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Individuálne poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú 
poskytovateľom ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti
Informačný dokument o poistnom produkte

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre 
individuálne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

O aký typ poistenia ide?
Individuálne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

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: 

Individuálne poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú poskytovateľom 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Čo je predmetom poistenia?
 Zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným, 

t.j. poskytovateľom ambulantnej zdravotnej sta-
rostlivosti a jeho zamestnancami v súvislosti s po-
skytovaním ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
takého druhu a rozsahu, na ktorú má poskytovateľ 
platné povolenie alebo licenciu,

 Zodpovednosť za škodu vzniknutú pri prevádzko-
vaní zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdra-
votnej starostlivosti,

 Zodpovednosť za škodu vzniknutú pri prevádzko-
vaní priestorov, ktoré poistený využíva na poskyto-
vanie zdravotnej starostlivosti. 

Poistná suma je dojednaná v poistnej zmluve.

 spôsobenú prevádzkovaním:
1. ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
2. špecializovanej nemocnice,
3. zariadenia biomedicínskeho výskumu,
4. tkanivového zariadenia,
5. biobanky,
6. referenčného laboratória,

 spôsobenú výkonom zdravotnej starostlivosti, na 
ktorú poistený nemá kvalifikáciu v zmysle prísluš-
ných právnych predpisov,

 spôsobenú v období dočasného pozastavenia po-
volenia alebo licencie poskytovateľa,

 spôsobenú prekročením únosného pracovného 
zaťaženia poisteného, v  dôsledku čoho poistený 
nie je schopný poskytovať kvalitnú zdravotnú sta-
rostlivosť,

 spôsobenú poisteným pod vplyvom alkoholu, 
omamných alebo psychotropných látok,

 spôsobenú kozmetickým chirurgickým zákrokom,
 spôsobenú v celkovej anestézii pacienta,
 spôsobenú v  súvislosti s  uvedením pacienta do 
hypnózy,

 spôsobenú neúspešným výkonom sterilizácie ale-
bo neuskutočneným prerušením tehotenstva,

 spôsobenú prenosom choroby z poisteného,
 spôsobenú prenosom vírusu HIV, iných infekčných 
alebo vírusových chorôb ľudí a zvierat,

 spôsobenú živému darcovi pri odbere orgánu,
 spôsobenú pri odbere krvi na transfúziu a pri od-
bere umbilikálnej krvi,

Čo nie je predmetom poistenia?
 Akékoľvek iné riziko ako riziko uvedené v  sekcii  

„Čo je predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie nezahŕňa tieto druhy zodpovednosti za škodu:

 zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobená po-
istenému,

 spôsobenú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti,
 spôsobenú nesplnením povinnosti uloženej 
všeobecne záväzným právnym predpisom,

 prevzatú nad rámec ustanovený všeobecne záväz-
nými právnymi predpismi,

 v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie zo zá-
konného poistenia alebo iných povinných zmluv-
ných poistení,
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 spôsobenú pri manipulácii s biologickým materiá-
lom,

 ktorá sa prejavuje genetickými zmenami organiz-
mov,

 spôsobenú predpísaním, vydaním alebo pre-
dajom liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravot-
níckych potrieb, ktoré neboli zaradené do lieko-
pisu alebo ktorých používanie nebolo povolené 
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, 
alebo ktoré nemali certifikát príslušného orgánu 
štátneho skúšobníctva,

 spôsobenú žiarením všetkého druhu, s výnimkou 
škody na zdraví vzniknutej pacientovi v dôsledku 
jeho vyšetrovania alebo liečenia rádioaktívnymi 
látkami,

 spôsobenú pri overovaní nových medicínskych 
poznatkov použitím metód, ktoré doposiaľ nie sú 
zavedené v klinickej praxi,

 spôsobenú používaním prístrojov a nástrojov, kto-
ré nezodpovedajú stavu vedy a techniky v čase ich 
použitia, alebo ktoré nie sú riadne udržiavané,

 spôsobenú neoprávneným zásahom do práva fy-
zickej osoby na ochranu osobnosti a škodu spôso-
benú inému nekalou súťažou,

 spôsobenú porušením povinnosti mlčanlivosti,
 spôsobenú porušením autorského práva, priemy-
selného práva, práva k ochrannej známke, označe-
niu pôvodu výrobku a obchodnému menu,

 spôsobenú pri plnení pracovných povinností 
v  pracovno-právnom vzťahu alebo v  priamej sú-
vislosti s  ním, za ktorú zamestnanec zodpovedá 
svojmu zamestnávateľovi,

 spôsobenú zamestnancovi poskytovateľa v  sú-
vislosti s  prevádzkovými prekážkami na strane 
zamestnávateľa (náhrada mzdy, náhrada mzdy za 
dovolenku a pod.),

 vzniknutú z  pracovných úrazov alebo z  chorôb 
z povolania,

 spôsobenú z nárokov z poskytnutých záruk a náro-
kov z reklamácii,

 spôsobenú nedodržaním lehôt, termínov a  roz-
počtových nákladov,

 spôsobenú v súvislosti s hospodárením prevádzky, 
najmä uzavretím leasingových a  iných obchod-
ných zmlúv, prijatím pôžičiek alebo úveru, pri ve-
dení ekonomiky prevádzky, pokladne, spreneve-
rou a pod.,

 spôsobenú medzi právnickými osobami navzájom 
priamo alebo nepriamo prepojenými,

 spôsobenú chybou výrobku,
 spôsobenú na veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve 
poisteného, boli však poistenému zapožičané ale-
bo ich poistený užíva z  iného dôvodu alebo inak 
ich má oprávnene u seba,

 spôsobenú na hnuteľných veciach, ktoré poistený 
prevzal na spracovanie, opravu, úpravu, predaj, 
úschovu, uskladnenie, poskytnutie odbornej po-
moci alebo vykonanie inej činnosti,

 spôsobenú na vnesených alebo odložených ve-
ciach,

 spôsobenú krádežou, stratou veci alebo inou ne-
majetkovou ujmou,

 spôsobenú stratou a odcudzením cenných papie-
rov a cenín,

 spôsobenú na životnom prostredí,
 spôsobenú nesplnením povinnosti odvrátiť škodu 
a zamedziť zväčšovaniu už vzniknutej škody,

 spôsobenú používaním alebo výrobou zápalných 
a výbušných látok, plynov, formaldehydu, azbestu, 
toxických a karcinogénnych látok a pod.,

 vzniknutú v  dôsledku systémových porúch sta-
vieb,

 spôsobenú pri búraní a demolačnej činnosti,
 spôsobenú živelnými udalosťami,
 spôsobenú štrajkami,
 škodu na ušlom zisku alebo škodu vzniknutú inak 
ako na zdraví, usmrtením, poškodením veci, zniče-
ním veci a stratou veci,

 pokuty, penále, iné sankcie a platby akéhokoľvek 
druhu,

 nároky, pri ktorých uplynula premlčacia lehota 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

 akúkoľvek náhradu škody prisúdenú súdom Spoje-
ných štátov amerických alebo Kanady,

 škodu vzniknutú osobám blízkym poistenému 
a osobám, ktoré s ním žijú v domácnosti,

 spoločníkom poisteného a  osobám im blízkym 
alebo osobám, ktoré žijú so spoločníkom v domác-
nosti alebo právnickej osobe, v ktorej má poistený 
alebo tieto osoby majetkovú účasť,

Poisťovňa nehradí náklady právnej ochrany, ak bol po-
istený v súvislosti so škodovou udalosťou uznaný vin-
ným z úmyselného trestného činu.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vzniknú na území Slovenskej republiky, pri ktorých príčina škody 

a škoda nastali na území Slovenskej republiky. 

Aké mám povinnosti?
• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.
• Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
• Pri dojednávaní poistenia predložiť poisťovni platné povolenie alebo platnú licenciu.
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• Bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že došlo k dočasnému pozastaveniu, zrušeniu alebo zániku platnosti povolenia 
alebo licencie poskytovateľa.

• Bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že došlo k zmene počtu lekárov alebo ostatných zdravotníckych pracovníkov 
poskytovateľa, príp. k zmene ich odborného zamerania.

• Bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní po škodovej udalosti, písomne alebo iným vhodným spôsobom oznámiť 
poisťovni, že došlo ku škode a dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu; ak oznámenie nebolo urobené písomne, som 
povinný urobiť tak dodatočne, najneskôr do 30 dní po škodovej udalosti.

• Poskytnúť poisťovni súčinnosť potrebnú na zistenie príčiny a výšky škody.
• Odpovedať pravdivo na otázky poisťovne, týkajúce sa vzniku a priebehu škodovej udalosti.

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.  

Začiatok poistenia je 00,00 hodinou dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol návrh poistnej zmluvy poisťovne podpísaný poist-
níkom doručený do sídla poisťovne, ak v nej nie je uvedený iný dátum začiatku poistenia zodpovednosti.

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. Výpoved-

ná lehota je jeden mesiac a jej uplynutím poistenie zodpovednosti zanikne. 


