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práce a činnosti, na ktoré sa vyžaduje stavebné po-
volenie alebo ohlasovacia povinnosť príslušným 
orgánom, ako aj na právne vzťahy a spory vyplý-
vajúce zo stavebného zákona a konaní z neho vy-
plývajúcich, 

 právne spory v súvislosti s vykonávaním podnika-
teľskej činnosti, či inej zárobkovej činnosti, 

 obhajobu v konaní o povolenie na zamestnanie, 
 právne spory medzi osobami poistenými jednou 
zmluvou, toto neplatí v  prípade presadzovania zá-
ujmov poisteného v sporoch s poistenými osobami, 
pokiaľ sa jedná o  poistné udalosti súvisiace s  pre-
vádzkou/vedením motorového vozidla 

 uplatňovanie nárokov na náhradu škody vzniknu-
tej na podnikateľsky prepravovanom tovare, ako 
aj uplatňovanie oprávnených nárokov poistenej 
osoby v konaniach a sporoch súvisiacich s týmto 
nákladom,

 obhajobu poistenej osoby v prípade poistnej uda-
losti, ktorá nastala pri vedení vozidla bez platného 
vodičského oprávnenia, osvedčenia o  evidencii 
vozidla alebo ak poistená osoba viedla vozidlo pod 
vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,

 obhajobu v priestupkovom konaní vedenom voči 
poistenej osobe v prípade porušenia zákazu státia, 
zastavenia alebo parkovania motorového vozidla, 

 obhajobu v priestupkovom konaní vedenom voči 
poistenej osobe v  prípade porušenia zákazu ob-
sluhovať telefónny prístroj počas jazdy, 

 právne spory vzniknuté v dôsledku účasti na mo-
toristických športových súťažiach alebo akrobatic-
kých súťažiach, vrátane tréningových jázd, 

 právne spory z nájomných a podnájomných zmlúv, 
predmetom ktorých je motorové vozidlo, a  ktoré 
uzatvorila poistená osoba ako prenajímateľ, 

 právne spory, ktoré vznikli v súvislosti s používaním 
vozidla na podnikateľské účely a/alebo ktoré súvisia 
s používaním vozidla na podnikateľské účely, 

 spory neuvedené vo vecnom rozsahu poistenia 
alebo v zjavnom rozpore s predmetom alebo ob-
sahom poistenia, 

 spory medzi poistenou osobou a poistiteľom z po-
istenia právnej ochrany, 

 právne spory, ktorých predmetom je nárok pre-
vedený na poistenú osobu treťou osobou, alebo 
nárok, ktorý poistená osoba uplatňuje pre tretiu 
osobu,

 právne spory, ktoré zavinila poistená osoba sama 
nedôvodným nesplnením záväzku,

 právne spory o  náhradu škody, ktoré uplatňujú 
a vymáhajú tretie osoby na poistenej osobe,

 právne spory vzniknuté v súvislosti s požitím alko-
holu alebo iných návykových látok poistenou oso-
bou,

 právne spory, o ktorých je oprávnený rozhodovať 
Ústavný súd SR,

 spory súvisiace so spáchaním úmyselného trestné-
ho činu poisteným, úmyselného priestupku alebo 
úmyselného spôsobenia škody,

 spory súvisiace s náhradou škody, vzniknutej v dô-
sledku nesplnených a/alebo neplnených záväzkov 
alebo dlhov poistenej osoby, vrátane ich príslušen-
stva a zákonných alebo zmluvných sankcií,

 právne spory súvisiace so samovraždou alebo psy-
chickou chorobou poistenej osoby,

 prípady, kedy skutočnosti smerujúce k  narušeniu 
právnych záujmov poistenej osoby alebo k zahá-
jeniu trestného alebo priestupkového konania 
s poistenou osobou boli poistenej osobe známe už 
v dobe, kedy sa poistená osoba stala účastníkom 
tohto poistenia, 

 právne spory súvisiace s prípadmi, kedy poistená 
osoba mohla vznik poistnej udalosti vzhľadom na 
všetky okolnosti prípadu očakávať alebo mohla jej 
vzniku zabrániť, a neurobila tak,

 spory v prípadoch, ktoré priamo alebo nepriamo 
súvisia so štrajkom, vojenským konfliktom, invá-
ziou, napadnutím (bez ohľadu na skutočnosť, či bol 
alebo nebol vyhlásený vojnový stav a/alebo vypo-
vedaná vojna), občianskou vojnou, vzburou, po-
vstaním, terorizmom, násilným alebo vojenským 
uchvátením moci a  občianskymi nepokojmi, rá-
dioaktívnou haváriou alebo akýmkoľvek zásahom 
vyššej moci,

 úhradu pokút, peňažných trestov uložených pois-
tenej osobe na základe rozhodnutia štátnych orgá-
nov.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vzniknú na území Európskej únie, Čiernej Hory, Macedónska, Chorvát-

ska, Srbska alebo Turecka a o ktorých je príslušný rozhodnúť policajný orgán, správny orgán alebo súd so sídlom v SR.
 Pri poistných rizikách trestné, priestupkové a správne právo a pri náhrade škody v prípade poistných udalostí, ktoré sa 

týkajú motorového vozidla je územný rozsah rozšírený aj na tie poistné udalosti, o ktorých je príslušný rozhodnúť policajný 
orgán, správny orgán alebo súd v zahraničí.

Aké mám povinnosti?
• Pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia, ako aj zmeny poistenia.
• Písomne oznámiť uzavretie ďalšieho poistenia na to isté riziko a zároveň obchodný názov poistiteľa a výšku poistnej sumy.
• Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.
• Bez zbytočného odkladu písomne oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré som bol povinný odpovedať pri dojed-

návaní poistenia. 



3/3

• Dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä neporušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpe-
čenstva, ktoré sú uložené právnymi predpismi alebo poistnou zmluvou, ani trpieť porušovanie týchto povinností zo strany 
tretích osôb.

• Po vzniku poistnej alebo škodovej udalosti urobiť nevyhnutné opatrenia pre to, aby možná ujma alebo škoda bola čo naj-
menšia. 

• Po vyčerpaní limitu poistnej sumy naďalej financovať právnou ochranou kryté konanie a pokračovať v tomto konaní až do 
právoplatného rozhodnutia.

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 uvedený v poistnej zmluve; ak však uvedený v poistnej zmluve nie je, poistenie začína dňom nasledujúcim 
po dni podpisu poistnej zmluvy. 
Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí podať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uply-

nutím. Poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia v ktorom bola daná výpoveď. 
• Písomnou dohodou s poisťovňou; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.
• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti. 
• Písomnou výpoveďou v dobe do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím 

poistenie zanikne.
• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva 

uzavretá na diaľku. 


