
1/5 VPP_NP_2020
OUVZ_VPP_NP_2020_v1

Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 
pre poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú činnosťou poisteného OUVZ 
VPP NP 2020

Predmet poistenia

1. Poistenie sa uzaviera pre prípad všeobecne záväzným právnym predpisom stanovenej zodpovednosti 
poisteného za škodu vzniknutú inej osobe na živote, zdraví alebo na veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve 
alebo v užívaní, na území vymedzenom v poistnej zmluve.

2. Toto poistenie zahŕňa aj poistenie zodpovednosti poisteného za škodu vyplývajúcu z vlastníctva:
a) pozemku, budov a priestorov užívaných výhradne pre účely poistenej prevádzky alebo činnosti poisteného,
b) služobných bytov a obytných domov používaných poisteným a jeho zamestnancami,
c) rekreačných zariadení slúžiacich výlučne na účely rekreácie zamestnancov poisteného.

3. Toto poistenie zahŕňa aj poistenie zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

4. V prípade škody na zdraví sa za vznik škody považuje okamih, kedy došlo ku krátkodobému, náhlemu 
a násilnému pôsobeniu vonkajších vplyvov, ktoré spôsobili poškodenie zdravia. Za vznik choroby sa považuje 
okamih, ktorý je ako vznik choroby lekársky osvedčený. Pokiaľ dôjde k smrti inej osoby následkom úrazu alebo 
choroby, je pre vznik práva na plnenie z poistenia rozhodujúci okamih vzniku úrazu alebo choroby, dôsledkom 
ktorých smrť nastala.

Výluky z poistenia

5. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
a) spôsobenú nesplnením povinnosti urobiť opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmenšenie,
b) prevzatú nad rámec stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
c) v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového vozidla alebo z úrazového poistenia, ktoré je súčasťou sociálneho poistenia v zmysle 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,

d) vzniknutú v súvislosti s činnosťou, pri ktorej všeobecne záväzné právne predpisy ukladajú povinnosť 
uzavrieť poistnú zmluvu poistenia zodpovednosti za škodu, 

e) spôsobenú činnosťou vykonávanou bez príslušného oprávnenia,
f) spôsobenú sadaním, zosuvom pôdy, eróziou a v dôsledku poddolovania,
g) vzniknutú kontamináciou vody, hornín, pôdy, ovzdušia, flóry a/alebo fauny, ak nedošlo ku škode v dôsledku 

nepredvídanej poruchy ochranného zariadenia,
h) vzniknutú na veciach, ktoré poistený užíva,
i) vzniknutú na veciach ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť,
j) vzniknutú na veciach, na ktorých poistený vykonával objednanú činnosť, pokiaľ ku škode došlo preto, že 

táto činnosť bola chybne vykonaná,
k) spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy, údržby, prevádzkovania alebo používania letísk, 

letiskových plôch, leteckých dopravných prostriedkov a vznášadiel akéhokoľvek druhu, vrátane 
zodpovednosti za škodu súvisiacej s projekčnými, stavebnými, údržbárskymi a montážnymi prácami na 
ich palube,

l) spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy, údržby alebo prevádzkovania železničných dráh, 
lanových dráh, alebo koľajových dopravných prostriedkov,

m) spôsobenú prenosom vírusu HIV; spôsobenú infekčnými chorobami,
n) ktorá sa prejavuje genetickými zmenami organizmu,
o) spôsobenú geneticky modifikovanými organizmami,
p) spôsobenú hospodárskymi a divými zvieratami alebo divou zverou na porastoch a poľnohospodárskych 

plodinách,
q) spôsobenú alebo vyplývajúcu z pôsobenia elektromagnetických polí alebo žiarení,
r) spôsobenú priamo alebo nepriamo formaldehydom, azbestom, kremíkom, perzistentnými organickými 
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látkami, metyltercbutyléterom, olovom alebo ortuťou, či vznikom nádorového ochorenia v dôsledku 
pôsobenia Imazethapyru, heterocyklických aromatických amínov alebo insekticídov alebo pesticídov 
obsahujúcich takéto zlúčeniny.

6. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na nároky uplatnené v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich environmentálnu zodpovednosť alebo nápravu 
environmentálnych škôd.

7. Z poistenia nevzniká právo na plnenie:
a) za pokuty, penále či iné zmluvné, správne a/alebo trestné sankcie akéhokoľvek druhu uložené poistenému,
b) za iné platby uložené poistenému, ktoré majú represívny, exemplárny alebo preventívny charakter,
c) za platby v súvislosti so zodpovednosťou za vadné plnenie poisteného alebo so zodpovednosťou poisteného 

za omeškanie so splnením povinnosti,
d) za náklady spojené s demoláciou, odprataním či demontážou poškodeného či zničeného vadného 

výrobku, ktorým bola škoda spôsobená, ako i za náklady spojené s obstaraním a inštaláciou výrobku, ktorý 
nahradzuje vadný výrobok,

e) za straty, náklady alebo iné výdavky, ktoré vzniknú iným v súvislosti so stiahnutím výrobku z trhu,
f) za akékoľvek platby, náhrady alebo náklady požadované v súvislosti s uplatnením práva na ochranu 

osobnosti, alebo inej nemajetkovej ujmy,
g) v prípade akejkoľvek náhrady škody prisúdenej súdom Spojených štátov amerických alebo Kanady.

8. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
a) za ktorú poistený (fyzická osoba) zodpovedá svojmu manželovi, príbuzným v priamom rade, osobám, ktoré 

s ním žijú v spoločnej domácnosti,
b) za ktorú poistený (fyzická osoba) ako spoločník v obchodnej spoločnosti, resp. člen družstva, zodpovedá 

svojim spoločníkom, resp. ostatným členom družstva, alebo ich manželom či príbuzným v priamom rade 
alebo osobám, ktoré žijú so spoločníkom v spoločnej domácnosti,

c) za ktorú poistený, resp. člen jeho štatutárneho alebo dozorného orgánu, zodpovedá spoločníkom poisteného 
alebo ich manželom či príbuzným v priamom rade alebo osobám, ktoré žijú so spoločníkom v spoločnej 
domácnosti,

d) za ktorú člen štatutárneho alebo dozorného orgánu poisteného zodpovedá svojmu manželovi, príbuzným 
v priamom rade, osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti,

e) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený (fyzická osoba), jeho manžel, príbuzný 
v priamom rade alebo osoba, ktorá žije s poisteným v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť väčšiu ako 
50 %, a to v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej majetkovej účasti týchto osôb v danom podnikateľskom 
subjekte,

f) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený (právnická osoba) majetkovú účasť 
väčšiu ako 50 %, a to v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej majetkovej účasti týchto osôb v danom 
podnikateľskom subjekte,

g) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má člen štatutárneho alebo dozorného orgánu poisteného, 
jeho manžel, príbuzný v priamom rade alebo osoba, ktorá žije s poisteným v spoločnej domácnosti, 
majetkovú účasť väčšiu ako 50 %, a to v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej majetkovej účasti týchto 
osôb v danom podnikateľskom subjekte,

h) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom je poistený (fyzická osoba), jeho manžel, príbuzný 
v priamom rade alebo osoba, ktorá žije v spoločnej domácnosti s poisteným, jeho členom alebo členom 
štatutárneho, dozorného alebo iného orgánu tohto subjektu,

i) medzi poistenými, ktorí uzavreli jednu spoločnú zmluvu poistenia zodpovednosti za škodu, navzájom.

9. Poistenie sa ďalej nevzťahuje aj na zodpovednosť za škodu:
a) vzniknutú na vadnom výrobku dodanom poisteným,
b) spôsobenú výrobkom, ktorý poistený získal spôsobom, ktorý mu bráni v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi uplatňovať právo na postih a/alebo náhradu škody voči inému zodpovednému subjektu,
c) spôsobenú výrobkom, ktorý je z technického hľadiska výborný, ale nedosahuje avizované funkčné 

parametre,
d) vzniknutú preto, že parametre, kvalita, prevedenie alebo funkcia výrobku boli poisteným na žiadosť 

poškodeného zmenené, alebo vzniknutú preto, že výrobok bol na žiadosť poškodeného poisteným 
inštalovaný do iných podmienok, než pre ktoré je určený,

e) spôsobenú výrobkom, ktorý nebol dostatočne testovaný podľa platných pravidiel vedy a techniky alebo 
iného uznaného spôsobu,

f) spôsobenú závadou výrobku, prípadne iným nedostatkom, ktorý bol poisteným vopred avizovaný,
g) spôsobenú výrobkom, ktorý súvisí so získavaním, úpravou, spracovaním, manipuláciou, rozdeľovaním, 

skladovaním, používaním alebo využívaním látok pochádzajúcich čiastočne alebo úplne z ľudského tela, 
vrátane orgánov, tkanív, buniek, transplantátov, exkrétov a sekrétov, podobne ako látok z nich získaných.

Limity plnenia

10. Výška poistného plnenia poisťovateľa z jednej poistnej udalosti (vrátane náhrady nákladov uvedených v týchto 
VPP) nesmie presiahnuť poistnú sumu stanovenú v poistnej zmluve, ktorá je najvyššou hranicou poistného 
plnenia poisťovateľa. To platí i pre súčet všetkých poistných plnení zo sériovej poistnej udalosti.
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11. Poistné plnenia vyplatené z poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu jedného poistného obdobia (doba 
neurčitá), resp. v dobe trvania poistenia (doba určitá) nesmú presiahnuť dvojnásobok poistnej sumy stanovenej 
v poistnej zmluve. Dvojnásobok poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve je najvyššou hranicou poistného 
plnenia poisťovateľa z poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu jedného poistného obdobia (doba neurčitá), 
resp. v dobe trvania poistenia (doba určitá).

Škodová udalosť

12. Škodovou udalosťou je udalosť oznámená poisteným (škoda na živote, zdraví alebo na veci inej osoby), ku 
ktorej dôjde v dobe trvania poistenia a ktorá vznikla v súvislosti:
a) s vykonávaním činnosti poisteného uvedenej v poistnej zmluve alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi, 

a/alebo
b) so vzťahom uvedeným v poistnej zmluve,
na území vymedzenom v poistnej zmluve, a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti poisťovateľa 
poskytnúť poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy a podľa týchto VPP. 

Povinnosti poisteného

13. Popri povinnostiach stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito VPP a poistnou zmluvou 
je poistený povinný plniť ďalej aj tieto povinnosti:
a) prijať vhodné a primerané preventívne opatrenia na zabránenie vzniku poistnej udalosti alebo zmiernenia 

rozsahu následkov poistnej udalosti, 
b) ak sú podkladom alebo jedným z podkladov pre výpočet poistného príjmy alebo časť príjmov poisteného 

je poistený povinný zaslať poisťovateľovi 3 mesiace pred uplynutím poistného obdobia údaje o skutočne 
dosiahnutých príjmoch za posledný uzatvorený kalendárny rok,

c) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie zodpovednosti za škodu a oznámiť mu obchodné meno 
poisťovateľa, rozsah poistenia, výšku poistných súm a limitov poistného plnenia,

d) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, že poškodený uplatnil proti poistenému právo na 
náhradu škody zo škodovej udalosti alebo že poškodený proti nemu uplatňuje právo na náhradu škody 
u oprávneného orgánu, vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,

e) poveriť poisťovateľa, aby za neho škodovú udalosť prerokoval,
f) v konaní o náhrade škody zo škodovej udalosti postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, brániť sa 

proti uplatnenému nároku, nezaviazať sa bez súhlasu poisťovateľa k náhrade premlčanej pohľadávky 
a neuzavrieť bez súhlasu poisťovateľa súdny alebo mimosúdny zmier alebo iným spôsobom uznať svoju 
povinnosť nahradiť škodu, proti rozhodnutiu príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhrady škody, sa včas 
odvolať alebo uplatniť iný opravný prostriedok, pokiaľ v odvolacej lehote respektíve v lehote na podanie 
iného opravného prostriedku nedostane iný pokyn od poisťovateľa,

g) bez súhlasu poisťovateľa svojím konaním nevyvolať predĺženie alebo pozastavenie premlčacej lehoty 
práva na náhradu škody.

Plnenie poisťovateľa

14. Poistné plnenie poisťovateľa sa stanoví ako náhrada škody poškodenému, za ktorú poistený zodpovedá podľa 
platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Poistený má právo, aby za neho poisťovateľ nahradil 
poškodenému uplatnené, oprávnené a preukázané nároky na náhradu škody za podmienok a v rozsahu 
stanovenom platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi náhradu škody a za podmienok 
a v rozsahu stanovených v týchto VPP a v poistnej zmluve. V prípade, ak poistený už uhradil poškodenému 
oprávnené a preukázané nároky na náhradu škody zo škodovej udalosti v súlade s týmito VPP, poisťovateľ 
uvedenú úhradu poistenému refunduje. Poistený nemá nárok na refundáciu náhrady škody od poisťovateľa, 
ktorú poistený vyplatil poškodenému nad rámec stanovený právnymi predpismi alebo týmito VPP.

15. Náhrada nákladov. Poisťovateľ je povinný nahradiť poistenému (ak ich už poistený uhradil) alebo za poisteného 
účelne vynaložené náklady vzniknuté v súvislosti so škodovou udalosťou:
a) ktoré zodpovedajú najviac tarifnej odmene advokáta za obhajobu v prípravnom konaní a v konaní pred 

súdom prvého stupňa v rámci trestného konania, ktoré je vedené proti poistenému alebo jeho zamestnancovi 
v súvislosti so škodovou udalosťou, pokiaľ poistený splnil povinnosť podľa týchto VPP „bez zbytočného 
odkladu oznámiť poisťovateľovi, že v súvislosti so škodovou udalosťou bolo začaté trestné konanie proti 
poistenému alebo jeho zamestnancovi a poisťovateľa informovať o priebehu a výsledkoch tohto konania“; 
obdobné náklady pred odvolacím súdom nahradí poisťovateľ len vtedy, ak sa k ich úhrade písomne zaviazal,

b) konania o náhrade škody pred príslušným orgánom (súdne konanie alebo rozhodcovské konanie), ak bolo 
toto konanie potrebné na preukázanie vzniku resp. rozsahu zodpovednosti poisteného za škodu alebo 
na preukázanie výšky náhrady škody, pokiaľ poistený splnil povinnosti podľa týchto VPP „oznámiť, že 
poškodený uplatnil proti poistenému právo na náhradu škody zo škodovej udalosti alebo že poškodený 
proti nemu uplatňuje právo na náhradu škody u oprávneného orgánu, vyjadriť sa k požadovanej náhrade 
a jej výške“ a „v konaní o náhrade škody zo škodovej udalosti postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, 
brániť sa proti uplatnenému nároku, nezaviazať sa bez súhlasu poisťovateľa k náhrade premlčanej 
pohľadávky a neuzavrieť bez súhlasu poisťovateľa súdny alebo mimosúdny zmier alebo iným spôsobom 
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uznať svoju povinnosť nahradiť škodu; proti rozhodnutiu príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhrady 
škody, sa včas odvolať alebo uplatniť iný opravný prostriedok, pokiaľ v odvolacej lehote respektíve v lehote 
na podanie iného opravného prostriedku nedostane iný pokyn od poisťovateľa“ a pokiaľ je poistený povinný 
tieto náklady uhradiť; trovy právneho zastúpenia poisteného uhradí však poisťovateľ iba vtedy, ak sa k tomu 
písomne zaviazal,

c) ktoré uhradil poškodený v súvislosti s mimosúdnym prerokovaním nároku na náhradu škody, pokiaľ 
je poistený povinný ich uhradiť a pokiaľ splnil povinnosti podľa týchto VPP „oznámiť, že poškodený 
uplatnil proti poistenému právo na náhradu škody zo škodovej udalosti alebo že poškodený proti nemu 
uplatňuje právo na náhradu škody u oprávneného orgánu, vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške“ 
a „v konaní o náhrade škody zo škodovej udalosti postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, brániť 
sa proti uplatnenému nároku, nezaviazať sa bez súhlasu poisťovateľa k náhrade premlčanej pohľadávky 
a neuzavrieť bez súhlasu poisťovateľa súdny alebo mimosúdny zmier alebo iným spôsobom uznať svoju 
povinnosť nahradiť škodu; proti rozhodnutiu príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhrady škody, sa včas 
odvolať alebo uplatniť iný opravný prostriedok, pokiaľ v odvolacej lehote respektíve v lehote na podanie 
iného opravného prostriedku nedostane iný pokyn od poisťovateľa“.

Na poisťovateľa prechádza právo poisteného na náhradu tých nákladov alebo trov konania o náhrade škody, 
ktoré sa poistenému priznali proti inému účastníkovi tohto konania, ak ich už poisťovateľ zaplatil.

16. Poistenie sa vzťahuje aj na náhradu nákladov liečenia vynaložených zdravotnou poisťovňou na zdravotnú 
starostlivosť v prospech tretích osôb v dôsledku protiprávneho konania poisteného, ak zo zodpovednosti za 
škodu na zdraví, ku ktorej sa tieto náklady viažu, vznikol nárok na plnenie z tohto poistenia.

17. Ak je suma poistného plnenia vypočítaná ako náhrada škody podľa príslušných ustanovení týchto VPP vyššia 
ako poistná suma, ktorá sa v poistnej zmluve dojednala ako najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa, 
poisťovateľ plní len do výšky tejto poistnej sumy v súlade s týmito VPP.

Výklad pojmov

Chybne vykonaná práca - práca je vykonaná chybne, ak poistený nedodržal predpísaný alebo bežne používaný 
postup, alebo návod na použitie zariadenia, stroja, inej veci, alebo materiálu.

Kontaminácia vody, hornín, pôdy, ovzdušia, flóry a/alebo fauny - ich zamorenie, znečistenie a/alebo iné 
zhoršenie akosti, bonity, kvality.

Nepredvídaná porucha ochranného zariadenia - ochranné zariadenie v dôsledku vnútornej závady, ktorú poistený 
pri riadnej starostlivosti nemohol predpokladať, prestane plniť svoju funkciu, ktorú predtým riadne plnilo.

Odložené veci - veci tretích osôb, ktoré boli odložené na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle 
odkladajú v prípade, ak je s prevádzkou činnosti uvedenej v poistnej zmluve spravidla spojené odkladanie vecí.

Ochranné zariadenie - každé zariadenie, ktoré slúži k ochrane pred škodlivým pôsobením látok schopných znečistiť 
životné prostredie v okolí.

Poddolovanie - ľudská činnosť spočívajúca v hĺbení podzemných štôlní, šácht, tunelov a podobných podzemných 
stavieb.

Poškodená vec - zmena stavu veci, ktorú objektívne možno odstrániť opravou alebo taká zmena stavu veci, ktorú 
objektívne nie je možné odstrániť opravou, napriek tomu je vec použiteľná na pôvodný účel, na ktorý bola určená.

Prevzatie veci - stav, keď poistený fyzicky prevzal hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec, ktorá má byť predmetom jeho 
záväzku, za účelom vykonania objednanej činnosti, ktorá je ako činnosť poisteného uvedená v poistnej zmluve, t.  j. 
prác s vecou priamo súvisiacich (oprava, úprava, spracovanie a pod.).

Sadanie pôdy - klesanie zemského povrchu smerom do stredu Zeme v dôsledku pôsobenia prírodných síl alebo 
ľudskej činnosti.

Strata veci - stav, keď poškodený alebo poistený stratil nezávisle od svojej vôle možnosť s vecou disponovať. 

Škoda na veci - škoda na veci, ktorú má iný vo vlastníctve alebo užívaní, poškodenie alebo zničenie tejto veci a iná 
následná majetková ujma bezprostredne vyplývajúca z poškodenia alebo zničenia tejto veci. Škodou na veci nie je 
jej strata, krádež alebo lúpež. Za veci sa nepovažujú peniaze, zmenky, cenné papiere a ceniny.

Škoda na zdraví - telesné poškodenie a poškodenie zdravia a iná následná majetková ujma z nich bezprostredne 
vyplývajúca.

Škoda na živote - usmrtenie a iná z usmrtenia bezprostredne vyplývajúca následná majetková ujma.

Škoda spôsobená úmyselne - Pri dodávkach vecí alebo pri dodávkach prác je škoda spôsobená úmyselne aj 
vtedy, keď poistený vedel o vadách vecí alebo služieb, napriek tomu na nich vykonal požadovanú činnosť, v dôsledku 
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ktorej vznikla na týchto veciach škoda. Škoda je spôsobená úmyselne tiež vtedy, ak pôvod škody spočíva v tom, 
že poistený úmyselne nedodržal všeobecne záväzné právne predpisy a záväzné normy alebo odporúčané postupy 
pre výrobu, predaj a distribúciu výrobkov, alebo o ich nedodržiavaní vedel, alebo že fyzická alebo právnická osoba 
pre poisteného činná úmyselne nedodržala inštrukcie a pokyny poisteného alebo poistený o ich nedodržaní vedel.

Terorizmus - použitie násilia alebo hrozby násilím k politickým cieľom zahrňujúci akýkoľvek čin osoby alebo osôb 
konajúcich v zastúpení organizácie alebo v spojení s organizáciou, ktorej činnosť smeruje k zvrhnutiu vlády uznanej 
alebo neuznanej alebo k násiliu. Terorizmus zahrňuje rovnako použitie násilia k zastrašeniu verejnosti ako celku 
alebo k zastrašeniu akejkoľvek vrstvy obyvateľstva.

Užívanie veci - stav, keď poistený má vec hnuteľnú i nehnuteľnú (nie právo užívania priestoru v nehnuteľnej veci) 
právom vo svojej moci a je oprávnený využívať jej úžitkové vlastnosti.

Vnesené veci - veci, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne prinesené do priestorov, ktoré boli 
vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané poistenému alebo 
niektorému z pracovníkov poisteného.

Výrobok - akákoľvek hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez ohľadu na stupeň jej 
spracovania a je určená k ponuke spotrebiteľovi.

Zničená vec - zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, a preto sa vec už nedá ďalej 
používať na pôvodný účel, na ktorý bola určená.

Zosuv pôdy - zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín vzniknuté pôsobením gravitácie a vyvolané porušením 
dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy zemského povrchu dospeli vývojom, alebo ak bola táto rovnováha porušená 
v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou prevádzkou. Zosuvom pôdy však nie je klesanie zemského povrchu do 
centra Zeme v dôsledku pôsobenia prírodných síl alebo ľudskej činnosti. Zosuvom pôdy, zrútenie skál alebo zemín 
nie je podľa tejto definície zosuv, ktorý sa s ohľadom na situáciu dá predpokladať, alebo jeho výskyt bol častejší 
ako jedenkrát za desať rokov pred dátumom vzniku škody. Za zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín sa považuje 
aj náraz predmetu do poistenej veci, ak bol spôsobený zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, a to aj v prípade, 
ak k zosuvu pôdy, zrúteniu skál alebo zemín došlo mimo miesta vzniku škody.


