
 

 

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VPPZ/1114 

platné od 01.12.2014  
 
 

ČASŤ I. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie 
Pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, 
ktoré uzaviera Union poisťovňa, a.s. (ďalej len 
"poisťovateľ"), platia ustanovenia Občianskeho 
zákonníka, tieto Všeobecné poistné podmienky 
poistenia zodpovednosti za škodu VPPZ/1114 
(ďalej len "VPPZ") a poistná zmluva.  
 

Článok 2 
Výklad pojmov 

Pre účely poistenia podľa týchto VPPZ platí ďalej 
uvedený výklad pojmov:  
cenina – druh hospodárskych prostriedkov 
znejúcich na určitú nominálnu hodnotu. Ceniny 
sú prísne evidované obdobným spôsobom ako 
peniaze v pokladnici, napr.: známky, kolky, 
stravné lístky, poukážky na odber pohonných 
hmôt a olejov, platobné karty a pod., 
čistá finančná škoda – iná preukázateľná 
finančná škoda poškodeného, vyjadriteľná v 
peniazoch, ktorá nevznikla v súvislosti so 
škodou na zdraví a/alebo na veci, 
infekčná choroba – ochorenie vyvolané 
mikroorganizmami, ktoré je prenosné z človeka 
na človeka, z človeka na zviera, zo zvieraťa na 
človeka alebo zo zvieraťa na zviera, alebo sa dá 
získať expozíciou z vonkajšieho prostredia. Pre 
účely tohto poistenia sa „infekčnou chorobou“ 
rozumie aj ochorenie na salmonelózu a 
listeriózu, 
inžinierska činnosť - nadstavbová služba pri 
príprave a uskutočňovaní stavieb, ktorou sa 
zabezpečuje spravidla balík služieb pri 
zastupovaní investora (stavebníka) v konaní so 
štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, 
dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov a inými 
organizáciami (najmä zabezpečuje vstupné 
podklady, prieskumy, odborné posudky a 
stanoviská, zastupuje investora pri územnom 
konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom 
konaní, pripravuje konanie na výber dodávateľa 
stavby, zabezpečuje podklady pre potrebné 
povolenia vrátane podkladov pre územné 
rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné 
rozhodnutie, a podobne), 

klenoty a šperky - veci, ktoré slúžia ozdobným 
účelom, vyrobené zo zlata, platiny, striebra, 
drahokamov, perál a pod., 
listina - úradne vyhotovený alebo overený 
písomný záznam, písomnosť, svedectvo o 
existujúcom či trvajúcom právnom stave alebo 
právnej skutočnosti napísané podľa určitých 
predpísaných foriem a opatrené podpisom, 
pečaťou alebo pečiatkou, 
motorové vozidlo – akýkoľvek pozemný 
dopravný prostriedok s vlastným pohonom alebo 
náves a príves, ktorý je používaný alebo je 
určený na používanie na pozemných 
komunikáciách. Za motorové vozidlo je podľa 
týchto VPPZ považovaný aj vysokozdvižný 
vozík, 
následná majetková škoda - iná preukázateľná 
finančná škoda poškodeného, ako škoda na 
zdraví a na veci, vyjadriteľná v peniazoch, ktorá 
by nevznikla, keby nedošlo ku škodovej udalosti, 
nevedomá nedbanlivosť – osoba nevedela, že 
svojím konaním môže spôsobiť škodu, hoci o 
tom vzhľadom k okolnostiam a k svojím 
osobným pomerom vedieť mala a mohla, 
odložené veci návštevníkov – veci, ktoré si 
návštevníci poisteného odkladajú na mieste na 
to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle 
odkladajú za podmienky, že s prevádzkou 
poisteného je spojené aj odkladanie vecí, 
odložené veci zamestnancov – veci, ktoré si 
zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh 
alebo v priamej súvislosti s nimi na mieste na to 
určenom alebo mieste, kde sa obvykle 
odkladajú, 
poddolovanie - ľudská činnosť spočívajúca v 
hĺbení podzemných štôlní, šácht, tunelov a 
podobných podzemných stavieb, 
poistený - právnická osoba alebo fyzická osoba 
- podnikateľ, na zodpovednosť ktorých sa 
poistenie zodpovednosti za škodu vzťahuje, 
poistník – právnická alebo fyzická osoba, ktorá 
uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a je 
povinná platiť poistné. Poistený a poistník môžu 
byť totožnou osobou, 
poistné obdobie - časové obdobie dohodnuté v 
poistnej zmluve, za ktoré sa platí poistné, 
porušenie právnej povinnosti - konanie alebo 
opomenutie konania toho, čo malo byť v súlade 
s právom vykonané. Právna povinnosť môže 
vyplývať zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov (zákony, nariadenia vlády a vyhlášky), 
zo súkromnoprávnych úkonov (napr. zmluvy), 



 
 
 

alebo iných normatívnych aktov (stanovy 
právnických osôb, interné bezpečnostné 
predpisy a pod.), 
poškodenie veci - zmena stavu veci, ktorú 
objektívne je možné odstrániť opravou alebo 
rekonštrukciou alebo taká zmena stavu veci, 
ktorú objektívne opravou alebo rekonštrukciou 
nie je možné odstrániť , avšak vec je možné 
ďalej používať na pôvodný účel, 
poškodený – osoba odlišná od poisteného 
alebo poistníka, ktorej v dôsledku poistnej 
udalosti vznikne právo na poistné plnenie, 
prevzatie zodpovednosti nad rámec 
stanovený právnymi predpismi – prípad, keď 
poistený prevezme zodpovednosť za škodu vo 
väčšom rozsahu ako mu určuje právny predpis, 
zodpovednosť za škodu ktorú prevezme 
poistený aj keď mu ju všeobecne záväzný 
právny predpis nestanoví alebo prípad, keď 
zodpovednosť za škodu prevzal poistený aj keď 
mu dispozitívne právne ustanovenie umožnilo 
zodpovednosť neprevziať, 
príbuzní v priamom rade – priami predkovia 
alebo priami potomkovia, napr. rodičia a deti, 
starí rodičia a vnúčatá, 
sadanie pôdy - klesanie zemského povrchu 
smerom do stredu zeme v dôsledku pôsobenia 
prírodných síl alebo ľudskej činnosti, 
spis – ucelený súbor písomností, určených na 
istý cieľ, 
starožitnosti - predmety umelecko-výtvarného, 
umelecko-remeselného a umelecko-
priemyselného charakteru, ktoré majú historickú 
hodnotu (nesú osobitnú pečať doby alebo 
autora); za starožitnosti sa považujú aj predmety 
technického charakteru, ktoré vo svojej dobe 
znamenali pokrok, ale vývojom už boli 
prekonané, 
sublimit – časť poistnej sumy dohodnutá v 
poistnej zmluve ako maximálny limit plnenia pre 
jednu a všetky poistné udalosti, na ktoré sa 
sublimit v poistnej zmluve dohodol, 
Plnenie poisťovateľa pri jednej poistnej udalosti 
vrátane škody, pre ktorú bol sublimit dohodnutý, 
nesmie presiahnuť poistnú sumu uvedenú v 
poistnej zmluve, 
škoda na veci – poškodenie, zničenie alebo 
odcudzenie veci, 
škoda na zdraví - akékoľvek poškodenie 
telesnej integrity osôb, vrátane choroby, alebo 
usmrtenia vyplývajúcich z tohto poškodenia, 
škoda spôsobená úmyselne - škoda 
spôsobená úmyselným konaním alebo 
úmyselným opomenutím poisteného alebo iných 
osôb, ktoré poistený použil na výkon svojej 
činnosti; ak ide o dodanie vecí alebo prác, 

považuje sa škoda za spôsobenú úmyselne aj 
vtedy, keď poistený v čase keď veci dodal, alebo 
keď práce odovzdal o vadách týchto vecí alebo 
prác vedel, 
škodová udalosť – skutočnosť, z ktorej vznikla 
škoda a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku 
práva na poistné plnenie. Pri uzatváraní poistnej 
zmluvy nie je isté, či škodová udalosť vôbec 
nastane, prípadne kedy nastane, 
technická hodnota veci – východisková 
hodnota veci znížená o hodnotu opotrebenia, 
uvedenie výrobku do obehu – okamih, kedy 
výrobca sprístupňuje úžitkové vlastnosti výrobku 
v rámci riadnej obchodnej činnosti, 
úmyselné konanie – konanie alebo opomenutie 
konania, ktorým osoba vedome poruší platné 
právne a iné predpisy alebo povinnosti 
vyplývajúce z VPPZ alebo z poistnej zmluvy 
alebo koná v rozpore s technickou, projektovou 
či inou zmluvnou dokumentáciou, 
ušlý zisk – preukázaná škoda vyjadrená v 
peniazoch, spočívajúca v tom, že poškodený v 
dôsledku škodovej udalosti nedosiahne 
rozmnoženie majetkových hodnôt, ktoré sa dalo 
očakávať keby nebolo došlo k vzniku škody, 
užívanie veci - stav, keď poistený má hnuteľnú 
alebo nehnuteľnú vec oprávnene vo svojej moci 
(nie však právo užívania priestoru v nehnuteľnej 
veci) a je oprávnený využívať jej úžitkové 
vlastnosti, 
veci historickej hodnoty - predmety, ktorých 
hodnota je daná tým, že majú vzťah k 
historickým udalostiam alebo historickým 
osobnostiam, 
veci umeleckej hodnoty - obrazy, iné výtvarné 
diela, dekoračné a úžitkové predmety zo 
značkového skla alebo porcelánu, tapisérie, 
gobelíny alebo iné predmety, ktorých hodnota 
nie je daná len výrobnými nákladmi, ale majú aj 
umeleckú hodnotu, resp. majú charakter 
unikátu, 
vnesené veci návštevníkov – veci, ktoré boli 
ubytovanými osobami alebo pre ne vnesené do 
priestorov vyhradených na ubytovanie alebo 
uloženie veci alebo ktoré boli za tým účelom 
odovzdané poistenému alebo niektorému z jeho 
zamestnancov, len za podmienky, že 
poisťovanou činnosťou je poskytovanie 
ubytovacích služieb, 
vadný výrobok – výrobok, ktorý nezaručuje 
bezpečnosť jeho užitia alebo použitia, ktorú 
možno od neho odôvodnene očakávať najmä 
vzhľadom na prezentáciu výrobku a informácie o 
výrobku, ktoré výrobca poskytol alebo mal 
poskytnúť, vzhľadom na predpokladaný spôsob 
jeho užitia alebo použitia a účel, na aký môže 



 
 
 

výrobok slúžiť a vzhľadom na čas, keď bol 
výrobok uvedený do obehu, 
východisková hodnota veci – hodnota veci, za 
ktorú by bolo možné rovnakú vec v čase vzniku 
poistnej udalosti nadobudnúť ako novú,  
výrobok – akákoľvek hnuteľná vec, ktorá bola 
vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez 
ohľadu na stupeň jej spracovania a ktorá je 
určená na uvedenie do obehu, za výrobok sa 
považuje aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou 
alebo príslušenstvom inej hnuteľnej alebo 
nehnuteľnej veci, 
zachraňovacie náklady - účelne vynaložené a 
preukázané náklady, ktoré poistený a/alebo 
poškodený vynaložil na odvrátenie vzniku 
bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo 
na zmiernenie následkov už vzniknutej škody 
alebo ktoré bol povinný vynaložiť z hygienických, 
ekologických či bezpečnostných dôvodov pri 
odstraňovaní poškodeného majetku alebo jeho 
zbytkov, 
zbierka - predmety toho istého druhu väčšinou 
špecializované podľa určitých kritérií ako typ, 
spracovanie, téma, časový, miestny a autorský 
pôvod a pod., ktoré sú zámerné a sústavne 
sústreďované a uchovávané, príp. 
spracovávané. Za zbierku sa považujú 
minimálne tri predmety jedného druhu, 
znečistenie životného prostredia - znečistenie 
vôd, pôdy, ovzdušia, hornín, flóry, fauny, 
pôsobením vypustených, unikajúcich, 
rozptýlených alebo uvoľnených pevných, 
kvapalných, plynných alebo tepelných 
dráždivých látok, ako sú napr. dym, para, sadze, 
kyseliny, alkalické kovy, chemikálie a iné 
znečisťujúce látky, ako aj všetky druhy 
odpadového materiálu, 
zničenie veci - zmena stavu veci, kedy vec nie 
je možné ďalej používať na pôvodný účel a 
pôvodný účel veci nie je možné prinavrátiť. Za 
zničenú sa považuje aj vec, u ktorej by náklady 
na opravu alebo rekonštrukciu presiahli 
technickú hodnotu veci v čase bezprostredne 
pred vznikom škody, 
zosuv pôdy - pohyb pôdy pôsobením gravitácie 
a vyvolávaný porušením rovnováhy, ku ktorému 
svahy zemského povrchu dospeli dlhodobým 
vývojom. 
 

Článok 3 
Poistná zmluva 

1. Poistná zmluva musí mať písomnú formu. 
Písomnú formu musia mať aj dodatky k 
poistnej zmluve a iné prejavy vôle zmluvných 
strán, ktoré sa týkajú poistenia (napr. 

výpoveď poistenia, oznámenie o vzniku 
poistnej udalosti). 

2. Poistnú zmluvu možno uzavrieť aj v prospech 
inej osoby. V takomto prípade sú poistník a 
poistený rozdielne osoby. Práva, povinnosti a 
výluky týkajúce sa poisteného podľa týchto 
VPPZ sa vzťahujú aj na poistníka. 

 
Článok 4 

Poistná doba, vznik, zmeny a zánik 
poistenia 

1. Poistná doba je doba trvania poistenia, ktorá 
sa dohodne v poistnej zmluve. Poistenie sa 
môže uzavrieť na poistnú dobu určitú alebo 
neurčitú. 

2. Poistenie začína nasledujúcim dňom po 
uzavretí poistnej zmluvy, ak sa v poistnej 
zmluve nedohodlo inak. 

3. Ak je predmetom poistenia zodpovednosť za 
škodu, ktorá vyplýva z vlastníctva hnuteľnej 
alebo nehnuteľnej veci, z jej správy alebo 
užívania, poistenie zanikne zmenou v osobe 
vlastníka veci, zmenou správy vecí alebo 
skončením jej užívania. Poistený je povinný 
predložiť poisťovateľovi o tejto skutočnosti 
písomný doklad.  

4. Okrem dôvodov uvedených v Občianskom 
zákonníku poistenie zaniká:  
a) ukončením činnosti poisteného; za 

ukončenie činnosti sa považuje výmaz z 
príslušného registra alebo zánik 
príslušného oprávnenia, zánik právnickej 
osoby alebo zrušenie právnickej osoby jej 
zriaďovateľom,  

b) výpoveďou podľa ods. 5 a 6 tohto článku.  
5. Účastníci poistnej zmluvy majú právo 

poistenie vypovedať, okrem prípadov 
uvedených v Občianskom zákonníku, aj po 
každej poistnej udalosti, najneskôr do troch 
mesiacov od oznámenia tejto udalosti 
poisťovateľovi. Poistenie zanikne po uplynutí 
jedného mesiaca odo dňa doručenia 
výpovede.  

6. V prípade, že zmenou právnej úpravy došlo k 
rozšíreniu zodpovednosti za škodu alebo 
rozsahu náhrady škody, poisťovateľ má 
právo poistenie vypovedať najneskôr do troch 
mesiacov odo dňa účinnosti právneho 
predpisu, ktorým sa táto zmena zaviedla. 
Poistenie zanikne po uplynutí jedného 
mesiaca odo dňa doručenia výpovede 
poistenému.  

 
 
 
 



 
 
 

Článok 5 
Poistná udalosť 

1. Poistnou udalosťou je škodová udalosť, s 
ktorou je spojený vznik povinnosti 
poisťovateľa nahradiť škodu, pokiaľ škodová 
udalosť vznikla v dobe trvania poistenia, ak 
sa v poistnej zmluve nedohodlo inak.  

2. Viaceré časovo spolu súvisiace škodové 
udalosti, vzniknuté priamo alebo nepriamo z 
tej istej alebo rovnakej príčiny, zdroja, 
okolnosti, udalosti alebo iného 
nebezpečenstva, sa považujú za jednu 
škodovú udalosť, bez ohľadu na počet 
poškodených (sériová škodová udalosť). Za 
okamih vzniku každej škodovej udalosti zo 
sériovej škodovej udalosti sa bez ohľadu na 
skutočný okamih jej vzniku považuje okamih, 
keď vznikla prvá z nich.  

 
Článok 6 

Poistná suma 
1. V poistnej zmluve sa dohodne suma, ktorá 

bude hornou hranicou poistného plnenia za 
jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú 
v jednom poistnom období alebo za dobu 
trvania poistenia, ak sa v poistnej zmluve 
nedohodlo inak.  

2. V poistnej zmluve možno dohodnúť, že 
poistné plnenie za všetky poistné udalosti v 
jednom poistnom období je obmedzené 
sumou rovnajúcou sa dvojnásobku poistnej 
sumy dohodnutej pre jednu poistnú udalosť.  

 
Článok 7 

Spoluúčasť 
1. V poistnej zmluve sa dohodne suma, ktorou 

sa poistený bude podieľať na poistnom plnení 
pri každej poistnej udalosti (spoluúčasť). V 
prípade, ak výška škody neprevýši výšku 
spoluúčasti, nie je poisťovateľ povinný 
poskytnúť poistné plnenie.  

2. Poisťovateľ odpočíta sumu dohodnutej 
spoluúčasti zo sumy poistného plnenia, ktorú 
má vyplatiť poškodenému.  

 
Článok 8 
Poistné 

1. Poistné je cena za poistenie. Poistné sa 
stanovuje podľa rozsahu a obsahu poistenia 
a ohodnotenia rizika a jeho výška je uvedená 
v poistnej zmluve.  

2. Poistné platí ten, kto uzavrel s poisťovateľom 
poistnú zmluvu.  

3. Ak bolo poistenie uzavreté na dobu neurčitú 
alebo na dobu určitú s dobou poistenia 
dlhšou ako jeden rok, poistné sa platí za 

dohodnuté poistné obdobia (bežné poistné), 
ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak.  
Ak bolo poistenie uzavreté na dobu určitú s 
dobou poistenia kratšou ako alebo trvajúcou 
sa jednému roku, poistné sa platí naraz za 
celú dobu trvania poistenia (jednorazové 
poistné).  

4. Bežné poistné je splatné prvým dňom 
poistného obdobia a jednorazové poistné 
dňom začiatku poistenia.  

5. Poisťovateľ má právo na poistné od začiatku 
doby poistenia až do jeho zániku.  

6. V poistnej zmluve sa môže dohodnúť úhrada 
poistného v splátkach. Ak nebude zaplatená 
niektorá splátka včas, má poisťovateľ právo 
žiadať zaplatenie za celé poistné obdobie 
naraz.  

7. Ak zanikne poistenie pred uplynutím doby, za 
ktorú bolo zaplatené poistné, je poisťovateľ 
povinný nespotrebovanú časť poistného 
vrátiť. Ak nastala poistná udalosť a dôvod 
ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí 
poisťovateľovi:  
a) z poistných zmlúv s bežným poistným 

poistné do konca poistného obdobia, v 
ktorom poistná udalosť nastala,  

b) z poistných zmlúv s jednorazovým 
poistným celé poistné.  

8. Poisťovateľ má právo jednostranne upraviť 
výšku poistného po oznámení skutočnosti 
uvedenej v čl. 10 ods. 1 písm. b bod ii) a to 
odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti 
dozvedel.  

9. Ak bude poistník s platením poistného v 
omeškaní, má poisťovateľ právo na úroky z 
omeškania podľa platných právnych 
predpisov.  

 
Článok 9 

Všeobecné vylúčenia z poistenia 
1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za 

škodu:  
a) spôsobenú porušením právnej povinnosti 

poisteným pred začiatkom poistenia,  

b) spôsobenú úmyselne,  
c) prevzatú nad rámec stanovený právnymi 

predpismi,  
d) spôsobenú porušením povinnosti zo 

záväzkového vzťahu v zmysle §373 
Obchodného zákonníka,  

e) spôsobenú nesplnením povinnosti 
odvrátiť bezprostredne hroziacu škodu a 
zabrániť zväčšovaniu už vzniknutej škody,  

f) vznikom čistej finančnej škody,  
g) vzniknutú v súvislosti s uplatnením práva 

na ochranu osobnosti,  



 
 
 

h) o ktorej rozhodol súd v USA alebo v 
Kanade,  

i) spôsobenú organizačnou zložkou 
poisteného, ktorá má sídlo registrované 
mimo územia Slovenskej republiky,  

j) spôsobenú uložením pokuty a 
akýchkoľvek iných sankcií a platieb alebo 
penále, ktoré majú charakter sankcie,  

k) na ceninách, platobných kartách, 
stravných lístkoch, telefónnych kartách, 
diaľničných nálepkách, zúčtovateľných 
tlačivách, cenných papieroch, vkladných a 
šekových knižkách, listinách a spisoch,  

l) spôsobenú schodkom na zverených 
hodnotách, a rozdieloch zistených pri 
inventarizácii,  

m) spôsobenú porušením práv duševného 
vlastníctva, práv z licenčných zmlúv a práv 
z priemyselných vzorov,  

n) spôsobenú jadrovými rizikami a 
akýmkoľvek ionizujúcim žiarením,  

o) spôsobenú účinkami elektromagnetického 
poľa,  

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

q) spôsobenú infekčnou chorobou,  
r) spôsobenú materiálmi obsahujúcimi 

azbest a formaldehyd,  
s) spôsobenú akýmkoľvek materiálom 

pochádzajúcim z ľudského tela a 
akýmkoľvek derivátom alebo 
biosyntetickým produktom z ľudského 
tela,  

t) spôsobenú plesňami alebo hubami 
akéhokoľvek druhu,  

u) spôsobenú spodnou vodou, sadaním 
pôdy, zosúvaním pôdy, eróziou, 
priemyselným odstrelom, pozvoľným 
pôsobením tepla, plynov, pár, vlhkosti a v 
dôsledku poddolovania, ako aj pôsobením 
hluku,  

v) spôsobenú chybou pri tvorbe, predaji, 
inštalácii softvéru, neautorizovaným 
prístupom, automatickým spracovaním 
dát, činnosťami v súvislosti so správou 
počítačových sietí, ako i pri tvorbe a 
správe webových stránok, vrátane škody 
vzniknutej na dátach alebo spôsobenú 
stratou dát,  

w) prerušením, obmedzením alebo kolísaním 
dodávok elektrickej energie, plynu, vody 
alebo tepla,  

x) v príčinnej súvislosti s výrobou, 
skladovaním, napĺňaním, prepravou a 
akoukoľvek manipuláciou s nebezpečnými 
látkami, napr. horľavými alebo výbušnými 
materiálmi, jedovatými látkami a pod.,  

y) na životnom prostredí a za všetky ďalšie 
škody vzniknuté následkom znečistenia 
životného prostredia,  

z) na životnom prostredí v zmysle platných 
smerníc Európskeho parlamentu a Rady o 
environmentálnej zodpovednosti pri 
prevencii a náprave environmentálnych 
škôd alebo v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov 
upravujúcich environmentálnu 
zodpovednosť alebo nápravu 
environmentálnych škôd vrátane 
preventívnych a nápravných opatrení,  

aa) ak poistený bez súhlasu poisťovateľa 
nevznesie námietku premlčania, zaviaže 
sa uhradiť premlčanú pohľadávku alebo 
uzavrie súdny zmier alebo ak nepodá včas 
opravný prostriedok proti rozhodnutiu 
príslušných orgánov o náhrade škody, 
pokiaľ v odvolacej lehote nedostal od 
poisťovateľa iný pokyn.  

2. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť 
poisteného za škodu, za ktorú poistený 
zodpovedá:  
a) svojmu manželovi/manželke, príbuzným v 

priamom rade, súrodencom, osobám 
ktoré žijú v spoločnej domácnosti s 
poisteným,  

b) svojim obchodným spoločníkom, ich 
manželom, ich príbuzným v priamom rade 
a osobám, ktoré žijú s obchodným 
spoločníkom v spoločnej domácnosti.  

c) podnikateľskému subjektu, v ktorom má 
poistený, jeho manžel/manželka, príbuzný 
v priamom rade alebo osoba, ktorá žije s 
poisteným v spoločnej domácnosti, 
majetkovú účasť,  

d) podnikateľskému subjektu, v ktorom má 
majetkovú účasť spoločník/konateľ 
poisteného,  

e) spolupoistenej osobe.  
3. V osobitných poistných podmienkach alebo v 

poistnej zmluve možno dohodnúť, že 
poistenie sa nevzťahuje ani na zodpovednosť 
za škodu vzniknutú inými rizikami ako sú 
uvedené v ods. 1 až 2 tohto článku.  

4. Ak sa v poistnej zmluve dohodlo, že poistenie 
sa vzťahuje aj na niektoré riziko vylúčené 



 
 
 

podľa ods. 1 až 2 tohto článku, platia pre toto 
poistenie ostatné vylúčenia uvedené v tomto 
článku.  

 
Článok 10 

Povinnosti poistníka a poisteného 
1. Okrem povinností stanovených právnymi 

predpismi je poistník a poistený povinný  
a) pred uzavretím a pri uzavretí poistnej 

zmluvy:  
i. odpovedať úplne a pravdivo na všetky 

písomné otázky poisťovateľa, ktoré sa 
týkajú dojednaného poistenia a ktoré 
sú rozhodujúce pre uzavretie poistnej 
zmluvy,  

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

b) počas trvania poistnej zmluvy:  

i. vynakladať všetko úsilie a využívať 
všetky prostriedky a možnosti na 
predchádzanie škodám, najmä nesmie 
porušovať povinnosti ustanovené 
zákonom, týmito VPPZ alebo poistnou 
zmluvou v záujme predchádzania 
alebo zmenšenia nebezpečenstva 
vzniku škody, ani nesmie trpieť 
porušovanie týchto povinností zo 
strany tretích osôb; ak sa dozvie o 
akomkoľvek nebezpečenstve, ktoré by 
mohlo mať vplyv na vznik škodovej 
udalosti, je povinný ho odstrániť alebo 
urobiť také preventívne opatrenia, aké 
je možné od neho rozumne požadovať;  

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

iii. oznámiť bez zbytočného odkladu 
poisťovateľovi, že uzavrel poistenie 
zodpovednosti za škodu u iného 
poisťovateľa, uviesť jeho názov a sídlo 
a výšku dohodnutej poistnej sumy,  

iv. dodržiavať ďalšie povinnosti 
ustanovené právnymi predpismi,  

c) ak nastane poistná udalosť:  

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

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

iii. spolupracovať s poisťovateľom pri 
zisťovaní príčin a rozsahu poistnej 
udalosti a splnomocniť poisťovateľa na 
jej prerokovanie,  

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

v. predložiť poisťovateľovi požadované 
písomnosti a doklady, nevyhnutné pre 
likvidáciu poistnej udalosti najmä:  

• riadne vyplnený formulár 
Oznámenie poistnej udalosti,  

• zmluvu o dielo alebo iný dokument 
charakteru objednávky,  

• komerčný zápis o škode ak bol 
spísaný medzi poškodeným a 
škodcom,  

• doklad o nadobúdacej cene 
poškodených vecí ,  

• doklad o výške nákladov na opravu 
s rozpisom ceny práce, materiálu a 
náhradných dielov,  

• podrobnú výpoveď osoby, ktorá 
zavinila škodu k príčine jej vzniku a 
k rozsahu ,  

• fotodokumentáciu ak bola 
vyhotovená,  

• reklamačný list od poškodených 
(uplatnený nárok na náhradu škody) 
s vyčíslením škody,  

vi. pokiaľ nie je poistná udalosť, prípadne 
ňou vzniknutá škoda vyšetrená, 
zabezpečiť aby sa nezmenil stav 
poškodenej veci bez vedomia 
poisťovateľa. To však neplatí, ak je 
taká zmena nutná, aby sa zabránilo 
vzniku ďalšej škody alebo aby sa škoda 
nezväčšila. Ďalej je poistený povinný 
uschovať poškodené alebo zničené 
veci alebo ich súčasti, alebo 
zabezpečiť ich uschovanie u 
poškodeného, pokiaľ poisťovateľ alebo 
ním poverené osoby nevykonajú 
obhliadku alebo nedajú písomný 
súhlas na ich likvidáciu,  

vii. oznámiť bez meškania prokurátorovi 
alebo príslušným orgánom polície 
škodovú udalosť, ktorá vznikla za 
okolností vzbudzujúcich podozrenie z 
trestného činu alebo pokusu oň,  

viii. oznámiť poisťovateľovi, že poškodený 
proti poistenému uplatnil právo na 
náhradu škody, ktorú má nahradiť 



 
 
 

poisťovateľ a vyjadriť sa k požadovanej 
náhrade a jej výške; ak poškodený 
uplatnil právo na náhradu škody na 
súde alebo na inom príslušnom 
orgáne, umožniť poisťovateľovi 
zúčastniť sa konania, príp. vstúpiť do 
konania ako vedľajší účastník,  

ix. oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného 
odkladu, že v súvislosti so vzniknutou 
škodou sa začalo trestné konanie proti 
poistenému alebo jeho zamestnancovi, 
oznámiť meno a sídlo obhajcu, ktorého 
si zvolil a zabezpečiť, aby bol 
poisťovateľ informovaný o priebehu a 
výsledku tohto konania,  

x. v konaní o náhrade škody postupovať v 
súlade s pokynmi poisťovateľa, 
neuznať ani neusporiadať akýkoľvek 
nárok na náhradu škody bez 
predchádzajúceho súhlasu 
poisťovateľa,  

xi. zabezpečiť voči inému právo na 
náhradu škody spôsobenej poistnou 
udalosťou.  

2. V osobitných poistných podmienkach alebo v 
poistnej zmluve možno dohodnúť plnenie 
ďalších povinností.  

 
Článok 11 

Povinnosti poisťovateľa 
Okrem povinností stanovených právnymi 
predpismi je poisťovateľ povinný:  

a) prerokovať s poisteným výsledky 
vyšetrovania, vykonaného v záujme 
zistenia rozsahu a výšky poistného 
plnenia alebo mu ich oznámiť,  

b) umožniť poistenému nahliadnuť do 
dokladov, ktoré v priebehu vyšetrovania 
jeho škodovej udalosti získal. Poistený má 
právo vyhotoviť si na vlastné náklady 
kópie alebo odpisy z týchto dokladov,  

c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, 
ktoré sa týkajú poistenia a ktoré sa dozvie 
pri uzavieraní poistenia, pri jeho správe a 
pri likvidácii poistných udalostí; to neplatí 
vtedy, ak je zákonom uložené alebo 
povolené poskytnutie informácie a v 
prípadoch, keď poistený dá súhlas na 
poskytnutie informácie,  

d) dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené 
právnymi predpismi.  

 
Článok 12 

Výplata poistného plnenia 
1. Ak vzniklo právo na poistné plnenie, je 

poisťovateľ povinný poskytnúť ho do 15 dní 

po skončení vyšetrenia poistnej udalosti 
potrebného na zistenie rozsahu povinnosti 
poisťovateľa plniť.  

2. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného 
odkladu a považuje sa za skončené vtedy, 
keď poisťovateľ oznámil poistenému výšku 
poistného plnenia alebo jeho zamietnutie. Ak 
o náhrade škody rozhoduje súd alebo iný 
oprávnený orgán, je poisťovateľ povinný 
poskytnúť poistné plnenie podľa jeho 
rozhodnutia až dňom, keď toto rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť.  

3. Ak nie je možné vyšetrenie ukončiť do 1 
mesiaca od oznámenia poistnej udalosti, je 
poisťovateľ povinný na písomné požiadanie 
poisteného vyplatiť primeraný preddavok.  

4. Ak poistený nahradí škodu alebo jej časť so 
súhlasom poisťovateľa poškodenému 
priamo, má právo, aby mu poisťovateľ vydal 
majetkový prospech, ktorý takto získal, avšak 
len v rozsahu, v akom by bol poisťovateľ 
povinný poskytnúť poistné plnenie. Ak v čase 
výplaty poistného plnenia je poistený v 
omeškaní s platením poistného, má 
poisťovateľ právo odpočítať sumu dlžného 
poistného od poistného plnenia. Rovnako 
môže poisťovateľ uplatniť právo na vrátanie 
časti poistného plnenia v zmysle čl. 13.  

 
Článok 13 

Právo na vrátenie vyplateného poistného 
plnenia 

1. Poisťovateľ má voči poistenému právo na 
náhradu súm, ktoré za neho zaplatil, ak 
poistený alebo jeho zamestnanec spôsobil 
škodu následkom požitia alkoholu alebo 
návykovej látky alebo lieku označeného 
varovným symbolom.  

2. Ak poistený porušil povinnosti uvedené v čl. 
10 týchto VPPZ alebo v poistnej zmluve a toto 
porušenie malo podstatný vplyv na vznik 
poistnej udalosti a na výšku poistného 
plnenia, alebo týmto porušením sa sťažilo 
zistenie právneho dôvodu plnenia, rozsahu 
alebo výšky škody alebo náhrada škody 
nemohla byť poskytnutá včas, alebo sa zvýšili 
náklady poisťovateľa na zisťovanie rozsahu 
následkov poistnej udalosti má poisťovateľ 
voči nemu právo na primeranú náhradu 
vyplatených súm až do výšky vyplateného 
poistného plnenia, s prihliadnutím k tomu, aký 
vplyv malo toto porušenie na rozsah 
povinnosti poisťovateľa plniť.  

3. Ak poisťovateľ nahradil škodu, spôsobenú 
zavineným porušením pracovných povinností 
zamestnancami poisteného, má poisťovateľ 



 
 
 

voči poistenému právo na náhradu 
vyplateného poistného plnenia, najviac však 
do výšky, ktorú môže poistený požadovať od 
zodpovedného zamestnanca podľa 
pracovnoprávnych predpisov o náhrade 
škody.  

4. Uplatnením práva podľa ods. 1 až 3 nie je 
dotknuté právo poisťovateľa, ktoré mu v 
dôsledku vyplatenia poistného plnenia patrí 
voči inému.  

 
Článok 14 

Prechod práv 
1. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej 

osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, na 
zníženie dôchodku, či na zastavenie jeho 
výplaty, prechádza toto právo na 
poisťovateľa, pokiaľ za poisteného túto sumu 
zaplatil alebo ak za neho vypláca dôchodok.  

2. Na poisťovateľa prechádza tiež právo 
poisteného na náhradu tých trov konania o 
náhrade škody, ktoré boli poistenému 
priznané, pokiaľ ich poisťovateľ zaplatil za 
poisteného.  

3. Poistený je povinný bez meškania 
poisťovateľovi oznámiť, že nastali dôvody na 
uplatnenie práv uvedených v ods. 1 a 2 a 
odovzdať mu doklady potrebné na uplatnenie 
týchto práv.  

4. Ak poistený nezabezpečí poisťovateľovi 
právo na náhradu škody voči inému alebo 
inak zmarí možnosť uplatnenia tohto práva, 
má poisťovateľ voči nemu právo na náhradu 
súm, ktoré pre takéto porušenie nemohol 
uplatniť, až do výšky vyplateného poistného 
plnenia.  

 
ČASŤ II. 

POISTENIE VŠEOBECNEJ 
ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

 
Článok 15 

Predmet poistenia 
1. Predmetom poistenia je všeobecne 

záväzným právnym predpisom uložená 
zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá 
vznikla poškodenému:  
a) pri vykonávaní predmetu činnosti 

poisteného zapísaného v príslušnom 
registri alebo vykonávaného na základe 
príslušného oprávnenia, vrátane 
súvisiacich činností a činností 
vykonávaných na zabezpečenie riadneho 
fungovania prevádzky poisteného,  

b) vyplývajúcu zo vzťahu k nehnuteľnosti, 
ktorú poistený vlastní a/alebo užíva za 

účelom výkonu činností podľa ods. a) 
tohto bodu,  

c) na veciach odložených alebo vnesených 
návštevníkmi,  

d) na odložených veciach zamestnancov 
poisteného,  

2. V poistnej zmluve sa môžu dohodnúť aj iné 
predpoklady vzniku práva na poistné plnenie.  

 
Článok 16 

Rozsah poistenia 
1. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho 

uhradil:  

a) nároky poškodeného za škodu na zdraví,  
b) nároky poškodeného za škodu na veci,  

c) následnú majetkovú škodu vrátane ušlého 
zisku, ktorá vznikla poškodenému v 
priamej súvislosti so škodou na zdraví 
a/alebo na veci,  

d) nároky na úhradu nákladov za poskytnutú 
zdravotnú starostlivosť vynaložených 
zdravotnou poisťovňou a nároky na 
náhradu dávok vynaložených Sociálnou 
poisťovňou uplatnených voči poistenému 
z dôvodu škody za zdraví poškodeného, 
za ktorú poistený zodpovedá v súvislosti 
so škodou na zdraví, ktorá je dôvodom pre 
poskytnutie poistného plnenia, s výnimkou 
škody na zdraví zamestnanca poisteného.  

e) zachraňovacie náklady,  

f) nevyhnutné, preukázateľné náklady 
poškodeného na zistenie rozsahu a 
príčiny škody, avšak len za podmienky, že 
na ich vynaloženie dal poisťovateľ vopred 
súhlas.  

2. Predpokladom pre náhradu nákladov podľa 
ods. 1 písm. e) a f) tohto odseku je, že boli 
vynaložené v súvislosti so škodou, 
vzniknutou v dôsledku škodovej udalosti, 
ktorá je poistnou udalosťou podľa týchto 
VPPZ.  

3. Ak sa k tomu poisťovateľ písomne zaviazal, 
nahradí v súvislosti s udalosťou, ktorá by 
mohla byť dôvodom pre poskytnutie 
poistného plnenia, náklady:  

a) zodpovedajúce najviac tarifnej odmene 
advokáta za obhajobu poisteného alebo 
jeho zamestnanca v prípravnom konaní a 
pred súdom prvého stupňa v trestnom 
konaní alebo v priestupkovom konaní 
vedenom proti nemu, pokiaľ poistený 
splnil povinnosti uložené mu v čl. 10 ods.1 
písm. c) bod ii), viii), ix) a x), ako aj 
obdobné náklady pred odvolacím súdom,  

b) konania o náhrade škody pred príslušným 
orgánom, ak toto konanie bolo potrebné 



 
 
 

na zistenie zodpovednosti poisteného 
alebo na zistenie výšky poistného plnenia, 
pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť, 
vrátane trov právneho zastúpenia 
poisteného v tomto konaní, pokiaľ 
poistený splnil povinnosti uložené mu v čl. 
10 ods. 1 písm. c) bod ii), viii) a x),  

c) vynaložené poškodeným v súvislosti s 
mimosúdnym prerokovaním nároku na 
náhradu škody, pokiaľ je poistený povinný 
ich uhradiť a pokiaľ splnil povinnosti 
uložené mu v čl. 10 ods. 1 písm. c) bod ii) 
a viii).  

 
Článok 17 

Vylúčenia z poistenia 
1. Okrem vylúčení z poistenia uvedených v čl. 9 

VPPZ sa poistenie nevzťahuje ani na 
zodpovednosť za škodu spôsobenú:  

a) vykonávaním takého predmetu činnosti, 
ktorý v čase uzavretia poistnej zmluvy 
nemal poistený uvedený v príslušnom 
registri, príp. oprávnení,  

b) činnosťou, pri ktorej povinnosť uzavrieť 
poistenie ukladá všeobecne záväzný 
právny predpis,  

c) na veciach dodaných poisteným,  

d) na veciach, na ktorých poistený vykonával 
objednanú činnosť; toto vylúčenie neplatí, 
ak k poškodeniu a/alebo zničeniu veci 
došlo nevedomou nedbanlivosťou 
poisteného,  

e) stratou veci,  

f) zamestnancovi poistného vyplývajúcu z 
pracovnoprávnych predpisov, okrem 
prípadov uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. 
d) týchto VPPZ,  

g) prevádzkou motorového vozidla,  

h) chybou pri vykonávaní vedeckej, 
výskumnej, vývojovej činnosti,  

i) chybou pri vykonávaní činnosti 
informatívneho testovania, merania, 
analýzy a kontroly,  

j) chybou pri poskytovaní inšpekčných, 
dozorných, poradenských, vyšetrovacích, 
ohodnocovacích, konzultačných, 
kontrolných činností,  

k) členmi predstavenstva, dozornej rady a 
konateľmi spoločnosti,  

l) štátom, obcou alebo územnými 
samosprávami pri výkone verejnej moci,  

m) pri vykonávaní činnosti hasičského zboru, 
polície,  

n) nehnuteľnosťou, ktorú poistený užíva 
protiprávne,  

o) nehnuteľnosťou, ktorá je schátralá, 
opustená a neudržiavaná,  

p) zatečením v dôsledku atmosférických 
zrážok,  

q) hospodárskymi zvieratami alebo divokou 
zverou na lúkach, stromoch, záhradných a 
lesných kultúrach,  

r) vykonávaním hĺbkových zásahov do 
pokožky (laser, piercing, nastreľovanie 
vlasov, a pod.) ,  

s) v súvislosti s vlastníctvom alebo 
prevádzkovaním letiska, heliportu, v 
súvislosti s riadením letovej prevádzky, 
pozemnej obsluhy lietadiel,  

t) v súvislosti s vlastníctvom, správou, 
projektovaním, výrobou, údržbou, 
opravou, rekonštrukciou alebo 
prevádzkou lietadla, akéhokoľvek iného 
vzdušného dopravného prostriedku 
a/alebo plavidla, vrátane ich častí,  

u) v súvislosti s vlastníctvom, údržbou alebo 
prevádzkovaním železničných dráh, 
lanoviek a koľajových dopravných 
prostriedkov,  

v) prevádzkovaním zábavných parkov a 
zariadení, toboganov, lanových centier, 
motokárových dráh, štadiónov,  

w) v súvislosti s vlastníctvom alebo s 
prevádzkovaním prístavov, dokov, mól a 
prístavísk,  

x) z vlastníctva a prevádzky baní a lomov, 
ťažbou, stavbou tunelov a mostov,  

y) stavebnou činnosťou pri výstavbe a 
údržbe priehrad a pri prácach pod vodou,  

z) výrobou, opravou, údržbou alebo 
znehodnocovaním zbraní a munície, ako i 
prevádzkovaním strelníc,  

2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na 
zodpovednosť za škodu spôsobenú:  
a) vadou projektu stavieb a ich súčastí, 

vadou projektu strojov, zariadení a ich 
súčastí, inžinierskou činnosťou a 
geologickým prieskumom,  

b) chybou pri vykonávaní činnosti 
stavebného dozoru a stavbyvedúceho,  

c) vyplývajúcu zo zmlúv o preprave a/alebo 
zo zasielateľských zmlúv,  

d) dieťaťu alebo žiakovi, ak za škodu 
zodpovedá škola alebo školské 
zariadenie, ktoré poskytuje dieťaťu alebo 
žiakovi výchovu a vzdelávanie,  

e) z poskytovania zdravotnej starostlivosti 
a/alebo lekárnickej činnosti,  

f) v súvislosti s držbou a nosením zbrane,  
g) pri vykonávaní ochrany osôb a v súvislosti 

výkonom činnosti bezpečnostnej služby.  



 
 
 

3. Pokiaľ sa v poistnej zmluve výslovne 
nedohodlo inak, poistenie sa nevzťahuje na 
zodpovednosť za škodu spôsobenú:  
a) na veciach, ktoré poistený prevzal na 

spracovanie, opravu, úpravu, predaj, 
úschovu, skladovanie, sťahovanie alebo 
na poskytnutie odbornej pomoci,  

b) na cudzích hnuteľných veciach, ktoré boli 
poistenému požičané, používa ich z iného 
dôvodu alebo ich má u seba,  

c) pracovným úrazom a chorobou z 
povolania zamestnanca poisteného, 
vrátane nárokov na úhradu nákladov za 
poskytnutú zdravotnú starostlivosť 
vynaložených zdravotnou poisťovňou a 
nárokov na náhradu dávok vynaložených 
Sociálnou poisťovňou,  

d) búracími a demolačnými prácami,  
e) na nadzemných a podzemných 

vedeniach, ako aj za škodu spôsobenú 
následkom poškodenia týchto vedení,  

f) chybou pri vykonávaní odborných 
prehliadok a odborných skúšok 
vyhradených technických zariadení,  

g) prevádzkovaním vysokozdvižného vozíka,  
h) v súvislosti s čistením a údržbou 

komunikácií,  
i) prevádzkovaním odťahovej služby,  
j) prevádzkovaním autoškoly a/alebo 

činnosťou inštruktora autoškoly,  
k) z poskytovania sociálnej a/alebo 

dopravnej zdravotnej služby,  
l) poskytovaním služieb pre rodinu a 

domácnosť  
m) prevádzkovaním športových zariadení, 

alebo zariadení slúžiacich na regeneráciu 
a/alebo rekondíciu  

n) prevádzkovaním zariadení starajúcich sa 
o voľný čas detí a/alebo občanov,  

o) prevádzkovaním lyžiarskych vlekov a 
činnosťou lyžiarskych inštruktorov,  

p) pri motoristických a iných športových 
súťažiach a pretekoch, ako aj pri príprave 
na ne,  

q) organizovaním kultúrnych a/alebo 
spoločenských podujatí,  

r) poskytovaním služieb v lesníctve a 
poľovníctve,  

s) činnosťou lesnej stráže,  
t) prevádzkovaním areálov a/alebo 

zariadení pre zvieratá,  
u) v súvislosti so zberom, manipuláciou a 

uskladňovaním odpadu,  
v) prevádzkovaním agentúry dočasného 

zamestnávania,  
4. Ustanovenia čl. 9 ods. 3 a 4 platia obdobne.  

Článok 18 
Územná platnosť poistenia 

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku 
ktorým došlo na území Slovenskej republiky, ak 
sa v poistnej zmluve nedohodlo inak.  
 

Článok 19 
Poistné plnenie 

1. Ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak, 
predpokladom práva na poskytnutie 
poistného plnenia je, že k škodovej udalosti 
došlo v dobe trvania poistenia  

2. Poistné plnenie, vrátane nákladov podľa čl. 
16 ods. 1 písm. d), e) a f) a ods. 3, nesmie 
prekročiť poistnú sumu dohodnutú v poistnej 
zmluve v súlade s ustanovením čl. 6. To platí 
aj pre súčet všetkých plnení pri sériovej 
škodovej udalosti.  

3. Poistné plnenie za škodu v zmysle čl. 15 
ods.1 písm. d) je obmedzené sublimitom 
300,00 EUR za jednu a 5.000,00 EUR za 
všetky poistné udalosti za jedno poistné 
obdobie (odložené veci zamestnancov).  

4. Náklady podľa čl. 16 ods. 1 písm. e) nahradí 
poisťovateľ do výšky rovnajúcej sa 10%-tám 
poistnej sumy dohodnutej v zmysle čl. 6, 
maximálne však sumu 5.000,00 EUR 
(zachraňovacie náklady).  

5. Náklady podľa čl. 16 ods. 1 písm. f) nahradí 
poisťovateľ do výšky rovnajúcej sa 10% 
poistnej sumy dohodnutej v zmysle čl. 6, 
maximálne však sumu 5.000,00 EUR 
(náklady na zistenie rozsahu a príčiny škody).  

6. Za škodu spôsobenú na klenotoch a 
šperkoch, peniazoch, na veciach umeleckej 
hodnoty, historickej hodnoty, starožitnostiach 
a zbierkach je poistné plnenie obmedzené v 
zmysle všeobecne záväznej právnej úpravy. 
Ak však ide o plnenie z poistenia, v ktorom sa 
dohodla poistná suma za škody na veciach, 
nesmie poistné plnenie za škodu na 
klenotoch a šperkoch, peniazoch, na veciach 
umeleckej hodnoty, historickej hodnoty, 
starožitnostiach a zbierkach a za škodu na 
peniazoch spolu s poistným plnením za 
škody na iných veciach presiahnuť 
dohodnutú poistnú sumu.  

7. V prípade odcudzenia veci (okrem vecí 
odložených) poisťovateľ poskytne poistné 
plnenie len za podmienky, že veci boli v čase 
škodovej udalosti uložené v uzamknutej 
skrinke alebo v uzamknutej miestnosti s 
dverami zabezpečenými zámkou s 
cylindrickou bezpečnostnou vložkou 
zabraňujúcou vyhmataniu a bezpečnostným 
štítom zabraňujúcim rozlomeniu vložky. Musí 



 
 
 

byť preukázané, že páchateľ prekonal 
uzamknutú skrinku alebo dvere alebo riadne 
uzavreté okno alebo iný presklený priestor. 
Ak sa bude vec nachádzať na voľnom 
priestranstve v areáli poisteného, poisťovateľ 
poskytne v prípade odcudzenia takejto veci 
poistné plnenie len za podmienky, že areál 
bol monitorovaný kamerovým systémom so 
záznamom a zabezpečený mechanickými 
zábranami okolo celého areálu (oplotenie vo 
výške min. 180 cm, uzamknutá brána) a 
páchateľ preukázateľne prekonal toto 
zabezpečenie.  

8. V prípade odcudzenia vecí odložených 
poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj bez 
preukázateľného prekonania prekážky, za 
podmienky, že boli odložené na mieste na to 
určenom.  

9. Ak poistený zomrie alebo ak zanikne ako 
právnická osoba, má poškodený priamo voči 
poisťovateľovi právo, aby mu nahradil škodu 
v tom istom rozsahu, v akom by mu ju bol 
povinný nahradiť za poisteného, keby zostal 
nažive alebo keby ako právnická osoba 
nezanikol.  

 
ČASŤ III. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ 
VADNÝM VÝROBKOM 

 
Článok 20 

Predmet poistenia 
Ak to bolo v poistnej zmluve výslovne 
dohodnuté, predmetom poistenia je právnym 
predpisom uložená zodpovednosť poisteného 
za škodu, ktorá vznikla poškodenému vadou 
výrobku uvedeného v poistnej zmluve, ktoré 
poistený uvádza do obehu.  
 

Článok 21 
Rozsah poistenia 

1. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho 
uhradil:  
a) nároky poškodeného na náhradu škody na 

zdraví,  
b) nároky poškodeného na náhradu škody na 

veci,  
c) následnú majetkovú škodu, ktorá vznikla 

poškodenému v priamej súvislosti so 
škodou na zdraví alebo na veci,  

d) zachraňovacie náklady,  
e) nevyhnutné, preukázateľné náklady 

poškodeného na zistenie rozsahu a 
príčiny škody, avšak len za podmienky, že 
poisťovateľ dal súhlas na využitie týchto 
služieb.  

2. Ak sa poisťovateľ k tomu písomne zaviazal, 
má poistený právo, aby za neho zaplatil 
náklady právneho zastúpenia podľa čl. 16 
ods. 3 VPPZ.  

 
Článok 22 

Vylúčenia poistenia 
1. Okrem vylúčení z poistenia uvedených v čl. 9 

VPPZ sa poistenie nevzťahuje ani na 
zodpovednosť za škodu:  
a) za stratu, zničenie alebo poškodenie 

samotného výrobku,  

b) spôsobenú výrobkami, ktoré neboli 
uvedené do obehu,  

c) spôsobenú vadnými výrobkami 
uvedenými do obehu pred dátumom 
účinnosti poistnej zmluvy,  

d) spôsobenú vedomým odchýlením sa od 
právnych noriem, technických noriem 
alebo nedodržaním písomných pokynov 
zmluvného partnera poisteného alebo 
ustanovení zmluvy uzavretej medzi 
poisteným a jeho zmluvným partnerom,  

e) spôsobenú vadu, o ktorej poistený v dobe 
uvedenia výrobkov do obehu vedel alebo 
musel vedieť,  

f) spôsobenú výrobkom získaným 
poisteným za podmienok, ktoré mu 
neumožňujú v súlade s právnymi 
predpismi uplatňovať právo na postih voči 
zmluvnému partnerovi, od ktorého vadný 
výrobok získal  

g) spôsobenú vadou výrobku spočívajúcou v 
tom, že výrobok alebo jeho časť nespĺňa 
očakávané funkčné alebo kvalitatívne 
parametre, takže používanie alebo účinok 
výrobku nevyhovuje účelu, pre ktorý bol 
vyrobený,  

h) spôsobenú vadou výrobku, ktorá nemohla 
byť v dobe uvedenia výrobku do obehu s 
ohľadom na stav vedy a techniky zistená,  

i) vyplývajúce z nedostatkov výrobkov iných 
výrobcov, ktoré boli vyrobené alebo 
spracované vadným výrobkom poisteného 
(strojom alebo zariadením), 

j) spôsobenú alebo vyplývajúcu z 
oneskoreného dodania výrobku 
poisteného,  

2. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za 
škodu spôsobenú nasledovnými vadnými 
výrobkami:  
a) lietadlá a ich súčasti – konštrukcia, 

pohonné zariadenie, pristávacie 
zariadenie, elektronické zariadenie, 
hydraulické zariadenie a navigačné 
prístroje, pneumatiky, palivové zariadenie; 
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poistenie sa nevzťahuje ani na iné 
súčiastky alebo na iné výrobky, ktoré sú s 
vedomím poisteného inštalované do 
lietadiel,  

b) motorové vozidlá a motocykle a ich 
súčasti: konštrukcia, podvozok 
(podvozkový rám), karoséria, náprava, 
riadiaca a pohonná jednotka, brzdy, 
pneumatiky, airbagy,  

c) lieky, liečivá a iné farmaceutické výrobky,  

d) tabak a tabakové výrobky,  
e) farbivá, kozmetika, skrášľovacie produkty, 

prípravky proti škodcom a burine, hnojivá, 
dezinfekčné prostriedky,  

f) hotový betón a stavebné prefabrikáty na 
konštrukčné účely.  

3. Ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak, z 
poistenia nie sú kryté náklady alebo 
akéhokoľvek nároky poškodeného:  

a) na stiahnutie výrobkov z obehu,  
b) vynaložené na demontáž, odpratanie, 

zničenie, opravu, výmenu, prerobenie 
alebo dokončenie vadného výrobku, ako i 
náklady vynaložené na obstaranie a 
montáž výrobku, ktorým sa nahradzuje 
vadný výrobok,  

c) na spracovanie, spojenie a zmiešanie 
vadného výrobku vyrobeného alebo 
dodaného poisteným s výrobkami iných 
výrobcov,  

4. Ustanovenia čl. 9 ods. 3 a 4 platia obdobne.  
 

Článok 23 
Územná platnosť poistenia 

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré 
vznikli vadným výrobkom uvedeným do obehu 
na území Slovenskej republiky, pokiaľ sa v 
poistnej zmluve nedohodlo inak.  
 

Článok 24 
Poistné plnenie 

1. Ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak 
predpokladom práva na poskytnutie 
poistného plnenia je, že ku škodovej udalosti 
došlo v dobe trvania poistenia.  

2. Poistné plnenie vrátane nákladov podľa čl. 21 
ods. 1 písm. d) a e) a ods. 2 týchto VPPZ 
nesmie prekročiť výšku poistnej sumy 
uvedenej v poistnej zmluve v zmysle čl. 6 
týchto VPPZ. To platí i pre súčet všetkých 
plnení pri sériovej škodovej udalosti.  

3. Náklady podľa čl. 21 ods. 1 písm. d) nahradí 
poisťovateľ do výšky rovnajúcej sa 10%-tám 
poistnej sumy dohodnutej v zmysle čl. 6, 
maximálne však sumu 5.000,00 EUR. 
(zachraňovacie náklady)  

4. Náklady podľa čl. 21 ods. 1 písm. e) nahradí 
poisťovateľ do výšky rovnajúcej sa 10% 
poistnej sumy dohodnutej v zmysle čl. 6, 
maximálne však sumu 5.000,00 EUR 
(náklady na zistenie rozsahu a príčiny škody).  

 
ČASŤ IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 25 
Záverečné ustanovenia 

1. Od ustanovení čl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24 týchto VPPZ sa v poistných zmluvách 
možno odchýliť.  

2. Pre prípadné spory týkajúce sa poistných 
vzťahov medzi poisteným a poisťovateľom sú 
príslušné súdy v Slovenskej republike.  

3. Pre doručovanie písomných dokumentov 
platí, že povinnosť doručiť písomnosť je 
splnená dňom, keď ju adresát prevezme, 
odmietne prevziať alebo dňom, keď ju pošta 
vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú. 
Písomnosti sa doručujú na poslednú písomne 
oznámenú adresu.  

4. Nároky poistníka a poisteného z poistnej 
zmluvy uzavretej podľa týchto poistných 
podmienok nie je možné postúpiť na inú 
osobu.  

5. Tieto Všeobecné poistné podmienky 
poistenia zodpovednosti za škodu 
VPPZ/1114 nadobúdajú účinnosť dňom 
01.12.2014.  


