
 

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 
INFORMAČNÝ DOKUMENT O POISTNOM PRODUKTE 

Spoločnosť:  
 
 
 
 
 
Produkt: 

PREMIUM Insurance Company Limited, poisťovňa so sídlom The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq l-Iljun, Qormi, QRM 
3800, Malta, zapísaná v Registri spoločností na Malte pod registračným číslom C 91171, konajúca na území 
Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky: 
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Šoltésovej 14,  
811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Po, vložka číslo: 3737/B 
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 

Informačný dokument o poistnom produkte poskytuje stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia, 
pričom kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte pre zákazníka sú uvedené v ďalších 
dokumentoch. 

O aký typ poistenia ide? 

Poistenie zodpovednosti za škodu je určené pre podnikateľské subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky alebo 
Českej republiky (vrátane subjektov, ktoré predstavujú ich záujem v zahraničí), ktorého účelom je poskytnúť poistnú 
ochranu za nimi spôsobené škody na zdraví a na živote, ktoré vzniknú v dôsledku ich činnosti tretej osobe. Rozsah 
poistenia je riešený individuálne podľa potrieb konkrétneho zákazníka, ale zároveň v rozsahu poistného rizika, ktoré je 
poisťovateľ ochotný akceptovať. Poistenie zodpovednosti za škodu nekryje všetky podnikateľské riziká, ktoré súvisia so 
zodpovednosťou podnikateľa za škodu.  

 

Čo je predmetom poistenia?  
 

Čo nie je predmetom poistenia? 
  

 Poistenie prevádzkovej zodpovednosti  
 Škoda spôsobená vadným výrobkom 
 Škoda na veci a zdraví tretej osoby 
 Následná škoda vyplývajúca zo škody na veci 

a na zdraví 
 Zodpovednosť z vlastníctva a správy 

nehnuteľností 
 Trovy právnej obhajoby v konaní o náhradu 

škody 
 Zachraňujúce náklady do výšky 20% 

z poistnej sumy 
 Zodpovednosť za škodu na užívaných 

cudzích nehnuteľnostiach do sublimitu 20.000 
EUR (vyšší limit je potrebné pripoistiť) 

 Zodpovednosť za škodu na na odložených 
veciach návštevníkov a zamestnancov 
poisteného vo výške nad 2.500,- EUR za 
jednu vec, a spolu za viacero vecí počas 
jedného poistného obdobia nad 10.000,- EUR  

 Škody spôsobené salmonelózou a listériou 
 Poistná suma alebo limit poistného plnenia 

je určený dohodou zmluvných strán 
individuálne v každej poistnej zmluve. 
Informácie o poistnej sume môžete nájsť 
v poistnej zmluve.  

 
 

 Náklady na stiahnutie vadného výrobku z trhu 
 Škoda na samotnom vadnom výrobku 
 Environmentálna škoda  
 Profesná zodpovednosť za škodu  
 Zodpovednosť štatutárov a iných členov 

v riadiacich funkciách podnikateľského subjektu  

 
 

 

 

 

 

 
   
 

 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?  
  

  

 Poistné podmienky obsahujú odstrániteľné výluky 
z poistenia, ktoré je možné dopoistiť 
a neodstrániteľné výluky z poistenia, ktorých 
platnosť nie je možné vylúčiť 

Poistenie sa nevzťahuje napríklad na: 
 zodpovednosť za škodu prevzatú nad rámec 

zákona. 
 škodu spôsobenú vedomou nedbanlivosťou 

alebo úmyselne  
 náhradu zmluvných, správnych a/alebo trestných 

sankcií alebo pokút akéhokoľvek druhu 

  

 
Kde sa na mňa vzťahuje krytie?   

   
  Poistenie v základnom poistnom krytí má územné krytie: Slovenská republika, Česká republika, Rakúsko, 

Maďarsko a Poľsko 
 V poistnej zmluve môže byť územné krytie zúžené, alebo rozšírené.  

  



 
Aké mám povinnosti? 

  odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa, vrátane e-mailovej komunikácie a 
dopĺňania dotazníkov, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia, 

 bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v skutočnostiach, ktoré boli podkladom 
(dotazníky, písomná a e-mailová komunikácia vrátane príloh) pri uzavieraní poistnej zmluvy a každú zmenu 
skutočností, ktoré poistený uviedol poisťovateľovi pri dojednávaní poistenia, ak by mohli mať vplyv na 
zvýšenie poisteného rizika, 

 platiť poistné dojednané v poistnej zmluve, pričom poistník a/alebo poistený nie je oprávnený bez súhlasu 
poisťovateľa si započítať platbu poistného s nárokom na poistné plnenie, 

 postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a konať tak aby škodová udalosť nenastala a zároveň nesmie 
porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva vzniku škodovej udalosti, 
ku ktorým ho zaväzuje poistná zmluva a všeobecné záväzné právne predpisy, ani nesmie strpieť 
porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb, 

 poistený nesmie bez súhlasu poisťovateľa priznať akýkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za 
prípadnú škodu, uzavrieť súdny zmier alebo dobrovoľne poskytnúť akúkoľvek náhradu „škody“, okrem 
výdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovania alebo zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkov 
nevyhnutných na zabránenie vzniku hroziacich škôd, 

 bezodkladne oznámiť poisťovateľovi udalosť s ktorou je alebo by mohla byť spájaná zodpovednosť 
poisteného za škodu a ktorá by v budúcnosti mohla stanoviť povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné 
plnenie 

  

 
Kedy a ako uhrádzam platbu? 

  Termín a spôsob úhrady poistného, alebo splátok poistného sú uvedené v poistnej zmluve. 
 Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, je poistné splatné prvým dňom poistného obdobia. 

  

 
Kedy začína a končí krytie? 

 Poistenie vznikne prvým dňom po uzatvorení poistnej zmluvy, ak nebolo zmluvnými stranami dohodnuté, že 
poistenie vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy alebo bol určený neskorší dátum vzniku poistenia. 
 

Poistenie zaniká: 
 uplynutím dohodnutej doby, ktorá je uvedená v poistnej zmluve; 
 ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa 

jeho splatnosti, poistenie zaniká uplynutím tejto lehoty, 
 ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy 

poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa 
musí obsahovať upozornenie, že poistenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia, pričom to isté platí, ak bola 
zaplatená len časť poistného; 

 zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného 

  

 
Ako môžem zmluvu vypovedať? 

  písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť 
doručená druhej zmluvnej strane najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia; 

 písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, 
pričom výpovedná lehota je osemdňová; 

 písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia 
alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je osemdňová a jej uplynutím poistenie zanikne 

 


