
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enviro Poistenie  

Informačný dokument o poistnom produkte 

Spoločnosť: Generali Poisťovňa, a. s., Slovenská republika         Produkt: Enviro poistenie 

Tento dokument Vám má poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím 
zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia 
zodpovednosti za environmentálnu škodu VPP ENVIRO 14. Aby ste boli plne informovaní, prečítajte si všetky dokumenty.   

O aký typ poistenia ide? 

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu 
 

 

 

 

 

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia? 

 zákonná zodpovednosť vašej spoločnosti za environmentálnu 
škodu, ktorú vaša spoločnosť spôsobí svojou činnosťou alebo 
vzťahmi z nej vyplývajúcimi, podľa platného zákona 
o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Zahŕňa: 

 náklady na preventívne opatrenia pri bezprostrednej hrozbe 
environmentálnej škody, 

 náklady na opatrenia, ktorými sa úplne alebo takmer úplne 
obnovia poškodené prírodné zdroje alebo narušené funkcie 
(primárna náprava), 

 náklady na opatrenia, ak sa primárnou nápravou nedosiahla 
obnova poškodených prírodných zdrojov alebo funkcií 
(doplnková náprava), 

 náklady na kompenzáciu dočasných strát prírodných zdrojov 
alebo funkcií, ktoré nastali odo dňa vzniku environmentálnej 
škody až kým sa primárnymi alebo doplnkovými nápravnými 
opatreniami nedosiahne obnova prírodných zdrojov alebo 
funkcií (kompenzačná náprava). 

Poistenie zahŕňa aj náklady: 

 tarifnej odmeny advokáta za obhajobu v prípravnom konaní 
a v konaní pred súdom prvého stupňa v rámci trestného 
konania vedeného proti poistenému,  

 konania o náhrade škody, 

 vynaložené poškodeným pri mimosúdnom prerokovaní nároku 
na náhradu škody. 

Poistenie je možné rozšíriť na: 

- zákonnú zodpovednosť vašej spoločnosti za environmentálnu 
škodu, ktorú vaša spoločnosť spôsobí svojim výrobkom. 

Pre poistenie musíte stanoviť poistnú sumu. Poistná suma 
predstavuje maximálne plnenie poisťovne v prípade jednej 
a zároveň súhrnne v prípade všetkých poistných udalostí 
v jednom poistnom roku, ktorým sa rozumie 12 za sebou 
nasledujúcich mesiacov, vrátane vyššie uvedených nákladov 
advokáta, konania o náhrade škody a nákladov vynaložených 
poškodeným pri mimosúdnom prerokovaní nároku na náhradu 
škody.  

 škody na majetku vašej spoločnosti (pôda alebo vodstvo vrátane 
tam sa nachádzajúcich chránených druhov a biotopov), 

 pokuty, penále, či iné uložené sankcie, platby represívneho alebo 
sankčného charakteru, 

 platby, náhrady alebo náklady požadované s uplatnením práva na 
ochranu osobnosti. 

 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú: 

 činnosťou poisteného vykonávanou bez príslušného oprávnenia, 
 úmyselne, 
 kontaminovaným majetkom nadobudnutým pred alebo po vzniku 

poistenia, 
 ako nevyhnutný, potrebný alebo prijateľný výsledok vplyvu bežných 

prevádzkových činností na životné prostredie, 
 prevádzkou nukleárnych zariadení, jadrovou energiou, 

rádioaktivitou, 

 z vlastníctva, správy alebo prevádzky skládok s odpadmi, likvidácie 
alebo spaľovania odpadu, 

 na podzemných vodách, zmenami na rezervoároch podzemných 
vôd. 

Poistenie sa nevzťahuje na: 

 náhrady, na ktoré sa vaša spoločnosť zaviazala nad rámec zákona 
a bez súhlasu poisťovne, 

 akékoľvek náhrady škody prisúdené súdom USA alebo Kanady, 

 škody v dôsledku vojnových udalostí, vzbury, povstania, násilných 
nepokojov, štrajku, výluky, terorizmu, zásahu štátnej alebo úradnej 
moci, 

 škody spôsobené zo zásahu vyššej moci, 

 škody z prevádzky offshore zariadení, 

 škody súvisiace s azbestom, 

 škody súvisiace s GMO. 

Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 Na území Slovenskej republiky. Územný rozsah môže byť rozšírený aj na iné štáty v rámci EÚ, prípadne na územie celej EÚ. 

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v článku 
IV. Všeobecných poistných podmienok. 

 



 
Aké mám povinnosti? 

• odpovedať pravdivo na všetky otázky poisťovne a oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný,  
• oznámiť poisťovni každé zvýšenie poistného nebezpečenstva, o ktorom vie a ktoré nastalo po uzavretí poistenia, hlavne podstatné 

zmeny alebo rozšírenie výrobného programu, 
• umožniť poisťovni kedykoľvek uskutočniť kontrolu podkladov pre výpočet poistného,  
• platiť poistné včas a v správnej výške, 
• vykonávať činnosti uvedené v poistnej zmluve s odbornou starostlivosťou,  
• dodržiavať povinnosti uložené právnymi predpismi ako aj prevzaté na seba poistnou zmluvou a ani netrpieť porušovanie týchto 

povinností zo strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby sa za tretie osoby považujú aj všetky fyzické a právnické osoby pre 
poisteného činné), 

• dbať, aby nenastala poistná udalosť, 
• ak nastala poistná udalosť, bezodkladne, najneskôr do 30 dní ju nahlásiť poisťovni a urobiť nevyhnutné opatrenia smerujúce k tomu, 

aby sa vzniknutá škoda už nezväčšovala. Dohodnúť sa s poisťovňou na stanovení odborného znalca na šetrenie poistnej udalosti. 
Oznámiť, že si poškodený uplatnil nárok na náhradu škody, vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške a postupovať podľa 
pokynov poisťovne. 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Poistné je splatné dňom začiatku poistenia. 

V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj platenie poistného v splátkach. Splatnosť jednotlivých splátok je uvedená v poistnej zmluve. 

Poistné môžete platiť prostredníctvom pošty alebo finančnej inštitúcie. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, 
ktorým je číslo poistnej zmluvy. 

Poistné sa považuje za zaplatené v deň pripísania úhrady poistného na účet poisťovne uvedený v poistnej zmluve so správne 

uvedeným variabilným symbolom. 

Kedy začína a končí krytie? 

Poistenie začína 00:00 hod. dňa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy. 

Poistenie sa dojednáva na dobu určitú na 12 za sebou nasledujúcich mesiacov. 

Ako môžem zmluvu vypovedať? 

Uzavretú poistnú zmluvu môžete vypovedať do dvoch mesiacov od jej uzavretia. 

V priebehu trvania poistenia môžete poistnú zmluvu vypovedať do 1 mesiaca od ukončenia vyšetrenia poistnej udalosti ako aj do 3 
mesiacov od oznámenia poistnej udalosti. 

Nezabudnite však zaplatiť poistné včas a v správnej výške. Ak tak neurobíte do 3 mesiacov od jeho splatnosti, poistenie automaticky 
zanikne. 

 

 

Upozornenie: Úplný zoznam povinností nájdete v článku VII. Všeobecných poistných podmienok. 


