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VPP 117-2

VŠEOBECNÉ POISTNE PODMIENKY ZVLÁŠTNA ČASŤ
POISTENIE PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU PRE PRÍPAD
VZNIKU ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ V SÚVISLOSTI S VYKONÁVANÍM
ŠTÁTNEJ SLUŽBY (VPP 117-2)
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Článok 1
Rozsah poistenia
Poistenie sa uzaviera pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu
spôsobenú príslušníkom Hasičského a záchranného zboru (ďalej len
poistený), 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.
Poistením je krytá zodpovednosť poistného za škodu, ktorú spôsobil
a za ktorú zodpovedá služobnému úradu zavineným porušením svojich povinností pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s
ním. Služobný úrad je povinný príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru zavinenie preukázať.
Predpokladom vzniku zodpovednosti poistného za škodu služobnému úradu je:
a) vznik škody,
b) porušenie povinnosti pri plnení výkonu štátnej služby a plnení
služobných úloh alebo v priamej súvislosti s ním,
c) príčinná súvislosť medzi porušením povinností a vzniknutou škodou,
d) zavinenie,
e) právny vzťah príslušníka Hasičského a záchranného zboru k služobnému úradu v súvislosti s výkonom štátnej služby.
Poistený má právo, aby za neho poisťovňa nahradila škodu, za ktorú
zodpovedá a 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. Výška náhrady sa poskytne do dvoch
tretín určenej náhrady škody, ak služobný úrad upustil od vymáhania zvyšnej sumy náhrady škody, maximálne však do výšky poistnej
sumy dojednanej v poistnej zmluve, zníženej o spoluúčasť poistného.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa nevzťahuje na vykonávanie štátnej služby v cudzine.

rijného poistenia, ktorou sa zamestnávateľ podieľa na plnení
z tohto havarijného poistenia. Ak takéto havarijné poistenie nie je
pre dopravný prostriedok zamestnávateľa dojednané, poistenie
sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú
na zverenom dopravnom prostriedku jeho vedením pri plnení pracovných povinností podľa ods. 1 tohto článku,
b) na zverenom dopravnom prostriedku zamestnávateľa (s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg vrátane) spôsobenú vedením tohto
dopravného prostriedku pri plnení pracovných povinností podľa
ods. 1 tohto článku až do výšky dojednanej poistnej sumy. Ak
boli poškodené alebo zničené pneumatiky, vzdušnice, plné gumové obruče, disky, kryty alebo puklice kolesa, vznikne právo
na plnenie len vtedy, ak došlo súčasne aj k inému poškodeniu
dopravného prostriedku, za ktoré je poisťovňa povinná plniť,
c) na zverenom dopravnom prostriedku zamestnávateľa (s celkovou hmotnosťou do aj nad 3 500 kg) spôsobenú vedením tohto
dopravného prostriedku pri plnení pracovných povinností podľa
ods. 1 tohto článku až do výšky dojednanej poistnej sumy. Ak
boli poškodené alebo zničené pneumatiky, vzdušnice, plné gumové obruče, disky, kryty alebo puklice kolesa, vznikne právo
na plnenie len vtedy, ak došlo súčasne aj k inému poškodeniu
dopravného prostriedku, za ktoré je poisťovňa povinná plniť.
4. Práva a povinnosti z poistenia sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, Všeobecnou časťou Všeobecných poistných podmienok a týmito poistnými podmienkami.
Článok 3
Výluky z poistenia
1. Poistenie nenahradí škodu, za ktorú poistený zodpovedá a ktorú je
povinný nahradiť služobnému úradu, pokiaľ túto spôsobil:
a) pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok,
b) úmyselne,
c) porušením povinností uvedených v ust. § 8 až § 9 zákona
č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v platnom znení.
2. Poistenie sa nevzťahuje ďalej na škody, ktoré boli spôsobené poisteným:
a) pri postúpení rizika vyplývajúceho z riadneho výkonu štátnej
služby,
b) 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 primeraným
okolnostiam,
c) pri plnení rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu jeho nadriadeného v rozpore s právnym predpisom a nadriadeným na splnení tohto rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu trval, hoci ho
poistený na tento rozpor upozornil.
3. Poistenie sa nevzťahuje ani na prípady osobitnej zodpovednosti, keď
škoda vznikne:
a) na hotovosti, ceninách, tovare, zásobách materiálu alebo iných
hodnotách zverených poistenému, ktoré je poistený povinný vyúčtovať alebo zodpovedá za vzniknutý schodok,
b) stratou služobnej rovnošaty a jej súčasti, výstroja a iných predmetov, ktoré boli poistenému zverené na základe písomného potvrdenia.

Článok 2
Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť služobnému úradu podľa ust. § 134 až § 136 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v platnom znení škodu, ak poistený
zodpovedá za škodu v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v čase
trvania poistenia a je nahlásená poisťovni v tejto dobe, pokiaľ nie je
v zmluve dohodnuté inak.
2. Ak o náhrade škody rozhoduje oprávnený orgán, platí, že poistná
udalosť nastala dňom, keď rozhodnutie o výške škody, podľa ktorého
má poisťovňa plniť, nadobudlo právoplatnosť.
3. Len ak sa to v poistnej zmluve dojednalo a následne bolo zaplatené zvýšené poistné, poistenie sa odchylne od čl. 3 ods. 4 písm. c)
VPP 117-2 vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na
zverenom dopravnom prostriedku zamestnávateľa (motorové vozidlo, prípojné vozidlo, trolejbus, koľajové vozidlo, poľnohospodárske
traktory a lesné traktory, samohybné pracovné, poľnohospodárske,
lesné alebo stavebné stroje), spôsobenú vedením tohto dopravného
prostriedku pri plnení pracovných povinností podľa ods. 1 tohto článku a poisťovňa nahradí za poisteného škodu:
a) až do výšky spoluúčasti z dobrovoľného zmluvného, tzv. hava1/2

4. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenia sa nevzťahujú
ani na škody, ktoré poistený spôsobil:
a) vyrobením nepodarku, v čom je zahrnutý nárok na náhradu nákladov vynaložených na materiál a mzdy, prípadne na potrebné
opravy nepodarku aj stroja, ak ho pri výrobe nepodarku poškodil,
b) prevádzkou dopravných prostriedkov podľa § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka, pokiaľ sa na spôsobenú škodu vzťahuje
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu č. 381/2001
Z. z. v platnom znení,
c) na zverených dopravných prostriedkoch zamestnávateľa, spôsobených vedením týchto dopravných prostriedkov pri plnení pracovných povinností podľa čl. 2 ods. 1 VPP 117-2,
d) ktorú sa poistený zaviazal uhradiť nad rámec stanovenými právnymi predpismi.
e) hrubou nedbanlivosťou. Pod pojmom hrubá nedbanlivosť sa rozumie:
i) neobvyklé, obzvlášť závažné porušenie obvyklej opatrnosti,
starostlivosti, alebo povinností vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, kedy poistený vedel, alebo
vedieť mal a mohol, že jeho konaním alebo opomenutím
môže škoda vzniknúť, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že škoda nevznikne, prípadne bol s jej vznikom
uzrozumený. Pod pojmom hrubá nedbanlivosť rozumieme tiež
poverenie náležite nepoučenej alebo nespôsobilej osoby vykonávaním určenej činnosti alebo obsluhy vecí alebo zariadení poisteným,
ii) konanie alebo opomenutie konania, ktoré je porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa § 137
ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
okrem písm. c) uvedeného ustanovenia; v takomto prípade je
poisťovňa oprávnená pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia
vo výške 50 % a viac, a to podľa závažnosti konania, ktorým
došlo k porušeniu pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom,
iii) tam, kde sa na účely týchto zmluvných dojednaní používa
pojem „poistený“, rozumie sa tým aj konanie alebo opomenutie konania jeho zástupcov, zamestnancov alebo iných osôb
konajúcich na základe podnetu poistenej osoby.

4. Poisťovňa nie je povinná za poistného uhradiť škodu, ak túto poistený trestným činom.
Článok 6
Platenie poistného
Poisťovňa má právo na poistné za dobu od vzniku poistenia až do jeho
zániku. Ak však poistenie zaniklo tým, že odpadla možnosť vzniku poistnej udalosti, patrí poisťovni poistné do konca poistného obdobia, v ktorom k zániku došlo.
Článok 7
Povinnosti poisteného
1. Poistné udalosti oznamuje poistený písomne spoločnosti KOMUNÁLNA
poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group – ústrediu alebo tej pobočke
poisťovne, kde poistnú zmluvu uzatvoril.
2. Poistený je povinný poskytnúť súčinnosť, ktorá je potrebná na zistenie príčiny a výšky škody, najmä je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, že došlo k udalosti, ktorá by mohla
byť dôvodom vzniku práva na plnenie poisťovne, a to na príslušnom
tlačive spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance
Group.
3. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi a Všeobecnou
časťou všeobecných poistných podmienok je poistený povinný:
a) písomne oznámiť poisťovni, že služobný úrad si uplatnil nárok na
náhradu škody, vyjadriť sa k požadovanej náhrade, jej výške a na
pokyn poisťovne ju splnomocniť, aby za neho škodovú udalosť
prejednala,
b) v konaní o náhradu škody postupovať v súlade s pokynmi poisťovne, najmä nesmie celkom ani sčasti uznať alebo uspokojiť
akýkoľvek nárok z titulu zodpovednosti za škodu bez predchádzajúceho súhlasu poisťovne,
c) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, najmä dodržiavať všetky právne a iné predpisy, ktoré ustanovujú povinnosti na zamedzenie škôd,
d) neporušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
nebezpečenstva.
Článok 8
Zánik poistenia
Okrem prípadov stanovených v Občianskom zákonníku a Všeobecnej
časti všeobecných poistných podmienok poistenie zaniká tiež skončením alebo zánikom služobného pomeru z dôvodov uvedených v ust. § 59
zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v platnom
znení.

Článok 4
Náklady súdneho konania a právneho zastúpenia
Ak sa poisťovňa vopred k tomu písomne zaviazala, nahradí v súvislosti s
poistnou udalosťou, ktorá je alebo by mohla byť dôvodom vzniku práva
na plnenie poisťovne, za poisteného náklady:
a) obhajoby poisteného v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom
konaní vedenom proti nemu,
b) súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto
konanie bolo potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo
výšky plnenia poisťovne, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť,
c) právneho zastúpenia poisteného v konaní o náhrade škody, ako aj
náklady mimosúdneho prejednania nárokov poškodeného.

Článok 9
Prechod práv
1. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou alebo ak poistenému
voči poškodenému alebo inej osobe vzniklo právo na vrátenie alebo
zníženie plnenia, prechádzajú tieto práva na poisťovňu až do výšky
plnenia, ktoré poisťovňa poskytla. Na poisťovňu prechádza tiež právo
poisteného na náhradu nákladov konania o náhradu škody, ktoré boli
poistenému priznané proti účastníkom konania, pokiaľ ich poisťovňa
za poisteného zaplatila.
2. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni oznámiť, že
nastali skutočnosti, na ktoré sa viaže vznik práv uvedených v ods. 1
tohto článku a odovzdať potrebné podklady na uplatnenie týchto
práv. Ak poistený poruší túto povinnosť, poisťovňa je oprávnená požadovať od poisteného náhradu až do výšky poskytnutého plnenia.

Článok 5
Plnenie poisťovne
1. Plnenie z jednej škodovej udalosti nesmie presiahnuť poistnú sumu
stanovenú v poistnej zmluve, ktorá je zároveň poistnou sumou pre
všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období.
2. Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistený sa podieľa na
plnení z každej škodovej udalosti spoluúčasťou vo výške 10 % z
vypočítanej výšky poistného plnenia. Plnenie z poistenia poskytuje
poisťovňa v mene euro a poukazuje ich priamo poškodenému služobnému úradu, ktorý je oprávnený požadovať náhradu od poisteného.
3. Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z jej ceny v čase spôsobenia škody.

Tieto Všeobecné poistné podmienky boli schválené predstavenstvom
spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group s účinnosťou od 01.10.2014.
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