyrobené alebo spracované vadným výrobkom 
poisteného (strojom alebo zariadením),  
lietadlá, plavidlá, lie ivá , motorové vozidlá a ich sú asti, 
tabak, lie ivá, kozmetika alebo hnojivá, hotový betón a 
stavebné prefabrikáty na konštruk né ú ely.

Pokia  je dojednané Poistenie environmentálnej 
zodpovednosti: 

škoda, vzniknutá na nehnute nom majetku vo vlastníctve 
poisteného, 
náklady, vynaložené na údržbu, prevádzkových zariadení,
škoda, spôsobená únikom zne is ujúcich látok z podzemných 
skladovacích nádrž.

Pri dojednaní zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným 
výrobkom (ktorý poistený uvádza do obehu) Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

škoda na zdraví  
škoda na veci 
následná majetková škoda
zachra ovacie náklady 
nevyhnutné náklady  na zistenie rozsahu a prí iny škody
náklady civilného sporového konania o náhrade škody 
pred súdom alebo rozhodcovským súdom, pokia  bolo toto 
konanie potrebné k zisteniu zodpovednosti poisteného  

! Poistenie sa nevz ahuje najmä na škody spôsobené:
! úmyselným konaním alebo nedbanlivos ou,
! v dôsledku vojnového stavu, ob ianskych nepokojov, 

sabotáží, terorizmu, štrajkov a pod.,  
! chybami alebo nedostatkami vzniknutými pred za iatkom 

poistenia,
! vykonávaním takého predmetu innosti, ktorý v ase

Spolo nos : Union pois ov a, a. s., Slovenská republika, I O: 31 322 051                       Produkt: Poistenie pre podnikate ov SME



Pri dojednaní environmentálnej zodpovednosti 
environmentálna škoda spôsobená únikom zne is ujúcich 
látok v súvislosti s pracovnou innos ou poisteného
náklady na nápravné alebo preventívne opatrenia, 
vynaložené v dôsledku environmentálnej škody alebo jej 
bezprostrednej hrozby 

Dojednané poistenia sú menovite uvedené v poistnej zmluve. 

uzavretia poistnej zmluvy nebol uvedený v príslušnom 
registri, príp. oprávnení,  

! v dôsledku chyby alebo poškodenia, za ktoré zodpovedá zo 
zákona alebo na základe uzavretej zmluvy dodávate , 
predávajúci, zhotovite  veci alebo iný zmluvný partner 
poisteného.

Úplný zoznam vylú ení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach a príslušných osobitných dojednaniach.

Kde sa na m a v ahuje krytie?
Poistenie sa vz ahuje na udalosti, ktoré vznikli na mieste v poistnej zmluve uvedenom ako „Miesto poistenia“. V prípade „Miesta 
poistenia“ môže ís  o presnú adresu príp. o územie štátu alebo štátov (Slovenská republika / Slovenská republika a eská 
republika / Európa / Svet okrem USA a Kanady).  

Aké mám povinnosti?
pri uzatváraní poistenia

odpoveda  úplne a pravdivo na všetky písomné otázky pois ovate a, ktoré sa týkajú dojednaného poistenia a sú rozhodujúce pre 
uzavretie poistnej zmluvy,  
umožni  pois ovate ovi alebo ním povereným osobám vstup do priestorov, kde sa nachádzajú poistené predmety a umožni  im 
posúdi  skuto nosti rozhodujúce pre ocenenie pois ovaných rizík, 

po as trvania poistenia
dba , aby poistná udalos  nenastala, 
oznámi  pois ovate ovi, každé uzavretie zmluvného poistenia u iného pois ovate a a uvies  jeho názov a sídlo a výšku dohodnutej 
poistnej sumy, 
udržiava  poistené veci v dobrom technickom stave, dodržiava  pokyny pre prevádzku a údržbu veci danú výrobcom, vykonáva  
kontroly a revízie, 
písomne oznámi  pois ovate ovi bez zbyto ného odkladu každú skuto nos , ktorá má vplyv na zvýšenie poisteného rizika, ku 
ktorému došlo po uzavretí zmluvy, 

po poistnej udalosti
urobi  všetky potrebné opatrenia, aby vzniknutá škoda bola o najmenšia, 
písomne oznámi  pois ovate ovi bez zbyto ného odkladu, najneskôr do 3 dní po zistení škody, vznik udalosti, ktorá by mohla by  
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, spolupracova  s pois ovate om pri zis ovaní prí in a rozsahu poistnej udalosti.

Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a príslušných osobitných dojednaniach. 

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné je splatné prvým d om poistného obdobia. Pri návrhovom spôsobe dojednania, poistenie vzniká zaplatením prvého ro ného 
poistného / prvej splátky, ktoré je potrebné uhradi  v lehote 15 kalendárnych dní od dátumu za iatku poistenia, uvedeného v návrhu 
poistnej zmluvy.
V poistnej zmluve je možné dojedna  úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: ro ne / polro ne / štvr ro ne.  
Poistné za prvé poistné obdobie je možné uhradi bezhotovostne, v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty cez platobný terminál, 
ak si poistenie dojednávate na kontaktnom mieste pois ovne alebo u jej sprostredkovate a.
Poistné za druhé a alšie poistné obdobia môžete zaplati  prevodným príkazom, trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou.   
Podrobnú informáciu oh adne frekvencie platby, výšky a dátumu/-ov splatnosti poistného nájdete uvedenú v poistnej zmluve. 

Kedy za ína a kon í krytie?
Poistenie sa uzatvára na dobu neur itú, t. z. koniec poistenia nie je vopred stanovený. Poistenie za ína nultou hodinou d a ozna eného v 
poistnej zmluve alebo v návrhu poistnej zmluvy ako za iatok poistnej doby.

Ako môžem zmluvu vypoveda ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zruši  nasledovným spôsobom:  

- výpove ou do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-d ovou výpovednou lehotou,
- výpove ou ku koncu poistného obdobia, ak je výpove  doru ená druhej strane najneskôr 6 týžd ov pred koncom poistného 

obdobia (ak túto lehotu nestihnete dodrža , poistenie automaticky zaniká ku koncu nasledujúceho poisteného obdobia),
- dohodou poistníka a pois ovate a, v rámci ktorej musí by  jednozna ne ur ený dátum zániku poistenia.  

Poistná zmluva môže zaniknú  aj z dôvodu nezaplatenia poistného. 





Vyhlásenie poistníka (záujemcu o poistenie) o prevzatí informa ného dokumentu pred podpisom návrhu 
poistnej zmluvy 

Vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že mi bol riadne v dostato nom asovom predstihu pred podpisom 
návrhu poistnej zmluvy obchodným zástupcom poistite a (osobou sprostredkujúcou poistný produkt) poskytnutý
Informa ný dokument o príslušnom poistení (IPID) vypracovaný v súlade so smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/97 a Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1469 tak, aby som mohol prija  informované 
rozhodnutie o uzavretí poistnej zmluvy. 

Vyhlasujem, že som ako sprostredkovate  (zástupca poistite a) zaznamenal na základe informácií poistníka jeho 
požiadavky a potreby, finan nú situáciu ako aj jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa poistenia. Na základe týchto 
informácií vyhlasujem, že poistný produkt, ktorý má záujem uzatvori  poistník je pre poistníka vhodný. 



1. Upozornenie
Tento formulár obsahuje informácie súvisiace s uzatvo-
rením poistnej zmluvy pod¾a zákona è. 39/2015 Z.z. 
o pois ovníctve, ktoré majú pomôc  potenciálnemu 
klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákla-
dov, možných výnosov a strát súvisiacich s poistným 
produktom. Formulár neobsahuje úplný rozsah práv 
a povinností, ktoré potenciálnemu klientovi vyplývajú 
z uzatvorenia poistnej zmluvy.

2. Informácie o poistite¾ovi a kontaktné údaje
Obchodné meno a právna forma poistite¾a:
UNIQA pois ovòa, a.s.
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo pois ovate¾a a názov 
štátu, kde sa nachádza poboèka pois ovate¾a, ktorá uza-
viera poistnú zmluvu
Slovenská republika
Sídlo pois ovate¾a a adresa umiestnenia poboèky
pois ovate¾a, ktorá uzaviera poistnú zmluvu
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

Telefónne èíslo: 0850 111 400
E-mailová adresa: poistovna@uniqa.sk
Webové sídlo: http://www.uniqa.sk

3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité 
zmluvné podmienky

Vysvetlenie pojmov:
VPP – Všeobecné poistné podmienky pre poistenie
osôb – 2017
PP IŽP – Poistné podmienky pre investièné životné 
poistenie - 2017
PP Úmrtie – Poistné podmienky pre poistenie pre 
prípad úmrtia – 2017
PP PR – Poistné podmienky pre poistenie prvého ri-
zika – 2017
PP I – Poistné podmienky pre poistenie invalidity - 2017
PP OPI – Poistné podmienky pre poistenie oslobo-
denia od platenia poistného v prípade úplnej invali-
dity – 2017
PP ÚP – Poistné podmienky pre úrazové poistenie – 
2017
PP KCH – Poistné podmienky pre poistenie kritic-
kých chorôb dospelého – 2017
PP KCHD – Poistné podmienky pre poistenie kritic-
kých chorôb die a a – 2017
PP DPN – Poistné podmienky pre poistenie dávok 
pri pracovnej neschopnosti – 2017
PP DDH/DDHS – Poistné podmienky pre poistenie 
dennej dávky poèas hospitalizácie/poistenie dennej 
dávky poèas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej 
osoby – 2017
PP CHN – Poistné podmienky pre poistenie chirur-
gických nákladov – 2017
PP AS – Poistné podmienky pre poistenie asistenè-
ných služieb – 2017

Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach 
uzatváranej poistnej zmluvy

UNIQÁT Invest – investi né životné poistenie
(platné od 9. 6. 2017) 

PP ZaO – Poistné podmienky pre z¾avy a opcie – 2017
Sadzobník poplatkov – Sadzobník poplatkov a pre-
h¾ad zásad pre investièné životné poistenie UNIQÁT 
Invest, vydaný poistite¾om a dostupný na www.uniqa.sk, 
odovzdaný poistníkovi a poistenému v písomnej for-
me pred podpisom návrhu poistnej zmluvy
ZD – Zmluvné dojednania pre investièné životné 
poistenie UNIQÁT Invest, uvedené v tlaèive návrhu 
poistnej zmluvy
Oceòovacie tabu¾ky – tabu¾ky vydané poistite¾om 
slúžiace k výpoètu poistného plnenia v úrazovom pri-
poistení (trvalé následky úrazu, denné odškodné, eu-
roochrana, horné konèatiny), odovzdané poistníkovi 
a poistenému v písomnej forme pred podpisom návr-
hu poistnej zmluvy
Zoznam diagnóz – dokument Zoznam diagnóz pre úèe-
ly preddavku na poistné plnenie z poistenia invalidity, 
odovzdaný poistníkovi a poistenému z písomnej forme 
pred podpisom návrhu poistnej zmluvy
PS – Poistná suma
OZ – Obèiansky zákonník
PZ – poistná zmluva

Názov poistného produktu:
UNIQÁT Invest

Popis poistného produktu:
a) Popis:
HLAVNÉ POISTENIE: životné poistenie pre prípad úmrtia 
s investiènou zložkou a s doplnkovou investiènou zložkou 
hlavného poistenia 
PRIPOISTENIA: volite¾né pripoistenia v rozsahu stanove-
nom poistite¾om.
b) Poistná doba, poistné obdobie

Poistná doba je doba na ktorú sa dojednáva poistenie.
Poistná doba pripoistení (okrem poistenia dávok 
pri pracovnej neschopnosti a poistenia dennej 
dávky poèas hospitalizácie/poistenie dennej dávky 
poèas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej oso-
by) je pod¾a poistno-technických zásad poistite¾a 
buï volite¾ná, alebo je zhodná s poistnou dobou 
hlavného poistenia, maximálne však do hlavného 
výroèného dòa v kalendárnom roku, v ktorom po-
istený dovàši maximálny koncový vek pre dané pri-
poistenie uvedený v návrhu poistnej zmluvy. 
Poistenie dávok pri pracovnej neschopnosti, v zmysle 
PP DPN èl. 2, ako aj poistenie dennej dávky poèas hos-
pitalizácie/poistenie dennej dávky poèas hospitalizácie 
vrátane sprevádzajúcej osoby v zmysle PP DDH/DDHS 
èl. 2, sa dojednáva na 1 rok s automatickým predlžo-
vaním, do uplynutia maximálnej celkovej doby trvania 
tohto poistenia dojednanej v PZ, najviac však do hlav-
ného výroèného dòa v kalendárnom roku, v ktorom 
poistený dovàši maximálny koncový vek pre toto pois-
tenie uvedený v návrhu poistnej zmluvy.
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Poistné obdobie môže by  dojednané mesaèné, 
štvr roèné, polroèné alebo roèné.

c) Poistné riziká
HLAVNÉ POISTENIE:

Úmrtie poisteného v zmysle PP IŽP, èl. 2
PRIPOISTENIA:

Úmrtie poisteného v zmysle PP Úmrtie, èl. 2, 
písm. a), b), terminálne štádium života poisteného 
v zmysle PP Úmrtie, èl. 2;
Prvé riziko (úmrtie, úplná invalidita) v zmysle PP PR, èl. 2;
Invalidný dôchodok (typ KOMBI: èiastoèná ale-
bo úplná invalidita, typ ÚPLNÝ: úplná invalidita) 
v zmysle PP I, èl.2, písm. a) a b);
Invalidita s výplatou PS (typ KOMBI: èiastoèná 
alebo úplná invalidita, typ ÚPLNÁ: úplná invalidita) 
v zmysle PP I, èl. 2, písm. c) až e);
Oslobodenie od platenia poistného v prípade úplnej
invalidity poisteného P1 v zmysle PP OPI, èl. 2;
Trvalé následky úrazu v zmysle PP ÚP, èl. 6;
Euroochrana v zmysle PP ÚP èl. 7;
Horné konèatiny v zmysle PP ÚP, èl. 13;
Úrazová invalidita s výplatou PS (typ KOMBI: èiastoè-
ná alebo úplná invalidita) v zmysle PP I, èl. 2, písm. f);
Smr  úrazom s 2-násobnou poistnou sumou pri do-
pravnej nehode v zmysle PP ÚP, èl. 8;
Úrazová hospitalizácia v zmysle PP ÚP, èl. 10;
Denné odškodné v zmysle PP ÚP, èl. 9;
Drobné úrazy v zmysle PP ÚP, èl. 11;
Zlomeniny kostí u detí v zmysle PP ÚP, èl. 12;
Kritické choroby dospelého v zmysle PP KCH, èl. 2;
Kritické choroby die a a v zmysle PP KCHD, èl. 2;
Denné dávky pri pracovnej neschopnosti v zmysle 
PP DPN, èl. 2, bod 1, písm. a);
Mesaèné dávky pri pracovnej neschopnosti v zmysle 
PP DPN, èl. 2, bod 1, písm. b);
Denná dávka poèas hospitalizácie/Denná dávka poèas 
hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej osoby v zmysle 
VPP a PP DDH/DDHS, èl. 2, bod 6, èl. 11 body 1, 2;
Chirurgické náklady v zmysle VPP a PP CHN, èl. 2, 
bod 1;
Asistenèné služby v zmysle VPP a PP AS, èl. 2, bod 5.

d) Poistné plnenie je suma, ktorú poskytne poistite¾ 
v prípade poistnej udalosti a vzniku nároku na poist-
né plnenie.

Spôsob urèenia výšky poistného plnenia: Urèenie výšky 
poistného plnenia závisí od výšky dojednanej poistnej 
sumy ako aj zmluvne dohodnutých podmienok a usta-
novení vz ahujúcich sa na konkrétne poistenie, v prípa-
de vzniku nároku na poistné plnenie. 
HLAVNÉ POISTENIE:

Aktuálna hodnota podielových jednotiek investiè-
nej zložky poistenia a doplnkovej investiènej zlož-
ky poistenia v prípade dožitia sa poisteného konca 
poistenia. Výška uvedenej sumy závisí od poètu po-
dielových jednotiek a ich aktuálnej hodnoty a nie je 
garantovaná.
Vyššia zo súm: poistná suma pre prípad úmrtia a 
aktuálna hodnota podielových jednotiek investiènej 
zložky poistenia v prípade úmrtia poisteného.
Hodnota podielových jednotiek doplnkovej investiènej 
zložky poistenia v prípade úmrtia poisteného. Výška 
uvedenej sumy závisí od poètu podielových jednotiek 
a ich aktuálnej hodnoty a nie je garantovaná.

PRIPOISTENIA:
poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve pre na-
sledovné pripoistenia: úmrtie s konštantnou poist-
nou sumou, úplná invalidita s konštantou poistnou 
sumou, kritické choroby dospelého (okrem poistnej 
udalosti: rakovina in situ krèka maternice), kritické 
choroby die a a, kombinovaná úrazová invalidita 
s výplatou pod¾a PP I, drobné úrazy, zlomeniny kostí 
u detí, chirurgické náklady, jednodòová chirurgia,
percento z aktuálnej poistnej sumy v závislosti od 
typu invalidity pre pripoistenie kombinovanej alebo 
úplnej invalidity s klesajúcou poistnou sumou v dô-
sledku choroby alebo úrazu pod¾a PP I, 
percento z aktuálnej poistnej sumy v pripoistení kri-
tických chorôb dospelého v prípade poistnej udalosti: 
rakovina in situ krèka maternice pod¾a PP KCH,
vzniknuté náklady za plastickú operáciu do výšky poistnej 
sumy dohodnutej pre poistenie chirurgických nákladov, 
aktuálna poistná suma pre pripoistenie úmrtia s kle-
sajúcou poistnou sumou pod¾a PP Úmrtie, pre pripo-
istenie prvého rizika pod¾a PP PR, 
dôchodok dohodnutý v poistnej zmluve pre pripoistenie 
kombinovaného alebo úplného invalidného dôchodku,
dôchodok vo forme oslobodenia poistníka od platenia 
poistného v poistnej zmluve za hlavné poistenie a vybra-
né pripoistenia pre pripoistenie oslobodenia od platenia 
poistného v prípade úplnej invalidity poisteného P1,
dôchodok vo forme oslobodenia poistníka od plate-
nia poistného za pripoistenie invalidného dôchodku 
v rámci pripoistenia invalidného dôchodku pod¾a PP I,
poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve pre pri-
poistenie Euroochrana v prípade, ak súèet percentuál-
nych ohodnotení poranení spôsobených jednou poist-
nou udalos ou pod¾a oceòovacích tabuliek pre trvalé 
následky úrazu je najmenej 50 %,
percento z dohodnutej poistnej sumy pre pripois-
tenie trvalých následkov úrazu s progresiou 600 %, 
pre pripoistenie trvalých následkov úrazu 10 PLUS 
s progresiou 600 %. Percento sa stanoví ako násobok súè-
tu percentuálnych ohodnotení poranení spôsobených 
jednou poistnou udalos ou pod¾a oceòovacích tabuliek 
pre trvalé následky úrazu a príslušnej hodnoty pod¾a 
podmienok uvedených v poistnej zmluve, maximálne 
600 %; pokia¾ je to dohodnuté, do 10 % rozsahu trvalých 
následkov úrazu sa plní len za stratové poranenia uvede-
né v oceòovacích tabu¾kách pre trvalé následky úrazu,
percento z dohodnutej poistnej sumy pre pripoiste-
nie horných konèatín. Percento sa stanoví ako súèet 
percentuálnych ohodnotení poranení, diagnóz spô-
sobených jednou poistnou udalos ou pod¾a oceòova-
cích tabuliek pre horné konèatiny pre konkrétny úraz, 
maximálne 100 %,
dojednaná poistná suma platná pre konkrétnu dåžku 
hospitalizácie pre pripoistenie úrazovej hospitalizácie,
denná dávka za kalendárne dni pre ktoré vznikol nárok 
na poistné plnenie v pripoistení dennej dávky pri PN, 
mesaèná dávka za obdobia, pre ktoré vznikol nárok na 
poistné plnenie v pripoistení mesaèných dávok pri PN,
denná dávka za každý zaèatý kalendárny deò poèas 
hospitalizácie, za ktorý vznikol nárok na poistné plne-
nie pre poistenie dennej dávky poèas hospitalizácie/
dennej dávky poèas hospitalizácie vrátane sprevádza-
júcej osoby vo výške: dojednaná denná dávka z dôvo-
du choroby, dvojnásobok dojednanej dennej dávky 
z dôvodu úrazu okrem úrazov, ktoré nastanú pod¾a 



PP DDH/DDHS, èl. 11, bod 5 a), b), c), minimálne 
šes násobok dojednanej dennej dávky pri pôrode,
náklady na dopravu do a zo zamestnania v prípa-
de úrazu, do limitu uvedeného v PP DDH/DDHS, 
èl. 11, bod 6,
denná dávka za dobu práceneschopnosti z dôvodu 
úrazu, resp. dobu nevyhnutného lieèenia úrazu pod¾a 
oceòovacích tabuliek pre denné odškodné, vyplácaná 
poènúc dòom dohodnutým v poistnej zmluve, pokia¾ 
vznikol nárok na poistné plnenie,
dojednaná poistná suma v prípade smrti úrazom, 
dvojnásobná poistná suma v prípade smrti pri do-
pravnej nehode,
dojednané finanèné plnenie a poskytnutie asistenè-
ných služieb v poistení asistenèných služieb pre do-
jednaný typ asistenènej služby UNIQA ASSISTANCE 
alebo UNIQA ASSISTANCE PLUS,
poistné plnenie z poistenia terminálneho štádia života 
v pripoistení úmrtia: percento z aktuálnej poistnej sumy 
maximálne však suma v eurách pod¾a PP Úmrtie, násled-
ne v prípade úmrtia už iba doplatok kladného rozdielu 
do poistného plnenia (záporný rozdiel sa nevracia),
preddavok na poistné plnenie v pripoistení invalidity: 
percento z aktuálnej poistnej sumy maximálne však 
suma v eurách pod¾a PP I a následne v prípade po-
istnej udalosti už iba doplatok kladného rozdielu do 
poistného plnenia (záporný rozdiel sa nevracia), resp. 
mesaèný dôchodok/oslobodenie od platenia poistné-
ho maximálne však poèas stanoveného obdobia pod¾a 
PPI, PP OPI a následne v prípade poistnej udalosti po-
kraèovanie v poistnom plnení.

Podmienky, za ktorých nevzniká poistite¾ovi povinnos
poskytnú  poistné plnenie, alebo je poistite¾ oprávnený 
poistné plnenie zníži :
Nepoistite¾né osoby sú osoby, u ktorých sa k dátumu 
podpisu návrhu poistnej zmluvy vyskytujú, resp. v sta-
novenom období pred uvedeným dátumom sa vysky-
tovali skutoènosti, pri prítomnosti ktorých je pois ovaná 
osoba neprijate¾ná do poistenia, t.j. nie je možné do-
jedna  dané poistenie.
Výluky z poistného plnenia, obmedzenia poistného 
plnenia sú ustanovenia o tom, èo sa nepovažuje za po-
istnú udalos  a na aké prípady sa poistenie nevz ahuje, 
spresòujú rozsah poistného krytia a definujú prípady, 
kedy poistite¾ nie je povinný poskytnú  poistné plnenie.
Odmietnutie poistného plnenia nastane v prípade, ak 
sa poistite¾ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príèinou 
je skutoènos  ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúpl-
né odpovede nemohol zisti  pri dojednávaní poistenia a 
ktorá bola pre uzavretie poistnej zmluvy podstatná. 
Zníženie a úpravu rozsahu poistného plnenia má po-
istite¾ právo vykona  v prípade, ak nastanú skutoènosti 
uvedené v poistnej zmluve a príslušných všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistných podmienkach.

nepoistite¾né osoby – VPP, èl. 3, PP IŽP, èl. 3, PP Úmr-
tie èl. 3, PP PR, èl. 3, PP I, èl. 3, PP OPI, èl. 3, PP ÚP,
èl. 16, èl. 15 „Poistenie dojednávané bez skúmania 
zdravotného stavu“, PP ÚP, èl. 13, bod 1, PP KCH, 
èl. 3, PP KCHD, èl. 3, PP DPN, èl. 4, ZD èl. „Poistenie 
P1 dojednávané bez skúmania zdravotného stavu“ 
výluky z poistného plnenia a obmedzenia poistného
plnenia – VPP, èl. 16, PP IŽP, èl. 18, PP Úmrtie, èl. 8, 
PP PR, èl. 9, PP I, èl. 9, PP OPI, èl. 9, PP ÚP, èl. 6, bod 12, 
èl. 9, bod 2, 10, èl. 13, bod 9, èl. 17, PP KCH, èl. 9, PP 

KCHD, èl. 9, PP DPN, èl. 11, PP DDH/DDHS, èl. 13, PP 
CHN, èl. 12, PP AS, èl. 20, ZD èl. „Poistenie P1 dojednáva-
né bez skúmania zdravotného stavu“, bod 2,
do poistenia sú neprijate¾né osoby v èase podpisu 
návrhu poistnej zmluvy – PP DDH/DDHS, èl. 5 bod 
1, písm. a), b), c), d), e); PP CHN, èl. 4. bod 1, PP AS, 
èl. 4 bod 1,
odmietnutie plnenia – VPP, èl. 13, bod 1, písm. k), 
PP ÚP, èl. 9, bod 11, èl. 13, bod 9,
zníženie poistného plnenia, obmedzenia poistného 
plnenia – VPP, èl. 8, bod 2, èl.16, bod 2, PP IŽP èl. 8, 
PP Úmrtie, èl. 8, PP PR, èl. 9, PP I èl. 9, PP OPI, èl. 9, 
PP ÚP, èl. 6, bod 6, èl. 8, bod 3, èl. 9, bod 13, èl. 13, 
bod 5, èl. 14, bod 3 a 4, èl. 18, bod 8, èl. 19, bod 3, 4, 
èl. 23, PP KCH, èl. 9,  PP KCHD, èl. 9, PP DPN, èl. 10, 
PP DDH/DDHS, èl. 12, bod 5, bod 9; PP CHN, èl. 11, 
bod 8; PP AS, èl. 19, bod 5, PP DPN, èl. 7, èl. 10, èl. 11,
nenadobudnutie práva na poistné plnenie – VPP, èl. 16, 
PP ÚP, èl. 8 bod 4,
úprava výšky poistného plnenia – PP ÚP, èl. 18, bod 12, 
PP I, èl. 4, bod 3, PP DPN, èl. 7, èl. 10,
nárok na poistné plnenie pri viacnásobných uda-
lostiach –  PP ÚP, èl. 9, bod 15, èl. 11, bod 3, èl. 12., 
bod 4, PP KCH, èl. 8, bod 2, PP KCHD, èl. 8, bod 2,
predmetom plnenia nie sú – PP AS, èl. 16, bod 1, 
èl. 17, bod 1,
v prípade úrazu pri niektorej z vymenovaných èinnos-
tí poistné plnenie poskytnuté ako pri  hospitalizácii 
z dôvodu choroby –  PP DDH/DDHS, èl. 11, bod 5, 
písm. a), b), c),
zapoèítanie dlžného poistného z poistného plnenia –
VPP, èl. 15, bod 3, PP IŽP, èl. 17, bod 4,
nárok na poistné plnenie nevzniká, ak udalos  nepre-
siahne stanovenú karenènú dobu – PP DPN èl. 1, PP 
ÚP èl. 1, èl. 9,
udalosti, ktoré nastali poèas èakacej doby nie sú po-
važované za poistnú udalos  – VPP, èl. 1, PP PR, èl. 5, 
PP I, èl. 5, PP OPI, èl. 5, PP KCH, èl. 5, PP KCHD, èl. 
5, PP DPN, èl.7, bod 1 písm. b), PP ÚP, èl. 13, bod 3, 
PP AS, èl. 7, bod 1,
na udalosti, ktoré nastali poèas èakacej doby sa 
poistenie vz ahuje až po uplynutí èakacích dôb 
– PP DDH/DDHS, èl. 9, bod 1, 3, 4; PP CHN, èl. 7, 
bod 1, 3, 4; PP DPN, èl. 7 bod 2,
udalosti, na ktoré sa nevz ahuje èakacia doba – 
PP DDH/DDHS, èl. 9, bod 2, písm. a), b),c),d); 
PP CHN, èl. 7, bod 2, písm. a), b); PP AS, èl. 7, 
bod 2, PP ÚP, èl. 13, bod 3, PP DPN èl. 7 bod 3,
nárok na poistné plnenie nevzniká tiež v prípadoch – PP 
Úmrtie èl. 7, bod 4, PP PR èl. 8, bod 5, PP I, èl. 7, bod 1, 
písm. a) ad), písm. b) bd), èl. 8 bod 8, PP OPI, èl. 7, bod 
1 písm. c), PP KCH, èl. 7, bod 3, PP KCHD, èl. 7, bod 3, 
PP DPN, èl. 10, bod 3, písm. e), èl. 11, bod 2, 3, 4,
poistite¾ neposkytne poistné plnenie v prípade – PP AS, 
èl. 18, bod 7, èl. 12, bod 5, èl. 13, bod 3, èl. 19, bod 1,
nevyèerpanie nároku na poistné plnenie, ak nevznik-
ne poistná udalos  v rámci aktuálneho poistného 
roka, neprenáša sa limit poistného plnenia do ïalších 
poistných rokov – PP CHN èl. 10,
náklady spojené s dokladmi pri preukazovaní poistnej 
udalosti hradí poistený – PP DPN, èl. 11 bod 3, PP OPI, 
èl. 3, bod 10, PP KCH, èl. 3, bod 2, PP KCHD, èl. 3, bod 2, 
PP I ,èl. 5, bod 4,
nedoloženie dokladov PP DDH/DDHS èl. 12, bod 2; 
PP CHN èl. 11, bod 2.



Informácia o spôsobe urèenia a platenia poistného, jeho 
splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia poistného:
Výška poistného pre jednotlivé poistenie je urèená naj-
mä na základe požadovanej poistnej sumy/dôchodku/
dennej dávky, poistnej doby, vstupného veku, zdravotné-
ho stavu, vykonávaného zamestnania, záujmovej èinnosti 
a rizikovej èinnosti. V hlavnom poistení je výška investièné-
ho poistného stanovená pod¾a požiadavky poistníka.

poistné za poistné obdobie môže by  platené in-
kasom, trvalým príkazom, poštovou poukážkou, 
prièom platby inkasom a trvalým príkazom sú zvý-
hodnené formou nižšieho poistného než pri platbe 
poštovou poukážkou,
poistné je splatné v prvý deò daného poistného obdobia,
nezaplatenie prvého poistného – zánik poistenia, 
VPP, èl. 13, bod 1, písm. i),
nezaplatenie poistného za ïalšie obdobia – zánik 
poistenia, VPP, èl. 13, bod 1, písm. j),
reinvestícia – navýšenie investièného poistného dopln-
kovej investiènej zložky poistenia o poistné pripoistenia 
po uplynutí poistnej doby pripoistenia.

Doplnkové administratívne služby, ktorých spoplatnenie 
nie je zahrnuté v poistnom, poplatky s nimi spojené a 
spôsob sprístupòovania informácií o ich zmene:

náklady na druhopis poistky na žiados  poistníka 
pod¾a VPP, èl. 1, bod 31 a Sadzobníka poplatkov bod 
2.5  – vo výške nákladov na vystavenie a zaslanie 
duplikátu poistky, 2 eurá
osobitné poplatky v rámci investiènej a doplnkovej 
investiènej zložky poistenia pod¾a PP IŽP, èl. 7
náklady na kontrolné vyšetrenie na žiados  klienta 
pod¾a PP ÚP, èl. 18, bod 10
osobitné administratívne poplatky – Sadzobník po-
platkov, bod 2.5 

Spôsoby zániku poistnej zmluvy:
Zánik poistenia sa riadi príslušnými ustanoveniami Ob-
èianskeho zákonníka, všeobecnými poistnými podmien-
kami, poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami 
a ïalšími ustanoveniami poistnej zmluvy.

Výpoveï poistnej zmluvy, zánik na základe dohody 
oboch zmluvných strán, zánik pre neplatenie poistné-
ho, odstúpenie od poistnej zmluvy, odmietnutie poist-
ného plnenia: VPP, èl. 13, PP ÚP, èl. 22;
Oznámenie druhej zml. strane o nezáujme poistenie 
predåži : PP DPN èl. 6, PP CHN èl. 6, PP DDH/DDHS 
èl. 7, PP AS èl. 6
Zánik v prípade poistnej udalosti: VPP, èl. 13, 
PP Úmrtie, èl. 4, PP PR, èl. 7, PP KCH, èl. 4, bod 1, 
PP KCHD, èl. 4, bod 1, PP I èl. 7; 
Zánik v prípade nastatia ïalších definovaných skutoè-
ností: VPP, èl. 13, PP KCH, èl. 4, PP KCHD, èl. 4, PP I, 
èl. 4, PP DPN, èl. 6, PP DDH/DDHS, èl. 7, èl. 8; PP CHN 
èl. 6; PP AS, èl. 6 ;
Poistenie zanikne najneskôr uplynutím poistnej doby;
V prípade zániku poistenia zaniká právo používa  uží-
vate¾ské konto vytvorené u zmluvného dodávate¾a za 
úèelom poskytovania poistného plnenia – PP AS, èl. 18, 
bod 10.

Ïalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy:
Ïalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy sú uvede-
né v príslušných všeobecných poistný ch podmienkach 
(VPP), poistných podmienkach (PP), zmluvných dojed-

naniach (ZD), resp. sú písomne dohodnuté v èasti – ïal-
šie dojednania v návrhu poistnej zmluvy.

Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré 
umožòujú poistite¾ovi vykonáva  zmeny poistnej zmluvy 
pod¾a platných právnych predpisov bez súhlasu druhej 
zmluvnej strany:

aktívny manažment investiènej stratégie doplnkovej 
inv. zložky v zmysle PP IŽP èl. 1;
nahradenie podielového fondu resp. investiè-
ného programu v prípade zrušenia pôvodného 
v zmysle PP IŽP, èl. 5, bod 5;
zmena výšky poistného z dôvodu zmeny rizikovej èin-
nosti v zamestnaní alebo záujmovej èinnosti poiste-
ného v zmysle PP ÚP, èl. 9, bod 13, èl. 13, bod 9, èl. 14, 
bod 2, èl. 19, ods. 5, 7, 8;
zmeny vyplývajúce z povinností poistite¾a stanove-
ných legislatívou v zmysle VPP èl. 5 bod 1;
v zmysle èasti „Vyhlásenia“ v návrhu PZ – úpra-
va výšky bežného poistného alebo PS maximálne 
o 1 % v dôsledku elektronického spracovania dát, 
resp. úprava výšky poistného alebo PS v rozsahu do-
jednanom s poistníkom v návrhu PZ v dôsledku oce-
nenia rizík poisteného,
zánik poistenia, ak sa poistený stane nepoistite¾nou 
osobou – PP ÚP, èl. 9, bod 10, 11, 13, èl. 13, bod 9, èl. 
14, bod 2.

Ïalšie výhody, ktoré môžu by  v poistnej zmluve dojed-
nané:

poistenia ponúkané zdarma za splnenia stano-
vených podmienok – poistenie zlomenín kostí 
u detí: PP ÚP, èl. 12,
predbežné poistenie – v zmysle VPP, èl. 12 a podmie-
nok uvedených v návrhu poistnej zmluvy,
z¾avy z poistného – poskytované poèas trvania náro-
ku na z¾avu, PP ZaO, 
opcia na navýšenie poistnej sumy – v pripoistení pre 
prípad úmrtia, PP ZaO,
doprava do a zo zamestnania po úraze – 
PP DDH/DDHS, èl. 11, bod 6,   
poistenie ponúkané s asistenènými službami 24 
hodín denne: asistenèné služby v prípade úra-
zu: doprava do a zo zamestnania v poistení dennej 
dávky poèas hospitalizácie/poistení dennej dáv-
ky poèas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej oso-
by – PP DDH/DDHS èl. 11, bod 6; asistenèné služby 
v poistení asistenèných služieb – PP AS,
poistenie terminálneho štádia života: poskytované v 
rozsahu PP Úmrtie èl. 9,
preddavok na poistné plnenie v poistení invalidity:
poskytovaný v rozsahu PP I, èl. 10, PP OPI, èl. 10 a 
Zoznamu diagnóz.

Upozornenie: Pod¾a §792a ods. 5 Obèianskeho zákon-
níka, ak poistite¾ poskytne údaje týkajúce sa možných 
platieb nad rámec dohodnutých platieb pod¾a poistnej 
zmluvy, poistite¾ je povinný poskytnú  Vám vzorový pre-
poèet, pri ktorom sa možné poistné plnenie bez zmeny 
iných èastí výpoètu vypoèíta s tromi rôznymi úrokovými 
sadzbami.



4. Dodatoèné informácie pri poistení, kde výška 
poistného plnenia závisí priamo od hodnoty po-
dielov nadobudnutých investovaním alebo od 
indexu akcií alebo iného trhového indexu

Informácia o investiènom riziku:
Upozornenie: S investovaním do finanèných nástrojov 
(podielových fondov a investièných programov)je spoje-
né aj riziko. Hodnota investície sa môže aj znižova  a nie 
je zaruèená návratnos  pôvodne investovanej sumy. Cie¾ 
investiènej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej 
starostlivosti nemusí podari  dosiahnu .

Informácie o podmienkach a spôsobe urèenia odkupnej 
hodnoty pri odkupe alebo èiastoènom odkupe:
Pri mimoriadnom výbere (èiastoèný odkup) poistite¾ vy-
platí poistníkovi požadovanú sumu mimoriadneho výbe-
ru, ak požadovaná suma spåòa podmienky stanovené v ak-
tuálnom Sadzobníku poplatkov bod 3, zníženú o poplatok 
v zmysle aktuálneho Sadzobníka poplatkov, bod 2.4. Pri 
predèasnom zániku poistenia poistite¾ vyplatí poistníkovi 
odkupnú hodnotu vo výške hodnoty podielových jedno-
tiek zníženej o odkupný poplatok v zmysle PP IŽP a aktuál-
neho Sadzobníka poplatkov, bod 2.4. Odkupný poplatok 
je kalkulovaný z hodnoty odkupovaných podielových jed-
notiek. Jeho výška je stanovená samostatne pre investiènú 
zložku poistenia a pre doplnkovú investiènú zložku poiste-
nia, pre ktorú je závislá aj od technického veku poisteného.

Odkupný poplatok investiènej zložky pri zániku pois-
tenia: 100 % z hodnoty odkupovaných podielových 
jednotiek, Sadzobník poplatkov, bod 2.4
Odkupný poplatok doplnkovej investiènej zložky pri 
zániku poistenia: 5% z hodnoty odkupovaných po-
dielových jednotiek (do technického veku 60 rokov); 
0 % (od technického veku 61 rokov), Sadzobník po-
platkov, bod 2.4

Popis poplatkov alebo iných nákladov, ktoré platí poist-
ník, sú zahrnuté v poistnom a znižuje sa nimi hodnota 
investície:
Poplatky zrážané v priebehu poistnej doby sú pre investiè-
nú zložku hlavného poistenia (tarifa F0139) a doplnkovú 
investiènú zložku hlavného poistenia (tarifa F9139) uve-
dené v aktuálne platnom dokumente Sadzobník poplat-
kov, ktorého aktualizácie sú uverejòované na internetovej 
stránke poistite¾a.
Tarifné poplatky úètované zo splátok poistného (t.j. 
z poistného za príslušné poistné obdobie):

Poplatok na krytie poèiatoèných nákladov: percentu-
álna sadzba z lehotného poistného, Sadzobník po-
platkov, bod 2.1
Poplatok súvisiaci s nákladmi pri investovaní: per-
centuálna sadzba z lehotného poistného, Sadzobník 
poplatkov, bod 2.1
Fixný poplatok: v konštantnej výške, Sadzobník po-
platkov, bod 2.1

Poplatok za poštovú poukážku v konštantnej výške, 
Sadzobník poplatkov, bod 2.1

Tarifné poplatky úètované z hodnoty podielových jednotiek:
Správny poplatok: úètovaný mesaène, aktuálne vo 
výške 0 %, Sadzobník poplatkov, bod 2.2

Tarifný poplatok na krytie rizika (rizikové poistné)
Poplatok za krytie rizika úmrtia:  úètovaný mesaène 
percentuálnou sadzbou z aktuálnej rizikovej poistnej 
sumy, Sadzobník poplatkov, bod 2.3

Periodicita a forma zasielania výpisu o stave poistenia:
Informáciu o aktuálnej hodnote poistnej zmluvy zasiela 
poistite¾ poistníkovi raz roène.

Spôsob sprístupòovania informácií o aktuálnej cene po-
dielových jednotiek jednotlivých fondov:
Aktuálne kurzy podielových jednotiek jednotlivých fondov 
sú uverejnené na internetovej stránke správcovskej spoloè-
nosti alebo na internetovej stránke poistite¾a.

5. Iné dôležité informácie:
Spôsob vybavovania s ažností:
S ažnos  je možné poda  písomne na adresu: UNIQA
pois ovòa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, resp. 
na ktoromko¾vek obchodnom mieste UNIQA.
Manažér s ažností zabezpeèuje vybavenie každej s až-
nosti v súlade s ustanoveniami §26 ods. 5 Zákona 
è. 186/2009 Z.z. a internými predpismi poistite¾a, t.j. do 
30, resp. v odôvodnených prípadoch do 60 dní odo dòa 
doruèenia s ažnosti, písomným upovedomením klienta 
o spôsobe vybavenia jeho s ažnosti.

Informácie o práve štátu a daòových predpisoch, ktoré 
platia pre poistnú zmluvu:
Na poistnoprávne vz ahy založené poistnou zmluvou 
uzatvorenou s UNIQA pois ovòou, a.s. sa vz ahujú prís-
lušné právne predpisy slovenského právneho poriadku. 
Daòové predpisy platné pre poistnú zmluvu – VPP, èl. 17.

Informácia o mieste zverejnenia správy o finanènom
stave poistite¾a:
http://www.uniqa.sk



1. Upozornenie
Tento formulár obsahuje informácie súvisiace s uzatvo-
rením poistnej zmluvy pod¾a zákona è. 39/2015 Z.z. 
o pois ovníctve, ktoré majú pomôc  potenciálnemu 
klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákla-
dov, možných výnosov a strát súvisiacich s poistným 
produktom. Formulár neobsahuje úplný rozsah práv 
a povinností, ktoré potenciálnemu klientovi vyplývajú 
z uzatvorenia poistnej zmluvy.

2. Informácie o poistite¾ovi a kontaktné údaje
Obchodné meno a právna forma poistite¾a:
UNIQA pois ovòa, a.s.
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo pois ovate¾a a názov 
štátu, kde sa nachádza poboèka pois ovate¾a, ktorá uza-
viera poistnú zmluvu
Slovenská republika
Sídlo pois ovate¾a a adresa umiestnenia poboèky
pois ovate¾a, ktorá uzaviera poistnú zmluvu
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

Telefónne èíslo: 0850 111 400
E-mailová adresa: poistovna@uniqa.sk
Webové sídlo: http://www.uniqa.sk

3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité 
zmluvné podmienky

Vysvetlenie pojmov:
VPP – Všeobecné poistné podmienky pre poistenie
osôb – 2017
PP RŽP – Poistné podmienky pre rizikové životné po-
istenie – 2017
PP Úmrtie – Poistné podmienky pre poistenie pre 
prípad úmrtia – 2017
PP PR – Poistné podmienky pre poistenie prvého ri-
zika – 2017
PP I – Poistné podmienky pre poistenie invalidity – 2017
PP OPI – Poistné podmienky pre poistenie oslobo-
denia od platenia poistného v prípade úplnej invali-
dity – 2017
PP ÚP – Poistné podmienky pre úrazové poistenie – 
2017
PP KCH – Poistné podmienky pre poistenie kritic-
kých chorôb dospelého – 2017
PP KCHD – Poistné podmienky pre poistenie kritic-
kých chorôb die a a – 2017
PP DPN – Poistné podmienky pre poistenie dávok 
pri pracovnej neschopnosti – 2017
PP DDH/DDHS – Poistné podmienky  pre poistenie 
dennej dávky poèas hospitalizácie/poistenie dennej 
dávky poèas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej 
osoby – 2017
PP CHN – Poistné podmienky pre poistenie chirur-
gických nákladov – 2017
PP AS – Poistné podmienky pre poistenie asistenè-
ných služieb – 2017

Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach 
uzatváranej poistnej zmluvy

UNIQÁT Risk – rizikové životné poistenie
(platné od 9. 6. 2017) 

PP ZaO – Poistné podmienky pre z¾avy a opcie – 2017
ZD – Zmluvné dojednania pre rizikové životné pois-
tenie UNIQÁT Risk, uvedené v tlaèive návrhu poistnej 
zmluvy
Oceòovacie tabu¾ky – tabu¾ky vydané poistite¾om 
slúžiace k výpoètu poistného plnenia v úrazovom pri-
poistení (trvalé následky úrazu, denné odškodné, eu-
roochrana, horné konèatiny), odovzdané poistníkovi 
a poistenému v písomnej forme pred podpisom návr-
hu poistnej zmluvy.
Zoznam diagnóz – dokument Zoznam diagnóz pre
úèely preddavku na poistné plnenie z poistenia invali-
dity, odovzdaný poistníkovi a poistenému v písomnej 
forme pred podpisom návrhu poistnej zmluvy
PS – Poistná suma
OZ – Obèiansky zákonník
PZ – poistná zmluva

Názov poistného produktu:
UNIQÁT Risk

Popis poistného produktu:
a) Popis:
HLAVNÉ POISTENIE: životné poistenie pre prípad úmrtia 
PRIPOISTENIA: volite¾né pripoistenia v rozsahu stanove-
nom poistite¾om.
b) Poistná doba, poistné obdobie

Poistná doba je doba na ktorú sa dojednáva poistenie.
Poistná doba pripoistení (okrem poistenia dávok 
pri pracovnej neschopnosti a poistenia dennej 
dávky poèas hospitalizácie/poistenie dennej dávky 
poèas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej oso-
by) je pod¾a poistno-technických zásad poistite¾a 
buï volite¾ná, alebo je zhodná s poistnou dobou 
hlavného poistenia, maximálne však do hlavného 
výroèného dòa v kalendárnom roku, v ktorom po-
istený dovàši maximálny koncový vek pre dané pri-
poistenie uvedený v návrhu poistnej zmluvy. 
Poistenie dávok pri pracovnej neschopnosti, 
v zmysle PP DPN èl. 2, ako aj poistenie dennej dáv-
ky poèas hospitalizácie/poistenie dennej dávky 
poèas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej osoby 
v zmysle PP DDH/DDHS èl. 2, sa dojednáva na 
1 rok s automatickým predlžovaním, do uplynutia 
maximálnej celkovej doby trvania tohto poistenia 
dojednanej v PZ, najviac však do hlavného výroè-
ného dòa v kalendárnom roku, v ktorom poistený 
dovàši maximálny koncový vek pre toto poistenie 
uvedený v návrhu poistnej zmluvy.

Poistné obdobie môže by  dojednané mesaèné, štvr -
roèné, polroèné alebo roèné.

c) Poistné riziká
HLAVNÉ POISTENIE:

Úmrtie poisteného v zmysle PP RŽP, èl. 2
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PRIPOISTENIA:
Úmrtie poisteného v zmysle PP Úmrtie, èl. 2, písm. a), 
b), terminálne štádium života poisteného v zmysle 
PP Úmrtie, èl. 2;
Prvé riziko (úmrtie, úplná invalidita) v zmysle PP PR, 
èl. 2;
Invalidný dôchodok (typ KOMBI: èiastoèná alebo 
úplná invalidita, typ ÚPLNÝ: úplná invalidita) v zmysle 
PP I, èl.2, písm. a) a b);
Invalidita s výplatou PS (typ KOMBI: èiastoèná 
alebo úplná invalidita, typ ÚPLNÁ: úplná invalidita) 
v zmysle PP I, èl. 2, písm. c) až e);
Oslobodenie od platenia poistného v prípade úplnej
invalidity poisteného P1 v zmysle PP OPI, èl. 2;
Trvalé následky úrazu v zmysle PP ÚP, èl. 6;
Euroochrana v zmysle PP ÚP èl. 7;
Horné konèatiny v zmysle PP ÚP, èl. 13;
Úrazová invalidita s výplatou PS (typ KOMBI: èiastoè-
ná alebo úplná invalidita) v zmysle PP I, èl. 2, písm. f);
Smr  úrazom s 2-násobnou poistnou sumou pri do-
pravnej nehode v zmysle PP ÚP, èl. 8;
Úrazová hospitalizácia v zmysle PP ÚP, èl. 10;
Denné odškodné v zmysle PP ÚP, èl. 9;
Drobné úrazy v zmysle PP ÚP, èl. 11;
Zlomeniny kostí u detí v zmysle PP ÚP, èl. 12;
Kritické choroby dospelého v zmysle PP KCH, èl. 2;
Kritické choroby die a a v zmysle PP KCHD, èl. 2;
Denné dávky pri pracovnej neschopnosti v zmysle 
PP DPN, èl. 2, bod 1, písm. a);
Mesaèné dávky pri pracovnej neschopnosti v zmysle 
PP DPN, èl. 2, bod 1, písm. b);
Denná dávka poèas hospitalizácie/Denná dávka poèas 
hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej osoby v zmysle 
VPP a PP DDH/DDHS, èl. 2, bod 6; èl. 11 body 1, 2;
Chirurgické náklady v zmysle VPP a PP CHN èl. 2, 
bod 1;
Asistenèné služby v zmysle VPP a PP AS, èl. 2, bod 5.

d) Poistné plnenie je suma, ktorú poskytne poistite¾ 
v prípade poistnej udalosti a vzniku nároku na poistné 
plnenie.

Spôsob urèenia výšky poistného plnenia: Urèenie výšky 
poistného plnenia závisí od výšky dojednanej poistnej 
sumy ako aj zmluvne dohodnutých podmienok a usta-
novení vz ahujúcich sa na konkrétne poistenie, v prípa-
de vzniku nároku na poistné plnenie. 
HLAVNÉ POISTENIE:

poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve pre pois-
tenie pre prípad úmrtia.

PRIPOISTENIA:
poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve pre na-
sledovné pripoistenia: úmrtie s konštantnou poist-
nou sumou, úplná invalidita s konštantou poistnou 
sumou, kritické choroby dospelého (okrem poistnej 
udalosti: rakovina in situ krèka maternice), kritické 
choroby die a a, kombinovaná úrazová invalidita 
s výplatou pod¾a PP I, drobné úrazy, zlomeniny kostí 
u detí, chirurgické náklady, jednodòová chirurgia,
percento z aktuálnej poistnej sumy v závislosti od 
typu invalidity pre pripoistenie kombinovanej alebo 
úplnej invalidity s klesajúcou poistnou sumou v dô-
sledku choroby alebo úrazu pod¾a PP I, 
percento z aktuálnej poistnej sumy v pripoistení kri-
tických chorôb dospelého v prípade poistnej udalos-
ti: rakovina in situ krèka maternice pod¾a PP KCH,

vzniknuté náklady za plastickú operáciu do výšky po-
istnej sumy dohodnutej pre poistenie chirurgických 
nákladov, 
aktuálna poistná suma pre pripoistenie úmrtia s klesajú-
cou poistnou sumou pod¾a PP Úmrtie, pre pripoistenie 
prvého rizika pod¾a PP PR, 
dôchodok dohodnutý v poistnej zmluve pre pripois-
tenie kombinovaného alebo úplného invalidného dô-
chodku,
dôchodok vo forme oslobodenia poistníka od platenia 
poistného v poistnej zmluve za hlavné poistenie a vybra-
né pripoistenia pre pripoistenie oslobodenia od platenia 
poistného v prípade úplnej invalidity poisteného P1,
dôchodok vo forme oslobodenia poistníka od plate-
nia poistného za pripoistenie invalidného dôchodku 
v rámci pripoistenia invalidného dôchodku pod¾a PP I,
poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve pre pri-
poistenie Euroochrana v prípade, ak súèet percentuál-
nych ohodnotení poranení spôsobených jednou poist-
nou udalos ou pod¾a oceòovacích tabuliek pre trvalé 
následky úrazu je najmenej 50 %,
percento z dohodnutej poistnej sumy pre pripoiste-
nie trvalých následkov úrazu s progresiou 600 %, pre 
pripoistenie trvalých následkov úrazu 10 PLUS s prog-
resiou 600 %. Percento sa stanoví ako násobok súètu 
percentuálnych ohodnotení poranení spôsobených 
jednou poistnou udalos ou pod¾a oceòovacích tabu-
liek pre trvalé následky úrazu a príslušnej hodnoty 
pod¾a podmienok uvedených v poistnej zmluve, ma-
ximálne 600 %; pokia¾ je to dohodnuté, do 10 % roz-
sahu trvalých následkov úrazu sa plní len za stratové 
poranenia uvedené v oceòovacích tabu¾kách pre trvalé 
následky úrazu,
percento z dohodnutej poistnej sumy pre pripoiste-
nie horných konèatín. Percento sa stanoví ako súèet 
percentuálnych ohodnotení poranení, diagnóz spô-
sobených jednou poistnou udalos ou pod¾a oceòova-
cích tabuliek pre horné konèatiny pre konkrétny úraz, 
maximálne 100 %,
dojednaná poistná suma platná pre konkrétnu dåžku 
hospitalizácie pre pripoistenie úrazovej hospitalizácie
denná dávka za kalendárne dni, pre ktoré vznikol nárok 
na poistné plnenie v pripoistení dennej dávky pri PN, 
mesaèná dávka za obdobia, pre ktoré vznikol nárok 
na poistné plnenie v pripoistení mesaèných dávok pri 
PN,
denná dávka za každý zaèatý kalendárny deò poèas 
hospitalizácie, za ktorý vznikol nárok na poistné plne-
nie pre poistenie dennej dávky poèas hospitalizácie/
dennej dávky poèas hospitalizácie vrátane sprevádza-
júcej osoby vo výške: dojednaná denná dávka z dôvo-
du choroby, dvojnásobok dojednanej  dennej dávky 
z dôvodu úrazu okrem úrazov, ktoré nastanú pod¾a 
PP DDH/DDHS, èl. 11, bod 5 a), b), c), minimálne 
šes násobok dojednanej dennej dávky pri pôrode,
náklady na dopravu do a zo zamestnania v prípade úra-
zu, do limitu uvedeného v PP DDH/DDHS, èl. 11, bod 6,
denná dávka za dobu práceneschopnosti z dôvodu
úrazu, resp. dobu nevyhnutného lieèenia úrazu pod-
¾a oceòovacích tabuliek pre denné odškodné, vyplá-
caná poènúc dòom dohodnutým v poistnej zmluve, 
pokia¾ vznikol nárok na poistné plnenie,
dojednaná poistná suma v prípade smrti úrazom, 
dvojnásobná poistná suma v prípade smrti pri do-
pravnej nehode,



dojednané finanèné plnenie a poskytnutie asistenè-
ných služieb v poistení asistenèných služieb pre do-
jednaný typ asistenènej služby UNIQA ASSISTANCE 
alebo UNIQA ASSISTANCE PLUS,
poistné plnenie z poistenia terminálneho štádia života 
v pripoistení úmrtia: percento z aktuálnej poistnej sumy 
maximálne však suma v eurách pod¾a PP Úmrtie, násled-
ne v prípade úmrtia už iba doplatok kladného rozdielu 
do poistného plnenia (záporný rozdiel sa nevracia),
preddavok na poistné plnenie v pripoistení invalidity: 
percento z aktuálnej poistnej sumy maximálne však 
suma v eurách pod¾a PP I a následne v prípade poistnej 
udalosti už iba doplatok kladného rozdielu do poistné-
ho plnenia (záporný rozdiel sa nevracia), resp. mesaèný 
dôchodok/oslobodenie od platenia poistného maxi-
málne však poèas stanoveného obdobia pod¾a PPI, PP 
OPI a následne v prípade poistnej udalosti pokraèovanie 
v poistnom plnení.

Podmienky, za ktorých nevzniká poistite¾ovi povinnos
poskytnú  poistné plnenie, alebo je poistite¾ oprávnený 
poistné plnenie zníži :
Nepoistite¾né osoby sú osoby, u ktorých sa k dátumu 
podpisu návrhu poistnej zmluvy vyskytujú, resp. v sta-
novenom období pred uvedeným dátumom sa vysky-
tovali skutoènosti, pri prítomnosti ktorých je pois ovaná 
osoba neprijate¾ná do poistenia, t.j. nie je možné do-
jedna  dané poistenie.
Výluky z poistného plnenia, obmedzenia poistného 
plnenia sú ustanovenia o tom, èo sa nepovažuje za po-
istnú udalos  a na aké prípady sa poistenie nevz ahuje, 
spresòujú rozsah poistného krytia a definujú prípady, 
kedy poistite¾ nie je povinný poskytnú  poistné plnenie.
Odmietnutie poistného plnenia nastane v prípade, ak 
sa poistite¾ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príèinou 
je skutoènos  ktorú pre vedome nepravdivé alebo neú-
plné odpovede nemohol zisti  pri dojednávaní poistenia 
a ktorá bola pre uzavretie poistnej zmluvy podstatná. 
Zníženie a úpravu rozsahu poistného plnenia má poistite¾ 
právo vykona  v prípade, ak nastanú skutoènosti uvedené 
v poistnej zmluve a príslušných všeobecných poistných 
podmienkach alebo poistných podmienkach.

nepoistite¾né osoby – VPP, èl. 3, PP RŽP, èl. 3, 
PP Úmrtie èl. 3, PP PR, èl. 3, PP I, èl. 3, PP OPI, èl. 3, 
PP ÚP, èl. 16, èl. 15 „Poistenie dojednávané bez 
skúmania zdravotného stavu“, PP ÚP, èl. 13, bod 1, 
PP KCH, èl. 3, PP KCHD, èl. 3, PP DPN, èl. 4, ZD 
èl. „Poistenie P1 dojednávané bez skúmania zdravot-
ného stavu“ 
výluky z poistného plnenia – VPP, èl. 16, PP RŽP, èl. 
8, PP Úmrtie, èl. 8, PP PR, èl. 9, PP I, èl. 9, PP OPI, èl. 
9, PP ÚP, èl. 6, bod 12, èl. 9, bod 2, 10, èl. 13, bod 9, 
èl. 17, PP KCH, èl. 9, PP KCHD, èl. 9, PP DPN, èl. 11, 
PP DDH/DDHS, èl. 13, PP CHN, èl. 12, PP AS, èl. 20, 
ZD èl. „Poistenie P1 dojednávané bez skúmania zdra-
votného stavu“, bod 2,
do poistenia sú neprijate¾né osoby v èase podpisu 
návrhu poistnej zmluvy – PP DDH/DDHS, èl. 5 bod 
1, písm. a), b), c), d), e); PP CHN, èl. 4, bod 1, PP AS, 
èl. 4, bod 1,
odmietnutie plnenia – VPP, èl. 13, bod 1, písm. k), PP 
ÚP, èl. 9, bod 11, èl. 13, bod 9,
zníženie poistného plnenia, obmedzenia poistného 
plnenia – VPP, èl. 8, bod 2, èl.16, bod 2, PP RŽP èl. 8, 
PP Úmrtie, èl. 8, PP PR, èl. 9, PP I èl. 9, PP OPI, èl. 9, 

PP ÚP, èl. 6, bod 6, èl. 8, bod 3, èl. 9, bod 13, èl. 13, 
bod 5, èl. 14, bod 3 a 4, èl. 18, bod 8, èl. 19, bod 3, 4, 
èl. 23, PP KCH, èl. 9,  PP KCHD, èl. 9, PP DPN, èl. 10, 
PP DDH/DDHS, èl. 12, bod 5, bod 9; PP CHN, èl. 11, 
bod 8, PP AS, èl. 19, bod 5, PP DPN, èl. 7, èl. 10, èl. 11,
nenadobudnutie práva na poistné plnenie – VPP,
èl. 16, PP ÚP, èl. 8 bod 4,
úprava výšky poistného plnenia – PP ÚP, èl. 18, bod 12, 
PP I, èl. 4, bod 3, PP DPN, èl. 7, èl. 10,
nárok na poistné plnenie pri viacnásobných uda-
lostiach –  PP ÚP, èl. 9, bod 15, èl. 11, bod 3, èl. 12., 
bod 4, PP KCH, èl. 8, bod 2, PP KCHD, èl. 8, bod 2,
predmetom plnenia nie sú – PP AS, èl. 16, bod 1, èl. 17, 
bod 1,
v prípade úrazu pri niektorej z vymenovaných èinnos-
tí poistné plnenie poskytnuté ako pri  hospitalizácii 
z dôvodu choroby – PP DDH/DDHS, èl. 11, bod 5, 
písm. a), b), c),
zapoèítanie dlžného poistného z poistného plnenia – 
VPP, èl. 15, bod 3,
nárok na poistné plnenie nevzniká, ak udalos  nepre-
siahne stanovenú karenènú dobu – PP DPN èl. 1, PP 
ÚP èl. 1, èl. 9,
udalosti, ktoré nastali poèas èakacej doby nie 
sú považované za poistnú udalos  – VPP, èl. 1, 
PP PR, èl. 5, PP I, èl. 5, PP OPI, èl. 5, PP KCH, èl. 5, 
PP KCHD, èl. 5, PP DPN, èl.7, bod 1 písm. b), 
PP ÚP, èl. 13, bod 3, PP AS, èl. 7, bod 1
na udalosti, ktoré nastali poèas èakacej doby sa pois-
tenie vz ahuje až po uplynutí èakacích dôb – PP DDH/
DDHS, èl. 9, bod 1, 3, 4; PP CHN, èl. 7, bod 1, 3, 4; 
PP DPN, èl. 7 bod 2,
udalosti, na ktoré sa nevz ahuje èakacia doba – 
PP DDH/DDHS, èl. 9, bod 2, písm. a), b),c),d); 
PP CHN, èl. 7, bod 2, písm. a), b); PP AS, èl. 7, bod 2, 
PP ÚP, èl. 13, bod 3, PP DPN èl. 7 bod 3,
nárok na poistné plnenie nevzniká tiež v prípadoch – 
PP Úmrtie èl. 7, bod 4, PP PR èl. 8, bod 5, PP I, èl. 7, bod 
1, písm. a) ad), písm. b) bd), èl. 8 bod 8, PP OPI, èl. 7, 
bod 1 písm. c), PP KCH, èl. 7, bod 3, PP KCHD, èl. 7, bod 3, 
PP DPN, èl. 10, bod 3, písm. e), èl. 11, bod 2, 3, 4,
poistite¾ neposkytne poistné plnenie v prípade – PP 
AS, èl. 18, bod 7, èl. 12, bod 5, èl. 13, bod 3, èl. 19, bod 1,
nevyèerpanie nároku na poistné plnenie, ak nevznik-
ne poistná udalos  v rámci aktuálneho poistného 
roka, neprenáša sa limit poistného plnenia do ïalších 
poistných rokov – PP CHN èl. 10,
náklady spojené s dokladmi pri preukazovaní poistnej 
udalosti hradí poistený – PP DPN, èl. 11 bod 3, PP OPI, 
èl. 3, bod 10, PP KCH, èl. 3, bod 2, PP KCHD, èl. 3, bod 2, 
PP I ,èl. 5, bod 4,
nedoloženie dokladov PP DDH/DDHS èl. 12, bod 2; 
PP CHN èl. 11, bod 2.

Informácia o spôsobe urèenia a platenia poistného, jeho 
splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia poistného:
Výška poistného pre jednotlivé poistenie je urèená naj-
mä na základe požadovanej poistnej sumy/dôchodku/
dávky, poistnej doby, vstupného veku, zdravotného sta-
vu, vykonávaného zamestnania, záujmovej èinnosti a ri-
zikovej èinnosti. 

poistné za poistné obdobie môže by  platené inkasom, 
trvalým príkazom, poštovou poukážkou, prièom platby 
inkasom a trvalým príkazom sú zvýhodnené formou niž-
šieho poistného než pri platbe poštovou poukážkou,



poistné je splatné v prvý deò daného poistného ob-
dobia,
nezaplatenie prvého poistného – zánik poistenia, 
VPP, èl. 13, bod 1, písm. i),
nezaplatenie poistného za ïalšie obdobia – zánik 
poistenia, VPP, èl. 13, bod 1, písm.j).

Doplnkové administratívne služby, ktorých spoplatne-
nie nie je zahrnuté v poistnom, poplatky s nimi spojené 
a spôsob sprístupòovania informácií o ich zmene:

náklady na druhopis poistky na žiados  poistníka 
pod¾a, VPP, èl. 1, bod 31 – vo výške nákladov na vy-
stavenie a zaslanie duplikátu poistky 
náklady na kontrolné vyšetrenie na žiados  klienta 
pod¾a PP ÚP, èl. 18, bod 10

Spôsoby zániku poistnej zmluvy:
Zánik poistenia sa riadi príslušnými ustanoveniami Ob-
èianskeho zákonníka, všeobecnými poistnými podmien-
kami, poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami 
a ïalšími ustanoveniami poistnej zmluvy.

Výpoveï poistnej zmluvy, zánik na základe dohody 
oboch zmluvných strán, zánik pre neplatenie poistné-
ho, odstúpenie od poistnej zmluvy, odmietnutie poist-
ného plnenia: VPP, èl. 13, PP ÚP, èl. 22;
Oznámenie druhej zml. strane o nezáujme poistenie 
predåži : PP DPN èl. 6, PP CHN èl. 6, PP DDH/DDHS 
èl. 7, PP AS èl. 6;
Zánik v prípade poistnej udalosti: VPP, èl. 13, 
PP Úmrtie, èl. 4, PP PR, èl. 7, PP KCH, èl. 4, bod 1, PP 
KCHD, èl. 4, bod 1, PP I èl. 7; 
Zánik v prípade nastatia ïalších definovaných sku-
toèností: VPP, èl. 13, PP KCH, èl. 4, PP KCHD, èl. 4, 
PP I, èl. 4, PP DPN, èl. 6, PP DDH/DDHS, èl. 7, èl. 8; 
PP CHN èl. 6; PP AS, èl. 6 ;
Poistenie zanikne najneskôr uplynutím poistnej 
doby;
V prípade zániku poistenia zaniká právo používa  uží-
vate¾ské konto vytvorené u zmluvného dodávate¾a 
za úèelom poskytovania poistného plnenia – PP AS, 
èl. 18, bod 10.

Ïalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy:
Ïalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy sú uve-
dené v príslušných všeobecných poistný ch podmien-
kach (VPP), poistných podmienkach (PP), zmluvných 
dojednaniach (ZD), resp. sú písomne dohodnuté 
v èasti – ïalšie dojednania v návrhu poistnej zmluvy.

Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré 
umožòujú poistite¾ovi vykonáva  zmeny poistnej zmlu-
vy pod¾a platných právnych predpisov bez súhlasu 
druhej zmluvnej strany:

zmena výšky poistného z dôvodu zmeny rizikovej 
èinnosti v zamestnaní alebo záujmovej èinnosti po-
isteného v zmysle PP ÚP, èl. 9, bod 13, èl. 13, bod 9, 
èl. 14, bod 2, èl. 19, ods. 5, 7, 8;
zmeny vyplývajúce z povinností poistite¾a stanove-
ných legislatívou v zmysle VPP èl. 5 bod 1;
v zmysle èasti „Vyhlásenia“ v návrhu PZ – úpra-
va výšky bežného poistného alebo PS maximálne 
o 1 % v dôsledku elektronického spracovania dát, 
resp. úprava výšky poistného alebo PS v rozsahu do-
jednanom s poistníkom v návrhu PZ v dôsledku oce-
nenia rizík poisteného;

zánik poistenia, ak sa poistený stane nepoistite¾nou 
osobou – PP ÚP, èl. 9, bod 10, 11, 13, èl. 13, bod 9, 
èl. 14, bod 2.

Ïalšie výhody, ktoré môžu by  v poistnej zmluve dojednané:
poistenia ponúkané zdarma za splnenia stanovených 
podmienok – poistenie zlomenín kostí u detí: PP ÚP, 
èl. 12,
predbežné poistenie – v zmysle VPP, èl. 12 a podmie-
nok uvedených v návrhu poistnej zmluvy,
z¾avy z poistného – poskytované poèas trvania náro-
ku na z¾avu, PP ZaO, 
opcia na navýšenie poistnej sumy – v pripoistení pre 
prípad úmrtia, PP ZaO,
doprava do a zo zamestnania po úraze – 
PP DDH/DDHS, èl. 11, bod 6,   
poistenie ponúkané s asistenènými službami 24 hodín 
denne: asistenèné služby v prípade úrazu: doprava 
do a zo zamestnania v poistení dennej dávky poèas 
hospitalizácie/poistení dennej dávky poèas hospitali-
zácie vrátane sprevádzajúcej osoby – PP DDH/DDHS 
èl. 11, bod 6; asistenèné služby v poistení asistenè-
ných služieb – PP AS,
poistenie terminálneho štádia života: poskytované 
v rozsahu PP Úmrtie èl. 9,
preddavok na poistné plnenie v poistení invalidi-
ty: poskytovaný v rozsahu PP I, èl. 10, PP OPI, èl. 10 
a Zoznamu diagnóz.

Upozornenie: Pod¾a §792a ods. 5 Obèianskeho zákon-
níka, ak poistite¾ poskytne údaje týkajúce sa možných 
platieb nad rámec dohodnutých platieb pod¾a poistnej 
zmluvy, poistite¾ je povinný poskytnú  Vám vzorový pre-
poèet, pri ktorom sa možné poistné plnenie bez zmeny 
iných èastí výpoètu vypoèíta s tromi rôznymi úrokovými 
sadzbami.

4. Dodatoèné informácie pri poistení, kde výška po-
istného plnenia závisí priamo od hodnoty podie-
lov nadobudnutých investovaním alebo od inde-
xu akcií alebo iného trhového indexu

 Netýka sa tohto poistenia.

5. Iné dôležité informácie:
Spôsob vybavovania s ažností:
S ažnos  je možné poda  písomne na adresu: UNIQA
pois ovòa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, resp. 
na ktoromko¾vek obchodnom mieste UNIQA.
Manažér s ažností zabezpeèuje vybavenie každej s až-
nosti v súlade s ustanoveniami §26 ods. 5 Zákona è. 
186/2009 Z.z. a internými predpismi poistite¾a, t.j. do 
30, resp. v odôvodnených prípadoch do 60 dní odo dòa 
doruèenia s ažnosti, písomným upovedomením klienta 
o spôsobe vybavenia jeho s ažnosti.

Informácie o práve štátu a daòových predpisoch, ktoré 
platia pre poistnú zmluvu:
Na poistnoprávne vz ahy založené poistnou zmluvou 
uzatvorenou s UNIQA pois ovòou, a.s. sa vz ahujú prí-
slušné právne predpisy slovenského právneho poriadku. 
Daòové predpisy platné pre poistnú zmluvu – VPP, èl. 17.

Informácia o mieste zverejnenia správy o finanènom
stave poistite¾a:
http://www.uniqa.sk



































Poistný produkt 
Spôsob dojednania 

Albert Off line kalkulátor  Návrh PZ  
(samoprepisovacie tla ivo)) Návrh PZ v pdf  

Auto&Vo nos  Kasko áno áno (ver.2.12.1) áno (M/156/18) áno (M/156/18) 

Auto&Vo nos  PZP áno áno (ver.2.12.1) áno (M/076/18) áno (M/076/18) 

Domov&Š astie áno áno (ver.3.2.1) áno (M/155/18) áno (M/155/18) 

Firma&Ochrana nie áno (ver.1.3.1) nie nie 

Zodpovednos  
zamestnanca nie nie nie áno (Z/008/18) 

Ro né cestovné 
poistenie áno nie nie áno (CP/128/18) 

Krátkodobé cestovné 
poistenie áno iba výpo et (ver.1.1.2) nie áno (CP/129/18) 

Úrazové poistenie áno 
áno (ver.4.2.3) + priloži  
dodatok s vyhlásením 
k PZ) 

áno + priloži  dodatok s 
vyhlásením k PZ  áno (U/019/17) 

Uniqa ik áno nie nie nie 

Uniqát áno áno (ver.1.3.1)  nie nie 
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Celoročné cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a  zmluvné informácie o  produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre celoročné 

cestovné poistenie a ak si poistník zvolil Balík INTERMEDIATE, PRESTIGE alebo ULTIMATE, aj v Oceňovacích tabuľkách pre poistenie trvalých následkov úrazu 

dosahujúcich najmenej 40 %.

O aký typ poistenia ide?
Cestovné poistenie ako neživotné rizikové poistenie.

Spoločnosť:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.  
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,  
Slovenská republika, IČO: 31383408,  
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,  
vl. č. 757/B

Produkt: 

Celoročné cestovné poistenie

Čo je predmetom poistenia?
 Poistenie liečebných nákladov v zahraničí s poistnou su-

mou 225 000 eur.

 Poistenie nákladov Horskej záchrannej služby v Sloven-

skej republike s poistnou sumou 15 000 eur.

 Poistenie concierge starostlivosti VIP bez určenia poist-

nej sumy.

V prípade dojednania balíkov s rozšíreným nepovinným kry-

tím je možné dojednať:

 - poistenie batožiny a dokladov,

 - poistenie pre prípad úrazu,

 - poistenie zodpovednosti za škodu,

 - poistenie právnej pomoci,

 - poistenie meškania letu alebo hromadnej dopravy,

 - poistenie meškania batožiny,

 - poistenie technickej pomoci v zahraničí,

 - poistenie pomoci vo finančnej núdzi,

 - poistenie storna cesty.

Poistné sumy a  poistné limity pre balíky s  rozšíreným ne-

povinným krytím sú uvedené v článku 9 Všeobecných po-

istných podmienok pre celoročné cestovné poistenie.

 alebo trestnej činnosti zahŕňajúc aj ich prípravu alebo 

pokusy o ne,

 manipulácie so zbraňami, výbušninami, horľavými látka-

mi a toxickými látkami,

 choroby alebo úrazu, ktoré boli spôsobené bezprostred-

ne alebo sprostredkovane jadrovou energiou, ionizujú-

cimi lúčmi, rádioaktívnym alebo obdobným žiarením, 

vrátane dlhodobého vystavenia organizmu poisteného 

ich účinkom,

 ciest, na ktoré poistený nastúpil napriek vyhláseniu varo-

vania Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republi-

ky pred cestou do zasiahnutej krajiny alebo oblasti,

 následkov chorôb alebo úrazov, ku ktorým došlo a boli 

diagnostikované pred začiatkom poistenia, alebo chro-

nických chorôb, ktoré nespĺňajú definičné znaky chro-

nickej choroby,

 priamej súvislosti s požitím narkotík a iných omamných 

alebo psychotropných látok poisteným, vrátane absti-

nenčných príznakov,

 akéhokoľvek lietania iného ako letov pasažierov v ko-

merčných licencovaných lietadlách s platným prevádz-

kovým povolením na verejnú prepravu osôb, alebo letov 

pacientov alebo zranených alebo ich sprievodcov lietad-

lom alebo helikoptérou záchrannej služby,

 samovraždy alebo pokusu o samovraždu,

 úmyselného konania poisteného; úmyselne spôsobe-

ných úrazov alebo chorôb poisteným vrátane ich násled-

kov, úmyselne spôsobených úrazov alebo chorôb tretími 

osobami na žiadosť poisteného,

 akejkoľvek lekárskej starostlivosti alebo lekárskeho ošetre-

nia vykonaného osobou bez platného oprávnenia posky-

tovať lekársku starostlivosť alebo ošetrenie v zahraničí,

 zdravotníckych výkonov poskytnutých na žiadosť pois-

teného, bez zdravotnej indikácie alebo ak zdravotnícke 

výkony nemajú liečebný účel, alebo sú vykonané za úče-

lom kozmetickej korekcie,

 zdravotníckych výkonov spojených s hemodialýzou ale-

bo s transplantácoiu plánovanou pred začiatkom cesty,

 očkovania, preventívnych, kontrolných a plánovaných 

vyšetrení a zdravotníckych výkonov,

 liečby AIDS,

Čo nie je predmetom poistenia?
 Akékoľvek iné riziko, ako riziko uvedené v sekcii „Čo je 

predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie nezahŕňa škodové udalosti, ktoré nastali v súvis-

losti alebo v dôsledku:

 vojny, invázie, aktu zahraničného nepriateľa, vojnového 

stavu (vyhláseného alebo nevyhláseného), vrátane vý-

nimočného stavu, občianskej vojny, vzbury, povstania, 

revolúcie, vojenskej diktatúry; použitia nukleárnych, 

biologických alebo chemických zbraní hromadného 

ničenia alebo účasti vojakov na zahraničných misiách 

alebo zahraničných cvičeniach,

 aktívnej účasti poisteného na demonštrácii, občian-

skych nepokojoch, teroristických akciách, sabotážach
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 vykonávania akéhokoľvek profesionálneho športu; aké-

hokoľvek zo športov, pri ktorých sú používané motoro-

vé alebo aj bezmotorové lietajúce stroje či prostriedky, 

ako napríklad parašutizmus, závesné lietanie, akroba-

tické lietanie a  pod.; vykonávania športov s  použitím 

dvojstopých aj jednostopých vozidiel, rallye a s tým sú-

visiacich tréningových jázd, pokiaľ je poistený vodičom 

alebo spolujazdcom,

 s nákladmi za ošetrenie ochorenia na horskú chorobu, 

ak táto choroba bola vyvolaná pobytom poisteného 

v nadmorskej výške nad 3 500 m.n.m.,

 nebezpečných športov definovaných v  čl. 2, odsek 23 

a nebezpečných povolaní definovaných v čl. 2, odsek 24,

 degeneratívne ochorenia chrbtice a  ich priame a  ne-

priame dôsledky,

 odvykacie, detoxikačné alebo spánkové kúry;

 umelé oplodnenia alebo liečby sterility,

 počas kúpeľnej alebo rehabilitačnej liečby, doliečo-

vacieho, rekondičného alebo klimaticko – liečebného 

pobytu, vrátane pobytu v zdravotníckom zariadení za 

týmto účelom,

 požitia omamných látok alebo liekov v dávkach nezod-

povedajúcim lekárskemu predpisu, alebo v  dôsledku 

požitia alkoholu či sústavného alkoholizmu, prípadne 

užitie omamných látok a  liekov bez predpísania leká-

rom, hoci ich povaha si lekársky predpis vyžaduje,

 výkonov manuálnej práce a rizikových povolaní,

 úrazov alebo chorôb poisteného, ku ktorým došlo pri 

vedení motorového vozidla poisteným bez príslušného 

vodičského oprávnenia alebo nerešpektovaním miest-

nych všeobecne záväzných právnych predpisov,

 ak udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom na poistné plne-

nie z cestovného poistenia nastane pred začiatkom vzni-

ku poistného krytia alebo po zániku poistného krytia. 

Poistenie liečebných nákladov sa nevzťahuje ani na prípady:

 v súvislosti s úrazmi alebo chorobami, ktoré nastali ale-

bo ich príznaky sa prejavili počas 12 mesiacov pred dá-

tumom poistnej udalosti, vrátane chronických chorob, 

ktoré neboli počas tohto obdobia stabilizované, vyža-

dovali hospitalizáciu, zmeny v  liečbe alebo liečebnom 

režime,

 v súvislosti s  liečbou poisteného, ktorá bola dôvodom 

jeho cesty do zahraničia alebo ak bolo už pred vycesto-

vaním zrejmé, že v priebehu cesty bude nutné takúto 

liečbu absolvovať,

 po návrate do Slovenskej republiky,

 ak má poistený nárok na úhradu poskytnutej lekárskej 

starostlivosti z iného poistenia,

 ak bolo z medicínskeho hľadiska možné odložiť liečenie 

poisteného na dobu po návrate zo zahraničia,

 v súvislosti s cestou, na ktorú poistený nastúpil napriek 

tomu, že mu ju lekár neodporúčal alebo zakázal,

 v prípade, ak poistený odmietol prevoz do iného zdra-

votníckeho zariadenia alebo do Slovenskej republiky, 

pričom prevoz bol doporučený asistenčnou spoločnos-

ťou,

 pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rodinným 

príslušníkom poisteného alebo lekárom, ktorý cestuje 

spoločne s  poisteným alebo ak ide o  vykonanie ope-

račného zákroku, ktorý nebol vykonaný lekárom v zdra-

votníckom zariadení, alebo ak ide o liečenie poisteného 

sebou samým,

 vyhotovenia alebo opravy okuliarov, kontaktných šošo-

viek, načúvacích prístrojov, protéz a ortéz, s výnimkou 

ortéz, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou akútnej zdravot-

nej starostlivosti,

 vyhotovenia alebo opravy zubných protéz (napr. korun-

ka, mostík),

 ošetrenia zubným lekárom, ak bola zanedbaná povinná 

ročná preventívna stomatologická prehliadka,

 súvisiace s tehotenstvom,

 náročných vyšetrení indikovaných odborným lekárom 

(počítačová tomografia, magnetická rezonancia, en-

doskopia, neštandardné laboratórne vyšetrenie krvi 

a  iné), ak úhrady nákladov na takéto vyšetrenia neboli 

vopred odsúhlasené poisťovateľom alebo asistenčnou 

spoločnosťou,

 privolania, sprevádzajúcej osoby alebo rodinného prís-

lušníka bez predchádzajúceho súhlasu asistenčnej spo-

ločnosti alebo poisťovateľa;

 v súvislosti s privolaním opatrovníka k nezaopatrenému 

dieťaťu, sprevádzajúcej osoby alebo rodinného prísluš-

níka pokiaľ hospitalizácia poisteného netrvala nepreru-

šene minimálne 7 dní,

 dopravy, stravy alebo ubytovania opatrovníka k nezao-

patrenému dieťaťu, sprevádzajúcej osoby alebo rodin-

ného príslušníka na inom mieste ako je miesto hospitali-

zácie poisteného v zahraničí,

 za nepriame škody všetkého druhu (napr. ušlý zárobok, 

ušlý zisk) a za vedľajšie výdavky (napr. expresné príplatky 

akéhokoľvek druhu, preknihovanie letenky bez schvále-

nia poistiteľa alebo asistenčnej spoločnosti). 

Poistenie pre zásah horskej služby neposkytuje plnenie:

 za práce, ktoré neboli vykonané v kompetencii horskej 

služby,

 za výkony hradené z verejného zdravotného poistenia,

 za výkony hradené z poistenia liečebných nákladov v za-

hraničí,

 ak tiesňová situácia nastala v súvislosti s požitím alkoho-

lu alebo iných omamných, toxických, psychotropných či 

ostatných látok schopných nepriaznivo ovplyvniť psy-

chiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie 

schopnosti alebo sociálne správanie alebo v  súvislosti 

s ich abstinenčnými príznakmi,

 ak tiesňová situácia nastala v dôsledku samovraždy, po-

kusu o ňu alebo v dôsledku úmyselného sebapoškode-

nia poisteného,

 v súvislosti s výtržnosťou, ktorú vyvolal poistený,

 v súvislosti s trestnou činnosťou, ktorú spáchal poistený,

 v súvislosti s manipuláciou so zbraňou alebo výbušninou,

 ak tiesňová situácia nastala v  súvislosti s  prevádzkova-

ním nebezpečného druhu športu, rizikového športu či 

aktivity,

 ak tiesňová situácia nastala v  súvislosti s  konaním, pri 

ktorom poistený vedome nedodržal predpisy a pokyny 

týkajúce sa bezpečnosti osôb na danom území,

 za úmyselné zneužitie horskej služby.

V poistení liečebných nákladov sa poistenie nevzťahuje na 

škody vzniknuté na území:

 Slovenskej republiky,

 štátu, v ktorom má poistený trvalý alebo prechodný po-

byt, 

 štátu, v ktorom je poistený účastníkom systému verejné-

ho zdravotného alebo iného obdobného systému zdra-

votného poistenia,

 štátu, na území ktorého sa zdržiava nelegálne.

Obmedzenia týkajúce sa rozšíreného rozsahu poistenia sú 

uvedené v článkoch 4, čl. 22, čl. 28, čl. 29, čl. 32, čl. 33, čl. 37, čl. 

41, čl. 45, čl. 49, čl. 52, čl. 56 Všeobecných poistných podmie-

nok pre celoročné cestovné poistenie.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie liečebných nákladov a poistenie concierge služieb VIP sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vznikli na území ktorého-

koľvek štátu sveta. 

 Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby SR sa vzťahuje iba na horské oblasti v územnej pôsobnosti horskej služby v Slo-

venskej republike (Belianske Tatry, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné 

Tatry).

Aké mám povinnosti?
• Informovať poistených o všetkých právach a povinnostiach vyplývajúcich z uzavretej poistnej zmluvy.

• V prípade vzniku poistnej udalosti odovzdať poisťovateľovi alebo asistenčnej službe na požiadanie kontaktné údaje o poistených, prípad-

ne poškodených.

• V prípade vzniku škodovej udalosti kontaktovať asistenčnú službu.

• Riadiť sa pokynmi poisťovateľa a asistenčnej služby a účinne s nimi spolupracovať.

• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.

• Oznámiť poisťovateľovi na príslušnom tlačive vznik poistnej udalosti a uviesť pravdivé vysvetlenie.

• Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.

• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.

• Odpovedať pravdivo na otázky poisťovne, týkajúce sa vzniku a priebehu poistnej udalosti.

• V prípade hospitalizácie bez zbytočného odkladu kontaktovať asistenčnú spoločnosť uvedenú v poistnej zmluve.

• Predložiť lekárske správy, ktoré musia obsahovať tieto informácie: meno pacienta, jeho identifikačné údaje, dátum ošetrenia, diagnózu, 

popis liečby a predpísané lieky, názov zdravotníckeho zariadenia s kontaktom na neho a meno ošetrujúceho lekára.

• Predložiť originály účtov potvrdzujúcich úhradu nákladov s uvedením mena poisteného a s pečiatkou a podpisom lekára, ktorý tieto účty 

vystavil.

• Predložiť lekárske predpisy a originály účtov za lieky.

• Vyžiadať si predchádzajúci súhlas asistenčnej spoločnosti pred absolvovaním lekárom odporúčaných nákladných diagnostických a lie-

čebných procedúr (od 100 eur za jednotlivý diagnostický alebo liečebný výkon) v zahraničí, ktoré hradí z vlastných prostriedkov.

• Vyžiadať si predchádzajúci súhlas týkajúci sa pobytu opatrovníka k nezaopatrenému dieťaťu, sprevádzajúcej osoby a rodinného príslušní-

ka od poisťovateľa a asistenčnej spoločnosti.

Povinnosti týkajúce sa rozšíreného rozsahu poistenia sú uvedené v čl. 19, čl. 23, čl. 30, čl. 34, čl. 38, čl. 42, čl. 46, čl. 50, čl. 53 a čl. 57 Všeobecných 

poistných podmienok pre celoročné cestovné poistenie.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné uhrádzam ku dňu splatnosti poistného uvedeného v poistnej zmluve. 

Ak sa poistná zmluva uzaviera na diaľku, prvé poistné je splatné v deň uvedený v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy predloženom na diaľku. 

Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.

Poistné sa uhrádza po celú dobu trvania zmluvy. 

Kedy začína a končí poistenie? 
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou.

Poistenie začína nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako deň začiatku poistenia, najskôr však dňom 

nasledujúcim po uzavretí poistnej zmluvy.

Ak sa poistenie dojednáva na diaľku poistenie sa vzťahuje aj na dobu pred uzavretím poistnej zmluvy, ak bolo poistné zaplatené vo výške a v le-

hote uvedenej v návrhu. Poistné krytie cestovného poistenia začína v  takomto prípade najskôr nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa 

nasledujúceho po dni predloženia návrhu poistníkovi, nie však skôr ako dňom určeným v návrhu ako začiatok poistenia.

Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí podať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynutím. Poistenie 

v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia, v ktorom bola daná výpoveď. 

• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti. Výpovedná lehota je 

jeden mesiac, jej uplynutím ročné poistenie zanikne.

• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva uzavretá na diaľku; 

poistná zmluva zaniká doručením odstúpenia poisťovni.

• Písomnou výpoveďou, ak mi poisťovňa oznámila zvýšenie poistného, a to v lehote dvoch týždňov odo dňa doručenia oznámenia o zvýšení 

poistného poistníkovi. Poistná zmluva zaniká doručením výpovede poisťovni.
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Poistenie motorových  
vozidiel pre prípad havárie,  
krádeže a živelnej udalosti
Informačný dokument o poistnom produkte

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre 

poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti (ďalej len „VPP“) a v Aktuálnom zozname asistenčných služieb 

a ak sú dojednané pripoistenia aj v Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie finančnej straty – SuperGAP, Osobitných poistných 

podmienkach pre pripoistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ. Ak bola zmluva uzatváraná na diaľku sú informácie týkajúce sa uzavierania 

zmluvy na diaľku uvedené v Dodatku č. 1 k Všeobecným poistným podmienkam pre poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, 

krádeže a živelnej udalosti.

O aký typ poistenia ide ?
Poistenie škôd na motorových vozidlách v dôsledku havárie, krádeže a živelnej udalosti.

Spoločnosť:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.  
so sídlom Karaďžičova 17, Bratislava,  
Slovenská republika, IČO: 31383408,  
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,  
vl. č. 757/B

Produkt: 

Poistenie motorových vozidiel pre prí-
pad havárie, krádeže a živelnej udalosti 
- KASKO

Čo je predmetom poistenia?
 Náraz na akúkoľvek prekážku, stret s iným účastní-

kom cestnej premávky, pád alebo náraz akýchkoľ-

vek predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného 

vozidla (stromov, stožiarov, skál, zemín a pod.) na 

poistené vozidlo.

 Výbuch.

 Zásah cudzej osoby.

 Preukázateľné poškodenie poisteného vozidla 

zverou, napr. poškodenie hlodavcom, hospodár-

skymi zvieratami a pod. (nevzťahuje sa na moto-

cykle).

 Krádež celého poisteného vozidla vlámaním alebo 

lúpežným prepadnutím.

 Krádež častí poisteného vozidla vlámaním alebo 

prepadnutím (nevzťahuje sa na motocykle).

 Poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla 

v  dôsledku nasledujúcich udalostí: požiar, blesk, 

krupobitie, víchrica, zosuv pôdy alebo lavín, ze-

metrasenie, povodeň, záplava, voda z  vodovod-

ných zariadení, stret so zverou počas prevádzky 

poisteného vozidla.

 Poškodenia čelného skla (nevzťahuje sa na moto-

cykle).

 Asistenčné služby.

Poistná suma je stanovená pre každého klienta indivi-

duálne v poistnej zmluve.

Ak je to v poistnej zmluve výslovne dojednané, pred-

metom poistenia je aj:

Pripoistenie finančnej straty SuperGAP

Úrazové pripoistenie – AUTO

Pripoistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ

Čo nie je predmetom poistenia?
 Škody spôsobené preukázateľným poškodením po-

isteného motocykla zverou, napr. poškodenie hlo-

davcom, hospodárskymi zvieratami a pod.

 Škody spôsobené krádežou častí poisteného moto-

cykla vlámaním alebo prepadnutím.

 Škody spôsobené poškodením čelného skla moto-

cykla.

 Akékoľvek iné riziko, ako riziko uvedené v  sekcii  

„Čo je predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje na škodové udalosti vzniknuté:

 v dôsledku trvalého vplyvu prevádzky - prirodze-

ného opotrebovania, korózie alebo erózie, funkč-

ného namáhania alebo v dôsledku únavy materiá-

lu a prevádzkovo - technických porúch,

 v dôsledku chybnej konštrukcie, vadou materiálu 

alebo výrobnou vadou, 
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 v dôsledku nesprávnej obsluhy alebo údržby, 

 v dôsledku vykonávania opravy alebo údržby po-

isteného vozidla alebo v priamej súvislosti s týmito 

prácami,

 v  dôsledku chyby, ktorú malo poistené vozidlo 

pred začiatkom platnosti poistenia, a  ktorá bola 

alebo by mohla byť známa poistenému, jeho spl-

nomocnencom alebo zástupcom bez ohľadu na 

to, či bola známa poisťovni,

 v dôsledku vedenia poisteného vozidla osobou, kto-

rá nemá predpísané oprávnenie na vedenie vozidla,

 v  dôsledku činnosti poisteného vozidla ako pra-

covného stroja,

 v dôsledku výbuchu dopravovaných výbušnín, 

 v  dôsledku jadrových rizík - pôsobenie jadrovej 

energie,

 v dôsledku vojnových udalostí, vzbury, povstania 

alebo iných hromadných násilných nepokojov, 

štrajku, sabotáže, teroristických akcií (motivova-

ných akýmkoľvek dôvodom), zásahom štátnej, po-

litickej alebo inej obdobnej moci,

 v  dôsledku úmyselného konania poisteného ale-

bo poistníka, ich spoločníka alebo osoby, ktorá je 

s  poisteným, poistníkom alebo ich spoločníkom 

v blízkom príbuzenskom vzťahu (§ 116 OZ), alebo 

s nimi žije v domácnosti (§ 115 OZ), alebo úmysel-

ným konaním osoby, ktorá sa takého konania do-

pustila z podnetu poisteného, poistníka alebo ich 

spoločníka,

 nárazom na akúkoľvek prekážku alebo stretom 

s iným účastníkom cestnej premávky, ak:

1. v  čase vzniku škody poistené vozidlo svojim 

technickým stavom nespĺňa podmienky sta-

novené pre prevádzku motorových vozidiel 

všeobecne záväznými predpismi v znení plat-

nom v čase vzniku škody,

2. škoda vznikla počas omeškania so splnením 

povinnosti podrobiť poistené vozidlo v urče-

ných lehotách technickej kontrole alebo iným 

kontrolám ustanoveným všeobecne záväz-

ným predpisom alebo rozhodnutím príslušné-

ho orgánu na základe všeobecne záväzného 

predpisu,

3. v čase vzniku škody je poistené vozidlo vyra-

dené z cestnej premávky, alebo ak

4. v čase vzniku škody nebola schválená technic-

ká spôsobilosť vozidla,

 v čase, keď bolo poistené vozidlo použité na trest-

nú činnosť,

 krádežou, ak krádež spôsobila osoba podieľajúca 

sa na prevádzke alebo obsluhe poisteného vo-

zidla,

 počas použitia poisteného vozidla na iné účely 

ako sú uvedené v poistnej zmluve (napr. prenájom 

poisteného vozidla, výpožička poisteného vozidla, 

požičovňa, taxi, autoškola a  iné), s výnimkou náj-

mu poisteného vozidla vo forme leasingu, pokiaľ 

v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak,

 v dôsledku nasatia vody do spaľovacieho priestoru

 motora,
 krádežou pevných častí poisteného vozidla (napr. 
dvere, kapota, svetlá a  podobne), ak v  súvislosti 
s  takouto krádežou nie je preukázané narušenie 
predpísaných zabezpečovacích zariadení poiste-
ného vozidla,

 pádom motocykla, ktorý nevznikol počas jazdy 
motocykla, okrem prípadu, ak ide o riziká uvedené 
v čl. 1 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) VPP,

 pôsobením tepla pri skrate v  elektrickom vedení 
(zariadení), ak sa plameň vzniknutý skratom rozšíril 
ďalej alebo pôsobením tepla pri inej prevádzko-
vo-technickej poruche vozidla,

 poškodením alebo zničením poisteného vozidla 
pri pretekoch každého druhu a pri súťažiach s rých-
lostnou vložkou, ako aj pri prípravných jazdách na 
preteky a súťaže s rýchlostnou vložkou,

 nepriamymi škodami každého druhu (napr.: ušlé-
ho zisku a škôd vzniknutých v dôsledku nepouží-
vania poisteného vozidla),

 na pohonných hmotách,
 na pneumatikách alebo iných plných gumových 
obručiach poisteného vozidla, brzdovom mecha-
nizme poisteného vozidla v  dôsledku brzdenia, 
elektrickom alebo elektronickom zariadení pois-
teného vozidla skratom alebo nosičoch záznamov, 
obrazoviek a iných zobrazovacích jednotiek, pokiaľ 
nedošlo z inej príčiny a v rovnakom čase aj k inému 
poškodeniu poisteného vozidla, za ktoré je pois-
ťovňa povinná plniť.

Poisťovňa je oprávnená odmietnuť poistné plnenie, ak:
 sa po poistnej udalosti preukáže, že výrobné čís-
lo karosérie (podvozku) sa podľa údajov výrobcu 
nezhoduje s typom a číslom karosérie uvedeným 
v poistnej zmluve a v technickom preukaze poiste-
ného vozidla, resp. v osvedčení o evidencii poiste-
ného vozidla,

 sa po poistnej udalosti – krádeži poisteného vo-
zidla preukáže, že predpísané zabezpečovacie 
zariadenie podľa článku 11 VPP nebolo nainštalo-
vané, nebolo funkčné, prípadne nebolo v činnosti 
z akéhokoľvek dôvodu alebo neplnilo zabezpečo-
vaciu funkciu z dôvodu nesprávnej obsluhy,

 poistník alebo poistený porušil povinnosti uvede-
né písm. a) a b), článku 6 VPP,

 poisťovňa na základe predloženého znaleckého 
posudku zistí akúkoľvek manipuláciu s  kľúčmi 
(imobilizérom), ktoré patrili k  ukradnutému pois-
tenému vozidlu, a  to najmä stopy po kopírovaní 
uzáveru kľúčov,

 ak poistený nepredloží poisťovni doklady, kľúče 
a ovládacie prvky podľa písm. a) až c) ods. 19 VPP.

Obmedzenia z pripoistení sú uvedené v:

Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie  
SuperGAP

Osobitných poistných podmienkach pre úrazové pri-
poistenie – AUTO, 

Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie 
právnej ochrany – AUTO a VODIČ,

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vzniknú na území Európy v geografickom zmysle.
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Aké mám povinnosti?
• Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.

• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.

• Poisťovni alebo ňou povereným osobám umožniť prehliadku poisteného vozidla, posúdenie rozsahu poistného nebezpe-

čenstva, podať informácie so všetkými podrobnosťami potrebnými na jeho ocenenie a predložiť k nahliadnutiu technickú, 

účtovnú a inú podobnú dokumentáciu.

• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.

• Oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu stratu originálov kľúčov od poisteného vozidla alebo zabezpečovacieho zaria-

denia a vykonať opatrenia smerujúce k zamedzeniu ich zneužitia.

• Ak nastala poistná udalosť urobiť všetky opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda ďalej nezväčšovala.

• Po vzniku poistnej udalosti dať pravdivé vysvetlenie o spôsobe jej vzniku, umožniť poisťovni vykonať všetky úkony súvisiace 

s vyšetrovaním príčin a rozsahu škody, najmä nesmú zmeniť stav spôsobený poistnou udalosťou, kým nie sú postihnuté 

veci poisťovňou prehliadnuté; to však neplatí, ak je taká zmena nutná vo verejnom záujme alebo, aby škoda bola zmiernená 

alebo, ak by došlo pri šetrení poistnej udalosti vinou poisťovne k zbytočným prieťahom.

• Predložiť poisťovni v origináloch dokumentáciu potrebnú k likvidácii škody spôsobenej poistnou udalosťou.

• Ak je v súvislosti s poistnou udalosťou dôvodné podozrenie, že došlo k trestnému činu alebo pokusu oň, oznámiť túto sku-

točnosť bez zbytočného odkladu orgánom polície; zároveň oznámiť orgánom polície krádež poisteného vozidla.

• Oznámiť polícii dopravnú nehodu, ak táto povinnosť vyplýva zo zákona o cestnej premávke v platnom znení.

• Ak som platiteľom DPH, dať vykonať opravu poisteného vozidla len u opravcu, ktorý je tiež platiteľom DPH.

• Ak sa nájde ukradnuté poistené vozidlo po nahlásení krádeže vozidla poisťovni, som povinný oznámiť bez zbytočného od-

kladu túto skutočnosť poisťovni.

• Udržiavať poistené vozidlo v dobrom technickom stave po celú dobu poistenia.

• V prípade, ak je potrebné vykonať úkony alebo činnosti, ktoré poisťovňa zabezpečuje prostredníctvom asistenčných služieb, 

z miesta škodovej udalosti, ku ktorej došlo na území SR, bez zbytočného odkladu telefonicky kontaktovať asistenčnú spo-

ločnosť spolupracujúcu s poisťovňou, ktorá poskytne poradenstvo pri oznamovaní škodovej udalosti, zároveň zotrvať na 

mieste nehody do príjazdu asistenčnej spoločnosti a poskytnúť jej súčinnosť pri poskytovaní asistenčnej služby.

• Zabezpečiť, aby poistené vozidlo bolo v dobe jeho opustenia riadne zabezpečené proti krádeži, a to minimálne spôsobom 

uvedeným v článku 11 VPP, a zároveň, aby predmetné zabezpečenie bolo uvedené do činnosti.

• Zabezpečiť, aby sa v poistenom vozidle v dobe jeho opustenia nenachádzali doklady k vozidlu.

• Plniť i ďalšie povinnosti uložené v poistnej zmluve a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. 

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátka poistného sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného; deň splatnosti poistného alebo jeho splátky je určený 

v poistnej zmluve.

Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.

Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy. 

Kedy začína a končí poistenie? 
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou. Ak sa poistenie dojednáva na diaľku, poistná 

zmluva je uzavretá dňom pripísania prvého poistného alebo prvej splátky poistného na účet poisťovne.

Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve; ak však uvedený v poistnej zmluve nie je, poistenie začína dňom nasledu-

júcim po dni podpisu poistnej zmluvy. Ak sa poistenie dojednáva na diaľku je začiatkom poistenia deň určený podľa čl. 1 

Dodatku č. 1 k VPP.

Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poiste-

nie zanikne.

• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí podať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynu-

tím a poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia, v ktorom bola daná výpoveď.

• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.

• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti.

• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva uzav-

retá na diaľku.

• Zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel.

• Vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel.

• Prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom.

• V prípade právnických osôb a podnikateľov ako poistených zanikne poistenie aj zánikom oprávnenia na podnikateľskú činnosť.
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Poistenie motorových  
vozidiel pre prípad havárie,  
krádeže a živelnej udalosti
Informačný dokument o poistnom produkte

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre 

poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti (ďalej len „VPP“) a v Aktuálnom zozname asistenčných služieb 

a ak sú dojednané pripoistenia aj v Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie finančnej straty – SuperGAP, Osobitných poistných 

podmienkach pre pripoistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ. Ak bola zmluva uzatváraná na diaľku sú informácie týkajúce sa uzavierania 

zmluvy na diaľku uvedené v Dodatku č. 1 k Všeobecným poistným podmienkam pre poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, 

krádeže a živelnej udalosti.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie škôd na motorových vozidlách v dôsledku havárie, krádeže a živelnej udalosti.

Spoločnosť:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.  
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,  
Slovenská republika, IČO: 31383408,  
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,  
vl. č. 757/B

Produkt: 

Poistenie motorových vozidiel pre prípad 
havárie, krádeže a živelnej udalosti  
čiastočné KASKO

Čo je predmetom poistenia?
 Krádež celého poisteného vozidla vlámaním alebo 

lúpežným prepadnutím.

 Krádež častí poisteného vozidla vlámaním alebo 

prepadnutím.

 Poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla 

v  dôsledku nasledujúcich udalostí: požiar, blesk, 

krupobitie, víchrica, zosuv pôdy alebo lavín, zemet-

rasenie, povodeň, záplava, voda z  vodovodných 

zariadení, stret so zverou počas prevádzky poiste-

ného vozidla.

 Poškodenia čelného skla.

 Asistenčné služby.

Poistná suma je stanovená pre každého klienta indivi-

duálne v poistnej zmluve. 

Ak je to v poistnej zmluve výslovne dojednané, pred-

metom poistenia je aj: 

Pripoistenie finančnej straty SuperGAP

Úrazové pripoistenie – AUTO

Pripoistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ

Čo nie je predmetom poistenia?
 Náraz na akúkoľvek prekážku, stret s iným účastní-

kom cestnej premávky, pád alebo náraz akýchkoľ-

vek predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného 

vozidla (stromov, stožiarov, skál, zemín a  pod.) na 

poistené vozidlo.

 Výbuch.

 Zásah cudzej osoby.

 Preukázateľné poškodenie poisteného vozidla zve-

rou, napr. poškodenie hlodavcom, hospodárskymi 

zvieratami a pod.

 Akékoľvek iné riziko, okrem rizika uvedeného v sek-

cii „Čo je predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje na škodové udalosti vzniknuté:

 v dôsledku trvalého vplyvu prevádzky - prirodze-

ného opotrebovania, korózie alebo erózie, funkč-

ného namáhania alebo v dôsledku únavy materiá-

lu a prevádzkovo - technických porúch,

 v dôsledku chybnej konštrukcie, vadou materiálu 

alebo výrobnou vadou, 

 v dôsledku nesprávnej obsluhy alebo údržby, 

 v dôsledku vykonávania opravy alebo údržby po-

isteného vozidla alebo v priamej súvislosti s týmito 

prácami, 
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 v  dôsledku chyby, ktorú malo poistené vozidlo 

pred začiatkom platnosti poistenia, a  ktorá bola 

alebo by mohla byť známa poistenému, jeho spl-

nomocnencom alebo zástupcom bez ohľadu na 

to, či bola známa poisťovni, 

 v  dôsledku vedenia poisteného vozidla osobou, 

ktorá nemá predpísané oprávnenie na vedenie vo-

zidla,

 v  dôsledku činnosti poisteného vozidla ako pra-

covného stroja,

 v dôsledku výbuchu dopravovaných výbušnín,

 v  dôsledku jadrových rizík - pôsobenie jadrovej 

energie,

 v dôsledku vojnových udalostí, vzbury, povstania 

alebo iných hromadných násilných nepokojov, 

štrajku, sabotáže, teroristických akcií (motivova-

ných akýmkoľvek dôvodom), zásahom štátnej, po-

litickej alebo inej obdobnej moci,

 v  dôsledku úmyselného konania poisteného ale-

bo poistníka, ich spoločníka alebo osoby, ktorá je 

s  poisteným, poistníkom alebo ich spoločníkom 

v blízkom príbuzenskom vzťahu (§ 116 OZ), alebo 

s nimi žije v domácnosti (§ 115 OZ), alebo úmysel-

ným konaním osoby, ktorá sa takého konania do-

pustila z podnetu poisteného, poistníka alebo ich 

spoločníka,

 nárazom na akúkoľvek prekážku alebo stretom 

s iným účastníkom cestnej premávky, ak:

1. v  čase vzniku škody poistené vozidlo svojim 

technickým stavom nespĺňa podmienky sta-

novené pre prevádzku motorových vozidiel 

všeobecne záväznými predpismi v znení plat-

nom v čase vzniku škody,

2. škoda vznikla počas omeškania so splnením 

povinnosti podrobiť poistené vozidlo v urče-

ných lehotách technickej kontrole alebo iným 

kontrolám ustanoveným všeobecne záväz-

ným predpisom alebo rozhodnutím príslušné-

ho orgánu na základe všeobecne záväzného 

predpisu,

3. v čase vzniku škody je poistené vozidlo vyra-

dené z cestnej premávky, alebo ak

4. v čase vzniku škody nebola schválená technic-

ká spôsobilosť vozidla,

 v čase, keď bolo poistené vozidlo použité na trest-

nú činnosť,

 krádežou, ak krádež spôsobila osoba podieľajúca 

sa na prevádzke alebo obsluhe poisteného vo-

zidla,

 počas použitia poisteného vozidla na iné účely 

ako sú uvedené v poistnej zmluve (napr. prenájom 

poisteného vozidla, výpožička poisteného vozidla, 

požičovňa, taxi, autoškola a  iné), s výnimkou náj-

mu poisteného vozidla vo forme leasingu, pokiaľ 

v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak,

 v dôsledku nasatia vody do spaľovacieho priestoru 

motora,

 krádežou pevných častí poisteného vozidla (napr. 

dvere, kapota, svetlá a  podobne), ak v  súvislosti 

s  takouto krádežou nie je preukázané narušenie 

predpísaných zabezpečovacích zariadení poiste-

ného vozidla,

 pôsobením tepla pri skrate v  elektrickom vedení 

(zariadení), ak sa plameň vzniknutý skratom rozšíril 

ďalej alebo pôsobením tepla pri inej prevádzko-

vo-technickej poruche vozidla,

 poškodením alebo zničením poisteného vozidla 

pri pretekoch každého druhu a pri súťažiach s rých-

lostnou vložkou, ako aj pri prípravných jazdách na 

preteky a súťaže s rýchlostnou vložkou,

 nepriamymi škodami každého druhu (napr.: ušlé-

ho zisku a škôd vzniknutých v dôsledku nepouží-

vania poisteného vozidla),

 na pohonných hmotách,

 na pneumatíkách alebo iných plných gumových 

obručiach poisteného vozidla, brzdovom mecha-

nizme poisteného vozidla v  dôsledku brzdenia, 

elektrickom alebo elektronickom zariadení pois-

teného vozidla skratom alebo nosičoch záznamov, 

obrazoviek a iných zobrazovacích jednotiek, pokiaľ 

nedošlo z inej príčiny a v rovnakom čase aj k inému 

poškodeniu poisteného vozidla, za ktoré je pois-

ťovňa povinná plniť.

Poisťovňa je oprávnená odmietnuť poistné plnenie, ak:

 sa po poistnej udalosti preukáže, že výrobné čís-

lo karosérie (podvozku) sa podľa údajov výrobcu 

nezhoduje s typom a číslom karosérie uvedeným 

v poistnej zmluve a v technickom preukaze poiste-

ného vozidla, resp. v osvedčení o evidencii poiste-

ného vozidla,

 sa po poistnej udalosti – krádeži poisteného vo-

zidla preukáže, že predpísané zabezpečovacie 

zariadenie podľa článku 11 VPP nebolo nainštalo-

vané, nebolo funkčné, prípadne nebolo v činnosti 

z akéhokoľvek dôvodu alebo neplnilo zabezpečo-

vaciu funkciu z dôvodu nesprávnej obsluhy,

 poistník alebo poistený porušil povinnosti uvede-

né písm. a) a b), článku 6 VPP,

 poisťovňa na základe predloženého znaleckého 

posudku zistí akúkoľvek manipuláciu s  kľúčmi 

(imobilizérom), ktoré patrili k  ukradnutému pois-

tenému vozidlu, a  to najmä stopy po kopírovaní 

uzáveru kľúčov,

 ak poistený nepredloží poisťovni doklady, kľúče 

a ovládacie prvky podľa písm. a) až c) ods. 19 VPP.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vzniknú na území Európy v geografickom zmysle.
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• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.

• Poisťovni alebo ňou povereným osobám umožniť prehliadku poisteného vozidla, posúdenie rozsahu poistného nebezpe-

čenstva, podať informácie so všetkými podrobnosťami potrebnými na jeho ocenenie a predložiť k nahliadnutiu technickú, 

účtovnú a inú podobnú dokumentáciu.

• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.

• Oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu stratu originálov kľúčov od poisteného vozidla alebo zabezpečovacieho zaria-
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veci poisťovňou prehliadnuté; to však neplatí, ak je taká zmena nutná vo verejnom záujme alebo aby škoda bola zmiernená 

alebo, ak by došlo pri šetrení poistnej udalosti vinou poisťovne k zbytočným prieťahom.
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• Ak je v súvislosti s poistnou udalosťou dôvodné podozrenie, že došlo k trestnému činu alebo pokusu oň, oznámiť túto sku-
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• Ak som platiteľom DPH, dať vykonať opravu poisteného vozidla len u opravcu, ktorý je tiež platiteľom DPH.

• Ak sa nájde ukradnuté poistené vozidlo po nahlásení krádeže vozidla poisťovni, som povinný oznámiť bez zbytočného od-

kladu túto skutočnosť poisťovni.

• Udržiavať poistené vozidlo v dobrom technickom stave po celú dobu poistenia.

• V prípade, ak je potrebné vykonať úkony alebo činnosti, ktoré poisťovňa zabezpečuje prostredníctvom asistenčných služieb, 

z miesta škodovej udalosti, ku ktorej došlo na území SR, bez zbytočného odkladu telefonicky kontaktovať asistenčnú spo-

ločnosť spolupracujúcu s poisťovňou, ktorá poskytne poradenstvo pri oznamovaní škodovej udalosti, zároveň zotrvať na 

mieste nehody do príjazdu asistenčnej spoločnosti a poskytnúť jej súčinnosť pri poskytovaní asistenčnej služby.

• Zabezpečiť, aby poistené vozidlo bolo v dobe jeho opustenia riadne zabezpečené proti krádeži, a to minimálne spôsobom 

uvedeným v článku 11 VPP, a zároveň, aby predmetné zabezpečenie bolo uvedené do činnosti.

• Zabezpečiť, aby sa v poistenom vozidle v dobe jeho opustenia nenachádzali doklady k vozidlu.

• Plniť i ďalšie povinnosti uložené v poistnej zmluve a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. 

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátka poistného sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného alebo splátky poistného; deň splatnosti poistného alebo 

jeho splátky je určený v poistnej zmluve. 

Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.

Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy.

Kedy začína a končí poistenie? 
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou. Ak sa poistenie dojednáva na diaľku, poistná 

zmluva je uzavretá dňom pripísania prvého poistného alebo prvej splátky poistného na účet poisťovne.

Začiatok poistenia je deň uvedený v poistnej zmluve; ak však uvedený v poistnej zmluve nie je, poistenie začína dňom na-

sledujúcim po dni podpisu poistnej zmluvy. Ak sa poistenie dojednáva na diaľku je začiatkom poistenia deň určený podľa 

čl. 1 Dodatku č. 1 k VPP. 

Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poiste-

nie zanikne.

• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí podať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynu-

tím. Poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia, v ktorom bola daná výpoveď.

• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.

• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti.

• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva uzav-

retá na diaľku.

• Zmenou vlastníckeho práva k motorovému vozidlu ku dňu tejto zmeny, okrem prípadov ustanovených v článku 12 ods. 4 písm. 

g) body g1-g4 VPP.

• Zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel.

• Vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel.

• Prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom.

• V prípade právnických osôb a podnikateľov ako poistených zanikne poistenie aj zánikom oprávnenia na podnikateľskú činnosť.
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Krátkodobé cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre 
Krátkodobé cestovné poistenie a  ak poistník zvolil balík M alebo L, aj v  Oceňovacích tabuľkách pre poistenie trvalých následkov úrazu 
dosahujúcich najmenej 40 %.

O aký typ poistenia ide ?
Krátkodobé cestovné poistenie.

Spoločnosť:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.  
so sídlom Karaďžičova 17, Bratislava,  
Slovenská republika, IČO: 31383408,  
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,  
vl. č. 757/B

Produkt: 

Krátkodobé cestovné poistenie

Čo je predmetom poistenia?
 Poistenie liečebných nákladov v zahraničí s poist-

nou sumou 100 000 eur

V prípade dojednania balíkov s  rozšíreným nepovin-
ným krytím je možné dojednať:

 - poistenie batožiny a dokladov,

 - poistenie pre prípad úrazu,

 - poistenie zodpovednosti za škodu,

 - poistenie právnej pomoci,

 - poistenie meškania letu alebo hromadnej dopravy,

 - poistenie meškania batožiny,

 - poistenie technickej pomoci v zahraničí.

Bez ohľadu na dojednaný balík poistení je možné do-
jednať si aj nasledovné voliteľné pripoistenia:

 - poistenie nákladov Horskej záchrannej služby  
v Slovenskej republike,

 - poistenie storna cesty.

Poistné sumy a poistné limity pre balíky s rozšíreným 
nepovinným krytím a voliteľné pripoistenia sú uvede-
né v článku 9 Všeobecných poistných podmienok pre 
krátkodobé cestovné poistenie.

 aktívnej účasti poisteného na demonštrácii, ob-
čianskych nepokojoch, teroristických akciách, sa-
botážach alebo trestnej činnosti zahŕňajúc aj ich 
prípravu alebo pokusy o ne,

 manipulácie so zbraňami, výbušninami, horľavými 
látkami a toxickými látkami,

 choroby alebo úrazu, ktoré boli spôsobené bez-
prostredne alebo sprostredkovane jadrovou ener-
giou, ionizujúcimi lúčmi, rádioaktívnym alebo ob-
dobným žiarením, vrátane dlhodobého vystavenia 
organizmu poisteného ich účinkom,

 ciest, na ktoré poistený nastúpil napriek vyhláseniu 
varovania Ministerstva zahraničných vecí Sloven-
skej republiky pred cestou do zasiahnutej krajiny 
alebo oblasti,

 následkov chorôb alebo úrazov, ku ktorým došlo 
a boli diagnostikované pred začiatkom poistenia, 
alebo chronických chorôb, ktoré nespĺňajú definič-
né znaky chronickej choroby,

 priamej súvislosti s požitím narkotík a iných omam-
ných alebo psychotropných látok poisteným, vrá-
tane abstinenčných príznakov,

 akéhokoľvek lietania iného ako letov pasažierov 
v komerčných licencovaných lietadlách s platným 
prevádzkovým povolením na verejnú prepravu 
osôb, alebo letov pacientov alebo zranených ale-
bo ich sprievodcov lietadlom alebo helikoptérou 
záchrannej služby,

 samovraždy alebo pokusu o samovraždu,
 úmyselného konania poisteného; úmyselne spô-
sobených úrazov alebo chorôb poisteným, vrátane 
ich následkov, úmyselne spôsobených úrazov ale-
bo chorôb tretími osobami na žiadosť poisteného,

 akejkoľvek lekárskej starostlivosti alebo lekárske-
ho ošetrenia vykonaného osobou bez platného 
oprávnenia poskytovať lekársku starostlivosť alebo 
ošetrenie v zahraničí,

 zdravotníckych výkonov poskytnutých na žiadosť 
poisteného, bez zdravotnej indikácie alebo ak 
zdravotnícke výkony nemajú liečebný účel, alebo 
sú vykonané za účelom kozmetickej korekcie,

Čo nie je predmetom poistenia?
 Akékoľvek iné riziko ako riziko uvedené v  sekcii  

„Čo je predmetom poistenia“

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie nezahŕňa poistné udalosti, ktoré nastali v sú-
vislosti alebo v dôsledku:

 vojny, invázie, aktu zahraničného nepriateľa, voj-
nového stavu (vyhláseného alebo nevyhlásené-
ho), vrátane výnimočného stavu, občianskej vojny, 
vzbury, povstania, revolúcie, vojenskej diktatúry; 
použitia nukleárnych, biologických alebo che-
mických zbraní hromadného ničenia alebo účasti 
vojakov na zahraničných misiách alebo zahranič-
ných cvičeniach,
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 zdravotníckych výkonov spojených s  hemodialý-
zou alebo s transplantácoiu plánovanou pred za-
čiatkom cesty,

 očkovania, preventívnych, kontrolných a plánova-
ných vyšetrení a zdravotníckych výkonov,

 liečby AIDS,
 vykonávania akéhokoľvek profesionálneho športu; 
akéhokoľvek zo športov, pri ktorých sú používané 
motorové alebo aj bezmotorové lietajúce stroje či 
prostriedky, ako napríklad parašutizmus, závesné 
lietanie, akrobatické lietanie a  pod.; vykonávania 
športov s  použitím dvojstopých aj jednostopých 
vozidiel, rallye a  s  tým súvisiacich tréningových 
jázd, pokiaľ je poistený vodičom alebo spolu-
jazdcom,

 s nákladmi za ošetrenie ochorenia na horskú cho-
robu, ak táto choroba bola vyvolaná pobytom po-
isteného v nadmorskej výške nad 3 500 m.n.m.,

 nebezpečných športov definovaných v čl. 2, odsek 
23 a nebezpečných povolaní definovaných v čl. 2, 
odsek 24,

 degeneratívneho ochorenia chrbtice a  jeho pria-
mych a nepriamych dôsledkov,

 odvykacích, detoxikačných alebo spánkových kúr,
 umelého oplodnenia alebo liečby sterility,
 kúpeľnej alebo rehabilitačnej liečby, doliečovacie-
ho, rekondičného alebo klimaticko – liečebného 
pobytu, vrátane pobytu v zdravotníckom zariadení 
za týmto účelom,

 požitia omamných látok alebo liekov v  dávkach 
nezodpovedajúcim lekárskemu predpisu, alebo 
v  dôsledku požitia alkoholu či sústavného alko-
holizmu, prípadne užitie omamných látok a liekov 
bez predpísania lekárom hoci ich povaha si lekár-
sky predpis vyžaduje,

 výkonu manuálnej práce, rizikových povolaní a ri-
zikových športov, ak nie je v poistnej zmluve do-
jednané, že sú súčasťou krátkodobého cestovné-
ho poistenia,

 úrazov alebo chorôb poisteného, ku ktorým došlo 
pri vedení motorového vozidla poisteným bez prí-
slušného vodičského oprávnenia alebo nerešpek-
tovaním miestnych všeobecne záväzných práv-
nych predpisov,

 ak udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom na poist-
né plnenie z  cestovného poistenia nastane pred 
začiatkom vzniku poistného krytia alebo po zániku 
poistného krytia.

Poistenie sa nevzťahuje ani na prípady:

 v súvislosti s úrazmi alebo chorobami, ktoré nastali 
alebo ich príznaky sa prejavili počas 12 mesiacov 
pred dátumom poistnej udalosti, vrátane chronic-
kých chorôb, ktoré neboli počas tohto obdobia 
stabilizované, vyžadovali hospitalizáciu, zmeny 
v liečbe alebo liečebnom režime,

 v  súvislosti s  liečbou poisteného, ktorá bola dô-
vodom jeho cesty do zahraničia alebo ak bolo už 
pred vycestovaním zrejmé, že v  priebehu cesty 
bude nutné takúto liečbu absolvovať,

 po návrate do Slovenskej republiky,
 ak má poistený nárok na úhradu poskytnutej lekár-
skej starostlivosti z iného poistenia,

 ak bolo z medicínskeho hľadiska možné odložiť lie-
čenie poisteného na dobu po návrate zo zahraničia,

 v  súvislosti s  cestou, na ktorú poistený nastúpil 
napriek tomu, že mu ju lekár neodporúčal alebo 
zakázal,

 vyhotovenia alebo opravy okuliarov, kontaktných 

šošoviek, načúvacích prístrojov, protéz a  ortéz, 

s výnimkou ortéz, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou 

akútnej zdravotnej starostlivosti,

 pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rodinným 

príslušníkom poisteného alebo lekárom, ktorý 

cestuje spoločne s poisteným alebo ak ide o vyko-

nanie operačného zákroku, ktorý nebol vykonaný 

lekárom v  zdravotníckom zariadení, alebo ak ide 

o liečenie poisteného sebou samým,

 ak poistený odmietol prevoz do iného zdravot-

níckeho zariadenia alebo do Slovenskej republiky, 

pričom prevoz bol doporučený asistenčnou spoloč-

nosťou,

 za vyhotovenie alebo opravu zubných protéz 

(napr. korunka, mostík),

 v súvislosti s ošetrením zubným lekárom, ak bola 

zanedbaná povinná ročná preventívna stomatolo-

gická prehliadka,

 v súvislosti s tehotenstvom,

 náročnýćh vyšetrení indikovaných odborným le-

károm (počítačová tomografia, magnetická rezo-

nancia, endoskopia, neštandardné laboratórne vy-

šetrenie krvi a iné), ak úhrada nákladov na takéto 

vyšetrenie neboli vopred odsúhlasené poisťovate-

ľom alebo asistenčnou spoločnosťou,

 v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá nastala ako 

následok porušenia platných právnych predpisov 

a nariadení v navštívenej krajine napr. výkon práce 

bez oprávnenia alebo povolenia, vedenie motoro-

vého vozidla bez platného vodičského oprávnenia, 

pohyb na území, ktorý je miestnymi predpismi zaká-

zaný alebo označený ako nebezpečný a podobne,

 privolania, sprevádzajúcej osoby alebo rodinného 

príslušníka bez predchádzajúceho súhlasu asis-

tenčnej spoločnosti alebo poisťovateľa,

 v súvislosti s privolaním opatrovníka k nezaopatre-

nému dieťaťu, sprevádzajúcej osoby alebo rodin-

ného príslušníka pokiaľ hospitalizácia poisteného 

netrvala neprerušene minimálne 7 dní,

 dopravy, stravoy alebo ubytovania opatrovníka 

k nezaopatrenému dieťaťu, sprevádzajúcej osoby 

alebo rodinného príslušníka na inom mieste ako je 

miesto hospitalizácie poisteného v zahraničí,

 za nepriame škody všetkého druhu (napr. ušlý 

zárobok, ušlý zisk) a  za vedľajšie výdavky (napr. 

expresné príplatky akéhokoľvek druhu, prekniho-

vanie letenky bez schválenia poistiteľa alebo asis-

tenčnej spoločnosti). 

V poistení liečebných nákladov sa poistenie nevzťahu-

je na škody vzniknuté na území:

 Slovenskej republiky,

 štátu, v ktorom má poistený trvalý alebo prechod-

ný pobyt, 

 štátu, v  ktorom je poistený účastníkom systému 

verejného zdravotného alebo iného obdobného 

systému zdravotného poistenia.

Obmedzenia týkajúce sa rozšíreného rozsahu poiste-

nia sú uvedené v čl. 4, čl. 20, čl. 22, čl. 24, čl. 28, čl. 29, 

čl. 32, čl. 33, čl. 37, čl. 41, čl. 45, čl. 49, čl. 54 Všeobec-

ných poistných podmienok pre krátkodobé cestovné 

poistenie.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie liečebných nákladov sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vznikli na území ktoréhokoľvek štátu sveta. 

 Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby v Slovenskej republike sa vzťahuje iba na horské oblasti v územ-
nej pôsobnosti horskej služby v Slovenskej republike (Belianske Tatry, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, 
Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry).

Aké mám povinnosti?
• Informovať poistených o všetkých právach a povinnostiach vyplývajúcich z uzavretej poistnej zmluvy.

• V prípade vzniku poistnej udalosti odovzdať poisťovateľovi alebo asistenčnej službe na požiadanie kontaktné údaje o poiste-
ných, prípadne poškodených.

• V prípade vzniku škodovej udalosti kontaktovať asistenčnú službu.

• Riadiť sa pokynmi poisťovateľa a asistenčnej služby a účinne s nimi spolupracovať.

• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.

• Oznámiť poisťovateľovi na príslušnom tlačive vznik poistnej udalosti a uviesť pravdivé vysvetlenie.

• Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.

• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.

• Odpovedať pravdivo na otázky poisťovne, týkajúce sa vzniku a priebehu poistnej udalosti.

• V prípade hospitalizácie bez zbytočného odkladu kontaktovať asistenčnú spoločnosť uvedenú v poistnej zmluve.

• Predložiť lekárske správy, ktoré musia obsahovať tieto informácie: meno pacienta, jeho identifikačné údaje, dátum ošetre-
nia, diagnózu, popis liečby a predpísané lieky, názov zdravotníckeho zariadenia s kontaktom na neho a meno ošetrujúceho 
lekára.

• Predložiť originály účtov potvrdzujúcich úhradu nákladov s uvedením mena poisteného a s pečiatkou a podpisom lekára, 
ktorý tieto účty vystavil.

• Predložiť lekárske predpisy a originály účtov za lieky.

• Vyžiadať si predchádzajúci súhlas asistenčnej spoločnosti pred absolvovaním lekárom odporúčaných nákladných diagnos-
tických a liečebných procedúr (od 100 eur za jednotlivý diagnostický alebo liečebný výkon) v zahraničí, ktoré hradí z vlast-
ných prostriedkov.

• Vyžiadať si predchádzajúci súhlas týkajúci sa pobytu opatrovníka k nezaopatrenému dieťaťu, sprevádzajúcej osoby a rodin-
ného príslušníka od poisťovateľa a asistenčnej spoločnosti.

Povinnosti týkajúce sa rozšíreného rozsahu poistenia a voliteľných poistení sú uvedené v  čl. 23, čl. 30, čl. 34, čl. 38, čl. 42, čl. 46, 
čl. 50 Všeobecných poistných podmienok pre krátkodobé cestovné poistenie.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné v krátkodobom cestovnom poistení sa platí jednorazovo za celú dobu trvania krátkodobého cestovného poistenia.

Jednorazové poistné sa uhrádza k prvému dňu poistnej doby. 

Ak sa poistná zmluva uzaviera na diaľku, jednorazové poistné je splatné v deň uvedený v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy 
predloženom na diaľku.

Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke. 

Kedy začína a končí poistenie? 
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou.

Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve. 

Poistná zmluva je dojednaná na dobu určitú, preto poistenie zaniká dňom uvedeným v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Ak sa krátkodobé cestovné poistenie dojednáva podľa článku 6 odseku 4 Všeobecných poistných podmienok pre krátkodobé 
cestovné poistenie, alebo ak sa dojednáva na diaľku, krátkodobé cestovné poistenie sa s výnimkou poistenia storna cesty, vzťa-
huje aj na dobu pred uzavretím poistnej zmluvy, ak bolo poistné zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v návrhu. Poistné krytie 
takéhoto krátkodobého cestovného poistenia začína najskôr hodinou, minútou a sekundou stredoeurópskeho času dňa predlo-
ženia návrhu poistníkovi, nie však skôr ako dňom určeným v návrhu ako začiatok poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistná zmluva v tomto prípade zaniká dňom určeným v takejto dohode.

• Odstúpením od zmluvy bez udania dôvodu, ak bolo doručené najneskôr v deň predchádzajúci dňu začiatku poistenia poisťovni, 
poistná zmluva zaniká dňom doručenia takéhoto odstúpenia poisťovni.

• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva uzav-
retá na diaľku, ak je poistenie dojednané na dobu dlhšiu ako jeden mesiac; poistná zmluva zaniká dňom doručenia takéhoto 
odstúpenia poisťovni.
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Poistenie domácnosti,  
a zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a  zmluvné informácie o  produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach 
pre poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu „Hodnota domova“ (ďalej len VPP-N) a   Poistných podmienkach pre 
poistenie domácej asistencie a v závislosti od dojednaného pripoistenia aj v Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie Cyber 
Risk, Osobitných poistných podmienkach pre cestovné pripoistenie alebo Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie právnej 
ochrany – BÝVANIE.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie škôd na majetku a poistenie zodpovednosti za škodu.

Spoločnosť:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.  
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,  
Slovenská republika, IČO: 31383408,  
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,  
vl. č. 757/B

Produkt: 

Poistenie domácnosti, nehnuteľnosti 
a zodpovednosti za škodu  
„Hodnota domova“

Čo je predmetom poistenia?
Poškodenie alebo zničenie poistenej domácnosti.

 požiarom, 

 víchricou,

 povodňou, 

 záplavou,

 priamym úderom blesku,

 zemetrasením,

 pádom stromov, stožiarov a iných predmetov,

 pádom lietadla,

 výbuchom,

 nárazom vozidla (ak je známy škodca).

Poistná suma pre poistenie domácnosti je individuál-
ne dojednaná v poistnej zmluve.

Zodpovednosť poisteného za škodu:
 - spôsobenú poisteným alebo príslušníkmi jeho do-

mácnosti s poistnou sumou 50 000 eur za jedno 
poistné obdobie

Poistenie sa v závislosti od dojednaného rozšíreného 
balíka rizík môže vzťahovať aj na :
 - krupobitie,
 - tiaž snehu a námrazy,
 - výbuch sopky,
 - nadzvuková vlna,
 - zosuv pôdy,zrútenie skál alebo zemín, 
 - zosuv lavín,
 - atmosférické zrážky, 
 - krádež vlámaním, 
 - lúpežné prepadnutie,
 - vnútorný vandalizmus,
 - voda z vodovodných zariadení a
 - náraz vozidla (ak nie je známy škodca).
 - zadymenie, 
 - nepriamy úder blesku vrátane prepätia, 
 - vonkajší vandalizmus, 

 - sprejerstvo,
 - lom skla,
 - spodná voda, 
 - búrlivý vietor, 
 - spätné prúdenie vody z kanalizácie,
 - rozbitie alebo prasknutie skla varnej dosky,
 - pripoistenie  straty zamestnania a 
 - rozšírené krytie VIP garancia. 

K  poisteniu nehnuteľnosti je možné dojednať nasle-
dovné pripoistenia:
 - pripoistenie právnej ochrany, 
 - pripoistenie Cyber risk,
 - pripoistenie spoluúčasti,
 - cestovné poistenie.

Čo nie je predmetom poistenia?
 Akékoľvek iné riziko ako riziko uvedené v  sekcii  

„Čo je predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:

 vedomou nedbanlivosťou poisteného, jeho blízkej 
osoby alebo členov domácnosti, alebo inej osoby 
konajúcej na ich podnet alebo s ich vedomím;

 poškodením, zničením alebo stratou poistenej veci 
spôsobenej priamo alebo nepriamo následkom 
chyby či vady, ktorú mala poistená vec už v čase 
uzatvorenia poistenia, a ktorá bola či poistenému 
či poistníkovi známa bez ohľadu na to, či bola zná-
ma poisťovni;

 priamo alebo nepriamo povstaním, vnútornými 
nepokojmi alebo štrajkom, teroristickým činom, 
vojnovými udalosťami, zásahom úradnej alebo 
štátnej moci;

 priamym alebo nepriamym pôsobením jadrovej 
energie, azbestom, žiarením všetkého druhu a od-
padmi všetkého druhu;
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 bezprostredným následkom korózie, erózie, hr-
dze, zvápenatením, oxidácie, vlhkosti alebo plesne 
(okrem škôd vzniknutých pri požiari v  dôsledku 
hasiaceho zákroku);

 poškodením poistenej veci, znečistením, rytím, 
poškriabaním, poleptaním alebo nalepením pred-
metov, neplatí pre dojednané riziko vonkajší/vnú-
torný vandalizmus a sprejerstvo;

 poškodením alebo zničením poistenej veci pri do-
prave, preprave, montáži, demontáži a pri jej opra-
ve alebo údržbe;

 opotrebením v dôsledku trvalého vplyvu prevádz-
ky alebo postupného starnutia poistenej veci;

 stratou umeleckej alebo historickej hodnoty pois-
tenej veci;

 na životnom prostredí a na škodách, ktoré vznikli 
následkom znečistenia životného prostredia;

 v prípade sériovej škodovej udalosti ktoroukoľvek 
príčinou v reťazci príčin a následkov, ak primárna 
príčina vzniku sériovej poistnej udalosti je vylúče-
ná, bez ohľadu na to,  či sekundárna a každá ďalšia 
príčina vzniknutej škody je alebo nie je poistením 
krytá

 v  dôsledku poistného rizika, ak je poistná zmlu-
va uzatvorená v  čase, keď je verejne známe bez-
prostredne hroziace nebezpečenstvo živelnej uda-
losti a  poistné riziko, ktoré spôsobilo škodu bolo 
predmetom verejne známej informácie o  hrozia-
com nebezpečenstve živelnej udalosti

 v dôsledku alebo počas výstavby, ktorá bola vyko-
návaná v rozpore s ustanoveniami všeobecne zá-
väzných právnych predpisov.

 konaním nájomcov, podnájomcov a  za odplatu 
ubytovaných hostí

 poškodením, zničením alebo odcudzením cen-
ností, umeleckých diel, starožitností, elektronic-
kých a  optických prístrojov, peňazí, cenín, ktoré 
boli umiestnené na balkónoch, lódžiách, terasách, 
vo vedľajších stavbách, pivniciach, garážach alebo 
nebytových priestoroch, 

 odcudzením hnuteľných vecí rozdielnych ako hnu-
teľných vecí podľa predchádzajúceho bodu z bal-
kónov, lódžií alebo terás, ktorých spodný okraj je 
vo výške menšej ako 4 metre nad okolitým teré-
nom bez priameho vstupu z priľahlej budovy ale-
bo požiarneho rebríka, ktorý nebol zabezpečený 
pre vstup nepovolanej osoby. 

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:

 spôsobenú vedomou nedbanlivosťou poisteným 
alebo inými osobami konajúcimi z podnetu poiste-
ného,

 spôsobenú nesplnením povinnosti odvrátiť škodu 
alebo zamedziť zväčšovaniu už vzniknutej škody,

 v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie zo zá-
konného alebo povinného zmluvného poistenia 
zodpovednosti za škodu,

 spôsobenú živelnými udalosťami,

 vzniknutú pôsobením tepla, plynov, pár, vlhkosti, 
popolčeka, žiarením všetkého druhu, , vibrácií, kon-
tamináciou vody, pôdy, ovzdušia, flóry alebo fauny,

 na životnom prostredí podľa smernice Európskej 
únie 2004/35/CE,

 spôsobenú na veciach dodaných poisteným alebo 
na ktorých poistený vykonával objednanú činnosť, 
pokiaľ ku škode došlo preto, že dodané veci boli 
vadnej akosti alebo objednaná činnosť bola vadne 
vykonaná,

 spôsobenú pri plnení pracovných (členských) po-
vinností v  pracovno-právnych (členských) alebo 
štátnozamestnaneckých vzťahoch alebo v priamej 
súvislosti s ním, za ktoré poistený zodpovedá svoj-
mu zamestnávateľovi (družstvu),

 vzniknutú v súvislosti s činnosťou, pri ktorej právny 
predpis ukladá povinnosť uzavrieť zmluvné poiste-
nie, alebo vzniknutú z profesijnej zodpovednosti,

 vzniknutú na hnuteľných veciach, ktoré nie sú vo 
vlastníctve poisteného, boli však poistenému poži-
čané alebo ich užíva z iného dôvodu alebo ich má 
pri sebe,

 spôsobenú v prípade, ak stavebnú činnosť vykoná-
va pre poisteného právnická osoba prípadne pod-
nikajúca fyzická osoba,

 spôsobenú v súvislosti s nehnuteľnosťou (jej príslu-
šenstvom), ktorú poistený užíva protiprávne alebo 
v súvislosti s výstavbou alebo rekonštrukciou rodin-
ného domu, ktorú uskutočňuje protiprávne,

 spôsobenú na nehnuteľnej veci (vrátane jej príslu-
šenstva), ktorú poistený užíva protiprávne,

 spôsobenú na podzemných a nadzemných vede-
niach a akékoľvek následné škody vzniknuté v dô-
sledku tejto škody.

 na ušlom zisku alebo škodu vzniknutú inak ako na 
zdraví, usmrtením, poškodením veci, zničením veci 
a  ďalej pokuty, penále alebo náhradu zmluvných, 
správnych alebo trestných sankcií alebo na iné plat-
by, ktoré majú represívny, exemplárny alebo pre-
ventívny charakter. ,

 pri ktorej uplynula premlčacia lehota na uplatnenie 
nároku na súde alebo  prevzatú nad rámec ustano-
vený právnymi predpismi

 ktorej náhradu prisúdil súd Spojených štátov ame-
rických alebo Kanady

 vzniknutú osobám jemu blízkym a osobám, ktoré 
s ním žijú v domácnosti, pri poistení zodpovednosti 
za škodu príslušníkov domácnosti s výnimkou škôd 
spôsobených na zdraví príbuzným v priamom rade 
zapríčinených psom, ktorého majiteľom je poiste-
ný,

 ktorú poistený spôsobil svojim spoločníkom a oso-
bám im blízkym alebo osobám, ktoré žijú so spoloč-
níkom v domácnosti alebo právnickej osobe, v kto-
rej má poistený alebo tieto osoby majetkovú účasť.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, pri ktorých príčina škody a škoda nastali na území Sloven-

skej republiky, ak poistná udalosť zároveň na hnuteľných veciach, tvoriacich domácnosť a nachádzajúcich sa na mieste 
poistenia.

 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poisteným alebo príslušníkmi jeho domácnosti sa týka iba poistných uda-
lostí, pri ktorých príčina škody a škoda nastali na území Európy v geografickom zmysle.
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Aké mám povinnosti?
• Odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia, ako aj zmeny poistenia,

• Písomne oznámiť poisťovni  uzavretie ďalšieho poistenia na  predmet poistenia na to isté poistné riziko a zároveň obchodný 
názov poisťovne a výšku poistnej sumy.

• Platiť poistné včas a v stanovenej výške.

• Bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré som bol povinný odpovedať 
pri dojednávaní poistenia.

• Dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmiem porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu ne-
bezpečenstva, ktoré sú mi právnymi predpismi uložené alebo ktoré som vzal na seba poistnou zmluvou, ani nesmiem trpieť 
porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb.

• Na základe písomného upozornenia poisťovne v stanovenej primeranej lehote odstrániť obzvlášť rizikové okolnosti spojené 
s mojou činnosťou prípadne s užívaním predmetu poistenia.

• Urobiť nevyhnutné opatrenia pre to, aby škoda bola čo najmenšia.

• Bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako som sa dozvedel o škodovej udalosti, písomne alebo iným 
vhodným spôsobom oznámiť poisťovni, že došlo ku škode a dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu. 

• Bez zbytočného odkladu oznámiť orgánom polície škodovú udalosť, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie 
z trestného činu alebo pokusu oň prípadne ak ide o škodu v dôsledku vandalizmu a až do ukončenia obhliadky miesta ško-
dovej udalosti políciou zachovať stav spôsobený škodovou udalosťou.

• Poskytnúť poisťovni súčinnosť potrebnú na zistenie príčiny a výšky škody a originály dokumentov požadovaných poisťov-
ňou.

• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou.

• Zabezpečiť poistenú domácnosť spôsobom stanoveným v čl. 28 a 29 VPP-N.

• Zabezpečiť trvalú obývanosť domácnosti, ak je predmetom poistenia domácnosť, o ktorej som v poistnej zmluve uviedol, 
že sú trvalo obývané.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátka poistného  sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného alebo splátky poistného; deň splatnosti poistného ale-
bo jeho splátky je určený v poistnej zmluve.

Ak sa poistenie uzatvára na diaľku, prvé poistné alebo prvá splátka poistného je splatná v  lehote platnosti návrhu uvedenej 
v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy. 

Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.

Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy. 

Kedy začína a končí poistenie? 
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou.

Ak sa poistná zmluva dojednáva na diaľku, je dňom začiatku poistenia deň uvedený v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy; 
v návrhu nie je možné určiť ako deň začiatku poistenia deň skorší ako deň nasledujúci po dni predloženia návrhu na uzavretie 
zmluvy poisťovňou. Ak deň začiatku poistenia uvedený v návrhu poistnej zmluvy predchádza dňu uzatvorenia poistnej zmluvy 
zaplatením poistného, poistenie  sa vzťahuje aj na dobu pred uzavretím poistnej zmluvy zaplatením poistného a to od nultej ho-
diny dňa uvedeného v návrhu ako deň začiatku poistenia, pokiaľ bolo poistné zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v návrhu.

Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím pois-

tenie zanikne. 

• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynu-
tím. Poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia v ktorom bola daná výpoveď. 

• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.

• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti  do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti. 

• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva 
uzavretá na diaľku.

• Písomnou výpoveďou, ak mu poisťovňa oznámila zvýšenie poistného, a to v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia ozná-
menia o zvýšení poistného poistníkovi; poistná zmluva zaniká doručením výpovede.
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Poistenie nehnuteľnosti,  
a zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a  zmluvné informácie o  produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach 
pre poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu „Hodnota domova“ (ďalej len VPP-N) a Poistných podmienkach pre 
poistenie domácej asistencie a v závislosti od dojednaného pripoistenia aj v Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie Cyber 
Risk, Osobitných poistných podmienkach pre cestovné pripoistenie alebo Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie právnej 
ochrany – BÝVANIE.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie škôd na majetku a poistenie zodpovednosti za škodu.

Spoločnosť:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.  
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,  
Slovenská republika, IČO: 31383408,  
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,  
vl. č. 757/B

Produkt: 

Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti 
a zodpovednosti za škodu  
„Hodnota domova“

Čo je predmetom poistenia?
Poškodenie alebo zničenie poistenej nehnuteľnosti:

 požiarom, 

 víchricou,

 povodňou, 

 záplavou,

 priamym úderom blesku,

 zemetrasením,

 pádom stromov, stožiarov a iných predmetov,

 pádom lietadla,

 výbuchom,

 nárazom vozidla (ak je známy škodca).

Poistná suma pre poistenie nehnuteľnosti je individu-
álne dojednaná na poistnej zmluve. 

Zodpovednosť poisteného za škodu v  závislosti od 
typu poistenej nehnuteľnosti:

 vyplývajúcu z  vlastníctva poisteného nehnuteľ-
nosti poistnou sumou do výšky 50 000 eur za jed-
no poistné obdobie,

 spôsobenú poisteným ako stavebníkom rodin-
ného domu vo výstavbe alebo chaty vo výstavbe 
s poistnou sumou 50 000 eur za jedno poistné ob-
dobie.

Poistenie sa v závislosti od dojednaného rozšíreného 
balíka rizík môže vzťahovať aj na :
 - krupobitie,
 - tiaž snehu a námrazy,
 - výbuch sopky,
 - nadzvuková vlna,
 - zosuv pôdy,zrútenie skál alebo zemín, 
 - zosuv lavín,
 - atmosférické zrážky, 
 - krádež vlámaním, 
 - lúpežné prepadnutie,
 - vnútorný vandalizmus,
 - voda z vodovodných zariadení,

 - náraz vozidla (ak nie je známy škodca),
 - krádež stavebných súčastí z vonkajšej časti budovy
 - zadymenie, 
 - nepriamy úder blesku vrátane prepätia, 
 - vonkajší vandalizmus, 
 - sprejerstvo,
 - lom skla,
 - mráz na meračoch, 
 - voľne žijúce živočíchy, 
 - spodná voda, 
 - búrlivý vietor,
 - spätné prúdenie vody z kanalizácie.

K  poisteniu nehnuteľnosti je možné dojednať nasle-
dovné pripoistenia: 
 - pripoistenie právnej ochrany, 
 - pripoistenie Cyber risk,
 - pripoistenie straty nájomného, 
 - pripoistenie spoluúčasti,
 - cestovné poistenie.

Čo nie je predmetom poistenia?
 Akékoľvek iné riziko ako riziko uvedené v  sekcii  

„Čo je predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje na škody:

 vedomou nedbanlivosťou poisteného, jeho blízkej 
osoby alebo členov domácnosti, alebo inej osoby 
konajúcej na ich podnet alebo s ich vedomím;

 poškodením, zničením alebo stratou poistenej veci 
spôsobenej priamo alebo nepriamo následkom 
chyby či vady, ktorú mala poistená vec už v čase 
uzatvorenia poistenia, a ktorá bola či poistenému 
či poistníkovi známa bez ohľadu na to, či bola zná-
ma poisťovni;
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 priamo alebo nepriamo povstaním, vnútornými 
nepokojmi alebo štrajkom, teroristickým činom, 
vojnovými udalosťami, zásahom úradnej alebo 
štátnej moci;

 priamym alebo nepriamym pôsobením jadrovej 
energie, azbestom, žiarením všetkého druhu a od-
padmi všetkého druhu;

 bezprostredným následkom korózie, erózie, hr-
dze, zvápenatením, oxidácie, vlhkosti alebo plesne 
(okrem škôd vzniknutých pri požiari v dôsledku ha-
siaceho zákroku);

 poškodením poistenej veci, znečistením, rytím, po-
škriabaním, poleptaním alebo nalepením predme-
tov, neplatí pre dojednané riziko vonkajší/vnútorný 
vandalizmus a sprejerstvo;

 poškodením alebo zničením poistenej veci pri do-
prave, preprave, montáži, demontáži a pri jej opra-
ve alebo údržbe;

 opotrebením v dôsledku trvalého vplyvu prevádz-
ky alebo postupného starnutia poistenej veci;

 stratou umeleckej alebo historickej hodnoty pois-
tenej veci;

 na životnom prostredí a na škodách, ktoré vznikli 
následkom znečistenia životného prostredia;

 v prípade sériovej škodovej udalosti ktoroukoľvek 
príčinou v  reťazci príčin a  následkov, ak primárna 
príčina vzniku sériovej poistnej udalosti je vylúče-
ná, bez ohľadu na to, či sekundárna a každá ďalšia 
príčina vzniknutej škody je alebo nie je poistením 
krytá;

 v  dôsledku poistného rizika, ak je poistná zmlu-
va uzatvorená v  čase, keď je verejne známe bez-
prostredne hroziace nebezpečenstvo živelnej uda-
losti a  poistné riziko, ktoré spôsobilo škodu bolo 
predmetom verejne známej informácie o  hrozia-
com nebezpečenstve živelnej udalosti;

 v dôsledku alebo počas výstavby, ktorá bola vyko-
návaná v  rozpore s ustanoveniami všeobecne zá-
väzných právnych predpisov;

 konaním nájomcov, podnájomcov a  za odplatu 
ubytovaných hostí.

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:

 spôsobenú vedomou nedbanlivosťou poisteným 
alebo inými osobami konajúcimi z podnetu poiste-
ného;

 vzniknutú z pracovných úrazov alebo chorôb z po-
volania;

 spôsobenú nesplnením povinnosti odvrátiť škodu 
alebo zamedziť zväčšovaniu už vzniknutej škody,

 v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie zo zá-
konného alebo povinného zmluvného poistenia 
zodpovednosti za škodu;

 spôsobenú živelnými udalosťami;
 vzniknutú pôsobením tepla, plynov, pár, vlhkosti, 
popolčeka, žiarením všetkého druhu, , vibrácií, kon-
tamináciou vody, pôdy, ovzdušia, flóry alebo fauny;

 na životnom prostredí podľa smernice Európskej 
únie 2004/35/CE;

 spôsobenú formaldehydom a  azbestom alebo 
materiálom obsahujúcim azbest, umelým minerál-
nym vláknom, perzistentnými organickými látkami, 
polychrómovanými bifenylmi, metyltercbutyl éte-
rom, olovom, ortuťou, plesňou alebo akýmkoľvek 
druhom húb, toxických látok alebokarcinogénnych 
látok;

 spôsobenú na veciach dodaných poisteným alebo 
na ktorých poistený vykonával objednanú činnosť, 
pokiaľ ku škode došlo preto, že dodané veci boli 
vadnej akosti alebo objednaná činnosť bola vadne 
vykonaná;

 spôsobenú pri plnení pracovných (členských) po-
vinností v  pracovno-právnych (členských) alebo 
štátnozamestnaneckých vzťahoch alebo v priamej 
súvislosti s ním, za ktoré poistený zodpovedá svoj-
mu zamestnávateľovi (družstvu);

 vzniknutú v súvislosti s činnosťou, pri ktorej právny 
predpis ukladá povinnosť uzavrieť zmluvné poiste-
nie, alebo vzniknutú z profesijnej zodpovednosti;

 vzniknutú na hnuteľných veciach, ktoré nie sú vo 
vlastníctve poisteného, boli však poistenému poži-
čané alebo ich užíva z iného dôvodu alebo ich má 
pri sebe;

 spôsobenú v prípade, ak stavebnú činnosť vykoná-
va pre poisteného právnická osoba prípadne pod-
nikajúca fyzická osoba;

 spôsobenú v súvislosti s nehnuteľnosťou (jej príslu-
šenstvom), ktorú poistený užíva protiprávne alebo 
v súvislosti s výstavbou alebo rekonštrukciou rodin-
ného domu, ktorú uskutočňuje protiprávne;

 spôsobenú na nehnuteľnej veci (vrátane jej príslu-
šenstva), ktorú poistený užíva protiprávne;

 spôsobenú na podzemných a nadzemných vede-
niach a akékoľvek následné škody vzniknuté v dô-
sledku tejto škody;

 na ušlom zisku alebo škodu vzniknutú inak ako na 
zdraví, usmrtením, poškodením veci, zničením veci 
a  ďalej pokuty, penále alebo náhradu zmluvných, 
správnych alebo trestných sankcií alebo na iné plat-
by, ktoré majú represívny, exemplárny alebo pre-
ventívny charakter;

 pri ktorej uplynula premlčacia lehota na uplatnenie 
nároku na súde alebo prevzatú nad rámec ustano-
vený právnymi predpismi;

 ktorej náhradu prisúdil súd Spojených štátov ame-
rických alebo Kanady;

 vzniknutú osobám jemu blízkym a osobám, ktoré 
s ním žijú v domácnosti, pri poistení zodpovednosti 
za škodu príslušníkov domácnosti s výnimkou škôd 
spôsobených na zdraví príbuzným v priamom rade 
zapríčinených psom, ktorého majiteľom je poiste-
ný;

 ktorú poistený spôsobil svojim spoločníkom a oso-
bám im blízkym alebo osobám, ktoré žijú so spoloč-
níkom v domácnosti alebo právnickej osobe, v kto-
rej má poistený alebo tieto osoby majetkovú účasť.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vznikli v mieste poistenia vymedzenom v poistnej zmluve adresou 

(poistenie rodinného domu a chaty), katastrálnym územím a parcelou (poistenie rodinného domu vo výstavbe alebo 
chaty vo výstavbe) alebo adresou a číslom bytu a umiestnením bytu v bytovom dome (poistenie bytu).
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Aké mám povinnosti?
• Odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia, ako aj zmeny poistenia,

• Písomne oznámiť poisťovni uzavretie ďalšieho poistenia na predmet poistenia na to isté poistné riziko a zároveň obchodný 
názov poisťovne a výšku poistnej sumy.

• Platiť poistné včas a v stanovenej výške.

• Bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré som bol povinný odpovedať 
pri dojednávaní poistenia.

• Dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmiem porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu ne-
bezpečenstva, ktoré sú mi právnymi predpismi uložené alebo ktoré som vzal na seba poistnou zmluvou, ani nesmiem trpieť 
porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb.

• Na základe písomného upozornenia poisťovne v stanovenej primeranej lehote odstrániť obzvlášť rizikové okolnosti spojené 
s mojou činnosťou prípadne s užívaním predmetu poistenia.

• Urobiť nevyhnutné opatrenia pre to, aby škoda bola čo najmenšia.

• Bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa dozvedel o škodovej udalosti, písomne alebo iným vhod-
ným spôsobom oznámiť poisťovni, že došlo ku škode a dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu. 

• Bez zbytočného odkladu oznámiť orgánom polície škodovú udalosť, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie 
z trestného činu alebo pokusu oň prípadne ak ide o škodu v dôsledku vandalizmu a až do ukončenia obhliadky miesta ško-
dovej udalosti políciou zachovať stav spôsobený škodovou udalosťou.

• Poskytnúť poisťovni súčinnosť potrebnú na zistenie príčiny a výšky škody a originály dokumentov požadovaných poisťov-
ňou.

• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou.

• Zabezpečiť poistenú nehnuteľnosť a vedľajšie stavby spôsobom stanoveným v čl. 22 VPP-N.

• Zabezpečiť trvalú obývanosť rodinného domu, chaty alebo bytu, ak je predmetom poistenia nehnuteľnosti rodinný dom, 
chata alebo byt, o ktorých poistník v poistnej zmluve uviedol, že sú trvalo obývané.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátka poistného sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného alebo splátky poistného; deň splatnosti poistného alebo 
jeho splátky je určený v poistnej zmluve. 

Ak sa poistenie uzatvára na diaľku, prvé poistné alebo prvá splátka poistného je splatná v  lehote platnosti návrhu uvedenej 
v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy. 

Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.

Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy. 

Kedy začína a končí poistenie? 
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou.

Ak sa poistná zmluva dojednáva na diaľku, je dňom začiatku poistenia deň uvedený v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy; 
v návrhu nie je možné určiť ako deň začiatku poistenia deň skorší ako deň nasledujúci po dni predloženia návrhu na uzavretie 
zmluvy poisťovňou. Ak deň začiatku poistenia uvedený v návrhu poistnej zmluvy predchádza dňu uzatvorenia poistnej zmluvy 
zaplatením poistného, poistenie sa vzťahuje aj na dobu pred uzavretím poistnej zmluvy zaplatením poistného a to od nultej ho-
diny dňa uvedeného v návrhu ako deň začiatku poistenia, pokiaľ bolo poistné zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v návrhu.

Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

Poistenie rodinného domu počas výstavby alebo chaty vo výstavbe sa dojednáva na dobu určitú, na tri roky a zaniká uplynutím.

Poistenie rodinného domu počas stavby, resp. poistenie bytu vo výstavbe zanikne uplynutím dojednanej poistnej doby, na-
dobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo dňom doručenia písomného oznámenia o ukončení stavebných 
prác v prípade, ak sa nevyžaduje kolaudačné rozhodnutie.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím pois-

tenie zanikne. 

• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynu-
tím. Poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia v ktorom bola daná výpoveď.

• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.

• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti. 

• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva 
uzavretá na diaľku. 

• Písomnou výpoveďou, ak mu poisťovňa oznámila zvýšenie poistného, a to v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia ozná-
menia o zvýšení poistného poistníkovi; poistná zmluva zaniká doručením výpovede.
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Poistenie zodpovednosti  
za škodu spôsobenú  
prevádzkou motorového vozidla
Informačný dokument o poistnom produkte

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a  zmluvné informácie o  produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach 

pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „VPP“) a v Aktuálnom zozname asistenčných 

služieb a ak sú dojednané pripoistenia aj v Osobitných poistných podmienkach pre úrazové pripoistenie – AUTO, Oceňovacích tabuľkách 

pre poistenie trvalých následkov úrazu, Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie skiel motorových vozidiel a  v  Osobitných 

poistných podmienkach pre pripoistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ. Ak bola zmluva uzatváraná na diaľku sú informácie týkajúce 

sa uzavierania zmluvy na diaľku uvedené v  Dodatku č. 1 k Všeobecným poistným podmienkam pre poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 

O aký typ poistenia ide ?
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Spoločnosť:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.  
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,  
Slovenská republika, IČO: 31383408,  
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,  
vl. č. 757/B

Produkt: 

Poistenie zodpovednosti za škodu  
spôsobenú prevádzkou motorového  
vozidla

Čo je predmetom poistenia?
 Zodpovednosť za škody na zdraví a  náklady pri 

usmrtení s limitom poistného plnenia z jednej poist-

nej udalosti spolu s nákladmi na náhradu nákladOV 

zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávok, 

dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových 

dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dôchod-

kových dávok, dávok výsluhového zabezpečenia 

a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia 

5 000 000 eur, bez ohľadu na počet zranených alebo 

usmrtených.

 Zodpovednosť za škody vzniknuté poškodením, 

zničením, odcudzením alebo stratou veci.

 Účelne vynaložené náklady spojené s  právnym 

zastúpením pri uplatňovaní nárokov na náhradu 

škody, ak poisťovňa nesplnila povinnosti v  lehote 

stanovenej zákonom ukončiť šetrenie poistnej uda-

losti alebo klientovi oznámiť dôvod odmietnutia pl-

nenia, krátenia plnenia alebo v tejto lehote vysvetliť 

prečo uplatnené nároky považuje za nepreukázané 

čo do dôvodu alebo výšky alebo ak poisťovňa ne-

oprávnene odmietla poskytnúť poistné plnenie, 

alebo ak neoprávnene krátila poskytnuté poistné 

plnenie.

 Zodpovednosť za škodu v podobe ušlého zisku 

spolu s nárokmi podľa predchádzajúcich dvoch bo-

dov s  limitom poistného plnenia z  jednej poistnej 

udalosti 1 000 000 eur, bez ohľadu na počet poško-

dených

úrazové pripoistenie – AUTO

pripoistenie skiel

pripoistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ

Čo nie je predmetom poistenia?
 Akékoľvek iné riziko ako riziko uvedené v  sekcii  

„Čo je predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistením nie je krytá zodpovednosť poisteného za:

 škodu, ktorú utrpel vodič motorového vozidla, kto-

rého prevádzkou bola škoda spôsobená,

 škodu, za ktorú zodpovedá poistený svojmu man-

želovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku ško-

dovej udalosti žili v domácnosti, okrem škody na 

zdraví a nákladov pri usmrtení,

 škodu vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo pre-

vádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého pre-

vádzkou bola škoda spôsobená, okrem škody na 

zdraví a nákladov pri usmrtení,

 škodu vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy, ak 

škoda bola spôsobená prevádzkou iného moto-

rového vozidla alebo ak ide o  spojenie motoro-

vých vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou 

pri poskytovaní pomoci, ktorá nie je vykonávaná 

v  rámci podnikateľskej činnosti, okrem škody na 

zdraví a nákladov pri usmrtení,
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 škodu na motorovom vozidle, ktorého prevádz-

kou bola škoda spôsobená, ako aj na veciach do-

pravovaných týmto motorovým vozidlom,

 škodu, ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal 

uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými pred-

pismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnu-

tia súdu o  náhrade škody alebo na základe roz-

hodnutia súdu, ktorým bola schválená dohoda 

účastníkov konania, ak poisťovňa nebola jedným 

z týchto účastníkov,

 škodu vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim 

účastníkom pri motoristických pretekoch a  súťa-

žiach alebo pri prípravných jazdách na ne, ani ško-

du na motorových vozidlách pri nich použitých, 

s  výnimkou škody spôsobenej prevádzkou také-

hoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný dodržiavať 

pravidlá cestnej premávky,

 škodu vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej 

starostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemo-

cenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok 

úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, 

 dávok výsluhového zabezpečenia a  dôchodkov 

starobného dôchodkového sporenia poskytova-

ných z  dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia 

spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak 

sa nezistila osoba zodpovedná za škodu alebo ide 

o škodu spôsobenú vodičovi motorového vozidla, 

ktorého prevádzkou bola táto škoda spôsobená,

 škodu spôsobenú pracovnou činnosťou motoro-

vého vozidla ako pracovného stroja,

 škodu, ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s po-

istnou udalosťou,

 škodu vzniknutú manipuláciou s nákladom stoja-

ceho vozidla,

 škodu, ktorú by poisťovňa bola povinná poskyt-

núť zo zákona, avšak poistený bez jej súhlasu uzná 

povinnosť nahradiť takúto škodu alebo jej časť 

nad rámec ustanovený zákonom alebo sa zaviaže 

uhradiť premlčanú pohľadávku alebo neposkytne 

poisťovni potrebnú súčinnosť v  súdnom konaní; 

v takomto prípade je poisťovňa oprávnená plnenie 

sčasti alebo úplne odmietnuť.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Na území štátov uvedených na Zelenej karte.

Aké mám povinnosti?
• Pri dojednávaní poistenia predložiť poisťovni na jej žiadosť potrebné doklady, informácie a vysvetlenia na overenie správ-

nosti a úplnosti údajov potrebných pre uzavretie poistnej zmluvy a pre stanovenie výšky poistného.

• Kedykoľvek v dobe trvania poistenia zodpovednosti predložiť poisťovni na jej požiadanie potrebné doklady, informácie 

a vysvetlenia na overenie údajov, na základe ktorých bola uzavretá poistná zmluva a stanovená výška poistného.

• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.

• Bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni každú zmenu týkajúcu sa osobných údajov, ktoré som uviedol v poistnej zmluve 

a zmenu údajov týkajúcich sa motorového vozidla alebo jeho technického stavu.

• Udržiavať motorové vozidlo v dobrom technickom a výrobcom predpísanom stave.

• Bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni uzavretie poistenia zodpovednosti s iným poisťovateľom.

• Dbať na to, aby poistná udalosť nenastala; predovšetkým neporušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu 

nebezpečenstva, ktoré sú mi právnymi predpismi uložené alebo, ktoré som prevzal na seba zmluvou, a nesmiem strpieť 

porušovanie týchto povinností zo strany iných osôb.

• Vykonať potrebné opatrenia k obmedzeniu rozsahu škody, pokiaľ nastane škodová udalosť, z ktorej by mohla vzniknúť po-

vinnosť poisťovne alebo kancelárie plniť.

• Z miesta škodovej udalosti, ku ktorej došlo na území SR, ČR bez zbytočného odkladu telefonicky kontaktovať s poisťovňou 

spolupracujúcu asistenčnú spoločnosť, ktorá poskytne poistenému poradenstvo pri oznamovaní škodovej udalosti. Záro-

veň som povinný počkať na mieste dopravnej nehody do príchodu tejto asistenčnej spoločnosti a poskytnúť jej súčinnosť 

pri poskytovaní asistenčnej služby pre poisteného a poškodeného.

• Písomne oznámiť poisťovni vznik škodovej udalosti do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky a do 30 

dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov. 

• Po oznámení škodovej udalosti postupovať podľa pokynov poisťovne a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si pois-

ťovňa vyžiada a umožniť poisťovni vyhotovenie kópii týchto dokladov a vykonanie šetrenia o príčinách a rozsahu vzniknutej 

škody.

• Bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, že bol proti mne uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k po-

žadovanej náhrade a jej výške.

• Bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, že v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo 

konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bola poisťovňa informovaná o ich priebehu a výsledkoch; ak mám právneho zástup-

cu, oznámiť poisťovni jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo.

• Bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, že právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade 

som povinný postupovať podľa pokynov poisťovne.

• Podať na pokyn poisťovne v konaní o náhrade škody opravný prostriedok v prípade, že poisťovňa mi na moju žiadosť usta-

novila právneho zástupcu.
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• Vzniesť námietku premlčania.

• Bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, že nastali okolnosti odôvodňujúce prechod práva na vrátenie vyplate-

nej sumy, na jej zníženie alebo na zastavenie jej výplaty na poisťovňu a odovzdať jej doklady potrebné na uplatnenie týchto 

práv.

• Po zániku poistenia zodpovednosti, s výnimkou zániku poistenia zodpovednosti na motorové vozidlá podľa § 27 zákona, 

bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovni potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.

• Poskytovať poisťovni údaje podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b) zákona a ich zmeny.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátku poistného uhrádzam k splatnosti poistného alebo splátky poistného uvedeného v poistnej zmluve. 

Ak sa poistná zmluva uzaviera na diaľku, prvé poistné alebo prvá splátka poistného je splatná v deň uvedený v návrhu na uzavre-

tie poistnej zmluvy predloženom na diaľku. 

Poistné uhrádzam poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.

Poistné sa uhrádza za celú dobu trvania zmluvy. 

Kedy začína a končí poistenie? 
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou. Ak sa poistenie dojednáva na diaľku, poistná 

zmluva je uzavretá dňom pripísania prvého poistného alebo prvej splátky poistného na účet poisťovne.

Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve; ak však uvedený v poistnej zmluve nie je, poistenie začína dňom nasledujúcim 

po dni podpisu poistnej zmluvy. Ak sa poistenie dojednáva na diaľku je začiatkom poistenia deň určený podľa čl. 1 Dodatku č. 1 

k VPP. 

Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy .

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poiste-

nie zanikne.

• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď musí byť podaná písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uply-

nutím a poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia, v ktorom bola daná výpoveď. 

• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.

• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do jedného mesiaca od písomného oznámenia škodovej udalosti. 

• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva uzav-

retá na diaľku.

• Zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel.

• Vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel.

• Prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom.

• V prípade právnických osôb a podnikateľov ako poistených zanikne poistenie aj zánikom oprávnenia na podnikateľskú činnosť.



1/2

Poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú pri výkone 
povolania
Informačný dokument o poistnom produkte

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach 

pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania a v prípade ak sa poistenie dojednáva na diaľku vo Všeobecných 

poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania DIREKT.

O aký typ poistenia ide ?
Poistenie zodpovednosti za škodu 

Spoločnosť:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.  
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,  
Slovenská republika, IČO: 31383408,  
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,  
vl. č. 757/B

Produkt: 

Poistenie zodpovednosti za škodu  
spôsobenú pri výkone povolania

Čo je predmetom poistenia?
 Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávate-

ľovi zavineným porušením pracovných úloh alebo 

v priamej súvislosti s ním

druhu, kontamináciou vody, pôdy, ovzdušia, flóry alebo 

fauny,

 zodpovednosť za škodu priamo alebo nepriamo zaprí-

činenú, vyplývajúcu alebo vzniknutú v spojitosti s jadro-

vou energiou alebo rádioaktivitou akéhokoľvek druhu,

 zodpovednosť za škodu spôsobenú manipuláciou so 

zápalnými alebo výbušnými látkami, plynom, formalde-

hydom, azbestom, toxickými látkami, karcinogénnymi 

látkami a pod. alebo ich výrobou,

 zodpovednosť za škodu spôsobenú sadaním, zosúva-

ním pôdy, poddolovaním, eróziou, priemyselným od-

strelom, chemickým postrekom alebo podkopaním,

 zodpovednosť za škodu spôsobenú pasúcimi sa hospo-

dárskymi zvieratami na lúkach, stromoch, záhradných, 

poľných alebo lesných kultúrach,

 zodpovednosť za škodu spôsobenú prenosom vírusu 

HIV, iných infekčných alebo vírusových chorôb ľudí ale-

bo zvierat,

 zodpovednosť za škodu ktorá sa prejavuje genetickými 

zmenami organizmov,

 zodpovednosť za škodu spôsobenú po požití alkoholic-

kého nápoja, návykovej alebo omamnej látky alebo lie-

ku označeného zákazom viesť motorové vozidlo,

 zodpovednosť za škodu priamo alebo nepriamo vyplý-

vajúcu alebo vznikajúcu, zväčšenú alebo zhoršenú v dô-

sledku pôsobenia siliky (oxidu kremičitého) v ľubovoľnej 

forme alebo množstve,

 zodpovednosť za škodu, za ktorú poistený zodpovedá 

osobám jemu blízkym a osobám, ktoré s ním žijú v do-

mácnosti, zodpovednosť za škodu spočívajúcu v schod-

ku na zverených hodnotách, ktoré je poistený povinný 

vyúčtovať,

 zodpovednosť za škodu vzniknutú stratou alebo odcu-

dzením zverených predmetov,

 zodpovednosť za škodu, pri ktorej uplynula premlčacia 

lehota na uplatnenie nároku na súde, ak bola

Čo nie je predmetom poistenia?
 Akékoľvek iné, riziko ako riziko uvedené v  sekcii  

„Čo je predmetom poistenia “.

Poistná suma je určená v závislosti od príjmu do-

sahovaného poisteným v rozsahu od 2 400 eur do 

14 000 eur.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie nezahŕňa tieto druhy zodpovednosti za škodu 

spôsobenú zamestnávateľovi:

 zodpovednosť za škodu spôsobenú úmyselne alebo 

z hrubej nedbanlivosti,

 zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi 

v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie zo zákonné-

ho alebo povinného zmluvného poistenia zodpoved-

nosti za škodu,

 zodpovednosť za škodu spôsobenú po požití alkoho-

lického nápoja, návykovej alebo omamnej látky alebo 

lieku označeného zákazom viesť motorové vozidlo,

 zodpovednosť za škodu spôsobenú v príčinnej súvislos-

ti s vojnovými udalosťami každého druhu, vzburou, po-

vstaním, alebo inými hromadnými násilnými nepokoj-

mi, štrajkom, terorizmom alebo zásahom štátnej alebo 

úradnej moci,

 zodpovednosť za škodu spôsobenú živelnými udalosťa-

mi,

 zodpovednosť za škodu vzniknutú pôsobením tepla, 

plynov, pár, vlhkosti, popolčeka, žiarením všetkého
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 náhrada škody prisúdená súdom Spojených štátov ame-

rických alebo Kanady,

 zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone činnosti 

na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pra-

covného pomeru alebo v priamej súvislosti s výkonom 

týchto prác,

 zodpovednosť za škodu spôsobenú nenastúpením do 

práce pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru 

alebo štátno zamestnaneckého pomeru,

 zodpovednosť za škodu spôsobenú vyrobením nepo-

darku (chybného výrobku),

 zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním 

predpísanej obsluhy alebo údržby veci,

 zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil ako 

vodič úžitkového vozidla s hmotnosťou nad 3,5 t,

 zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancom, ak 

je tento zamestnanec zároveň majiteľom, spoločníkom, 

konateľom alebo členom predstavenstva zamestnáva-

teľa, 

 zodpovednosť za škodu spôsobenú ako prokurista 

zamestnávateľa pri výkone činnosti prokuristu zamest-

návateľa,

 zodpovednosť za škodu spôsobenú ako zamestnanec 

vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu,

 zodpovednosť za škodu spôsobenú ako vodič taxislužby.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vzniknú na území Európy, pri ktorých príčina škody a škoda nastali na 

území Európy.

Aké mám povinnosti?
• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.

• Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.

• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.

• Bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní po škodovej udalosti, písomne alebo iným vhodným spôsobom oznámiť poisťov-

ni, že došlo ku škode a dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu; ak oznámenie nebolo urobené písomne, je povinný urobiť 

tak dodatočne, najneskôr do 30 dní po škodovej udalosti.

• Odpovedať pravdivo na otázky poisťovne, týkajúce sa vzniku a priebehu škodovej udalosti.

• Umožniť obhliadku poškodenej veci.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátka poistného sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného; deň splatnosti poistného alebo jeho splátky je určený 

v poistnej zmluve.

Ak sa poistná zmluva uzaviera na diaľku, prvé poistné alebo prvá splátka poistného je splatná v deň uvedený v návrhu na uzavre-

tie poistnej zmluvy predloženom na diaľku. 

Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.

Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy. 

Kedy začína a končí poistenie? 
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou. Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve; 

ak však uvedený v poistnej zmluve nie je, poistenie začína dňom nasledujúcim po dni podpisu poistnej zmluvy.

Ak sa poistenie dojednáva na diaľku je začiatkom poistenia deň určený nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa dohodnuté-

ho v poistnej zmluve ako technický začiatok poistenia, poistenie však začína najskôr nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa 

nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy.

Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie 

zanikne.

• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí podať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynu-

tím. poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia v ktorom bola daná výpoveď.

• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.

• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti, písomným 

odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva uzavretá na diaľku.










