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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI 
ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VADNÝM VÝROBKOM

ČLÁNOK I
Úvodné ustanovenia

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrob
kom, ktoré uzaviera KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insu rance Group (ďalej len KOOPERATIVA), upravujú príslušné 
ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky 
zákonník“), ustanovenie Všeobecných poistných podmienok 
pre poistenie zodpovednosti za škodu VPP ZP 606 (ďalej len 
„VPP ZP 606“), tieto osobitné poistné podmienky zodpoved
nosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom OPP ZVV 656 
(ďalej len „VPP ZVV 656) a poistná zmluva.
Uvedené poistné podmienky sú súčasťou poistnej zmluvy.

ČLÁNOK II
Predmet a rozsah poistenia

1. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za 
škodu spôsobenú inému vadným výrobkom, za ktorú po
istený zodpovedá podľa platných právnych predpisov, a za 
škodu spôsobenú vadou vykonanej práce, ktorá sa prejaví 
po jej odovzdaní.

2. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou vý
robku sa vzťahuje na škody, ktoré boli spôsobené výrob
kami uvedenými na trh v dobe trvania poistenia. 

3. Odchýlne od čl. I ods. 1 VPP ZP má poistený z poistenia 
zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom 
právo, aby KOOPERATIVA za neho nahradila škodu vznik
nutú inému (poškodenému) na zdraví alebo na živote alebo 
na veci inej, ako je vadný výrobok, ak je obvykle určená na 
osobné použitie alebo na osobnú spotrebu, ktorá poškode
nému slúžila prevažne na tento účel, ak poško dený preu
káže, že výrobok je vadný, škodu a príčinnú súvislosť medzi 
vadným výrobkom a škodou alebo ak poškodený preu
káže, že práca je vadne vykonaná, škodu a príčinnú súvis
losť medzi vadne vykonanou prácou a škodou.

ČLÁNOK III
Výluky z poistenia

1. Okrem výluk uvedených vo VPP ZP 606 sa poistenie ne
vzťahuje na:
a) zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrob

kom, ktorý bol vyrobený v čase pred začiatkom doby 
trvania poistenia uvedeným v poistnej zmluve,

b) škodu na vadnom výrobku,
c) vady výrobkov, ktoré sa prejavujú v nedokonalom fun

govaní, v predčasnom opotrebovaní, prípadne zni
čení, vrátane nákladov na ich stiahnutie z obehu (re
call), opravu, výmenu, dopracovanie a prerábanie,

d) škody, ktoré utrpela osoba vykonávajúca práce v sú
vislosti so svojou pracovnou činnosťou u poisteného,

e) škodu na majetku, ktorý má poistený alebo jeho za
mestnanci vo vlastníctve, v správe, v používaní alebo 
v držbe,

f) zodpovednosť, ktorú poistený prevzal písomne alebo 
ústne nad rámec svojej zákonnej zodpovednosti,

g) zodpovednosť súvisiacu s vedomým odchýlením sa 
od právnych noriem alebo nedodržaním písomných 
pokynov zmluvného partnera alebo ustanovení zmluvy 
s ním uzavretej,

h) zodpovednosť za vadu, o ktorej poistený vedel alebo 
musel vedieť,

i) škody spôsobené výrobkami získanými poisteným za 
podmienok, ktoré mu bránia v súlade s právnymi 
predpismi uplatňovať právo na postih voči dodá
vateľovi, odberateľovi, predajcovi alebo ktorejkoľvek 
zodpovednej strane,

j) refundácie platieb získaných za výrobky, ktoré vzhľa
dom na zistenú vadnosť výrobku poistený odbera
teľovi nedodal,

k) vzniknutú stratou, zničením alebo poškodením vý
robku samotného,

l) spôsobenú na veciach vadou výrobku spočívajúcou 
v tom, že výrobok alebo jeho časť, ktorý je z technic
kého hľadiska bez vady, nespĺňa uvádzané funkčné 
parametre, t. j. že neboli dôsledne vykonané skúšky 
technických parametrov v súlade s technickými 
a inými príslušnými normami a pravidlami, takže pou
žívanie alebo účinok výrobku nevyhovuje účelu, na 
ktorý bol vyrobený; to neplatí, ak boli poškodené veci, 
ktoré s výrobkom funkčne nesúvisia alebo na ktoré 
výrobok v súlade so svojím určením priamo nepôsobí,

m) vzniknutú výrobkom, ktorý nebol dostatočne testo
vaný podľa uznávaných pravidiel (poznatkov) vedy 
a techniky alebo spôsobom stanoveným záväzným 
právnym predpisom,

n) vzniknutú výrobkom, ktorý bol na žiadosť poškode
ného, poisteným zmenený alebo inštalovaný do iných 
podmienok, než pre ktoré bol určený.

2. Pokiaľ to nie je v poistnej zmluve výslovne dojednané, 
okrem výluk podľa odseku 1 tohto článku, poistenie sa 
nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
a) spôsobenú výrobkami poisteného predávanými, po

nú   kanými, spracovanými, zmenenými, ošetrenými 
alebo montovanými v USA alebo Kanade,

b) vzniknutú v súvislosti s uplatnením práva v záručnej 
dobe výrobku na jeho opravu alebo výmenu (záruka 
za výrobok),

c) vzniknutú výrobkom v dôsledku jeho poškodenia 
alebo zoslabenia integrity, nepovolenými zmenami, 

d) vzniknutú priamo alebo nepriamo z testovania, modifi
kovania, získavania, prípravy, spracovania, výroby, nará
bania, distribúcie, skladovania, používania alebo aké 
hokoľvek užívania a spotreby výrobkov (materiálov) 
akýmkoľvek spô so bom plne alebo čiastočne získaných 
z ľudského tela (napr. tkanivá, bunky, orgány, trans
plantáty, krv, moč, výlučky, sekréty a pod.) a ich akých
koľvek derivátov alebo biosyntetických produktov,

e) prvotných poľnohospodárskych a lesných prírodných 
produktov, produktov včelárstva a rybárstva a zveriny, 
ak neboli podrobené prvotnému spracovaniu, a to aj 
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vtedy, ak sú súčasťou inej veci, ktorú poistený vyrába, 
dodáva, alebo na ktorej vykonáva činnosť,

f) vzniknutú spracovaním a výrobou chemikálií (farbív, 
koz metiky, produktov na skrášľovanie, poľnohospodár
skych postrekov, insekticídov, prípravkov proti škod
com a burine, dymových dezinfekčných pro striedkov),

g) vzniknutú spracovaním a výrobou výbušnín, plynov 
a prcha  vých uhľovodíkových výrobkov,

h) vzniknutú spracovaním a výrobou narkotík, liekov 
a farmaceutických výrobkov,

i) hotovej betónovej zmesi a prefabrikovaných prvkov na 
konštrukčné účely,

j) elektrických kontrolných zariadení,
k) zdravotných zariadení, prístrojov, pomôcok a pod.,
l) automobilov a motocyklov a ich častí – konštrukcie, 

pohonného zariadenia, podvozkového rámu, šasi, 
bŕzd a riadenia, pneumatík a prilieb (heliem),

m) lietadiel a ich častí – konštrukcie, pohonného zariade
nia, pristávacieho zariadenia, elektronických zaria
dení, hydraulických zariadení a navigačných prístro
jov, pneumatík a palivových zariadení.

ČLÁNOK IV
Poistná udalosť

1. Odchýlne od čl. II ods. 7 VPP ZP je poistnou udalosťou 
vznik povinnosti poisteného nahradiť škodu spôsobenú 
vadným výrobkom alebo vadne vykonanou prácou, za 
ktorú poistený zodpovedá a ktorá vznikla počas trvania 
poistnej doby a súčasne bola prvý raz písomne uplatnená 
poškodeným voči poistenému v čase trvania poistnej 
doby a súčasne nárok na náhradu škody bol KOOPERATIVE 
oznámený počas trvania poistnej doby. 

2. Všetky nároky na náhradu škody, ktoré boli voči poiste
nému prvý raz písomne uplatnené poškodeným v lehote 
36 mesiacov odo dňa, keď bol voči nemu prvý raz pí
somne uplatnený prvý nárok na náhradu škody a ktoré sú 
následkom jednej pôvodnej príčiny, sa budú považovať za 
uplatnené v deň, keď bol uplatnený tento prvý písomný 
nárok na náhradu škody.

 
ČLÁNOK V

Výklad pojmov
1. Výrobca

a) Výrobca je ten, kto výrobok vyrobil, vyťažil alebo inak 
získal alebo kto sa za výrobcu vydáva označením vý
robku svojím menom, ochrannou známkou alebo 
iným rozlišovacím znakom, ktorý ho identifikuje ako 
výrobcu alebo ktorý ho odlišuje od iného výrobcu.

b) Za výrobcu sa považuje aj ten, kto výrobok dovezie zo 
za hra ničia na účel predaja, nájmu alebo inej formy užitia 
alebo použitia v rámci svojej obchodnej činnosti; tým 
nie je dotknutá zodpovednosť výrobcu podľa písm. a).

c) Ak výrobcu podľa písm. a) nemožno zistiť, považuje sa 
za výrobcu každý, kto výrobok dodá a do jedného 
mesiaca od uplatnenia nároku na náhradu škody ne
oznámi poškodenému meno výrobcu alebo toho, kto 
mu výrobok dodal. To platí aj o dovezenom výrobku, 
ak dovozcu výrobku podľa písm. b) nemožno zistiť, aj 
keď výrobca podľa písm. a) je známy. 

2. Výrobok
 Výrobkom je každá hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, 

vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej 
spracovania a ktorá je určená na uvedenie do obehu. Vý
robkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslu

šenstvom inej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci. Za výro
bok sa považuje aj elektrina a plyn, ktoré sú určené na 
spotrebu. Za výrobok sa nepovažujú poľnohospodárske a 
lesné prírodné produkty, produkty včelárstva a rybárstva a 
zverina, ak neboli podrobené prvotnému spracovaniu. Za 
prvotné spracovanie sa považuje taká úprava, ktorá zmení 
vlastnosť produktu alebo k nemu pridá ďalšie látky, ako aj 
balenie alebo iná priemyselná úprava.

3. Vadný výrobok
 Výrobok je vadný, ak nezaručuje bezpečnosť jeho užitia 

alebo použitia, ktorú možno od neho odôvodnene očaká
vať, najmä vzhľadom na 
a) prezentáciu výrobku a informácie o výrobku, ktoré vý

robca poskytol alebo mal poskytnúť (Vada v inštrukcii 
spočíva v nedostatočnej, chybnej inštruktáži o vý
robku. Ide o chyby pri ponuke výrobku, t.j. pri reklame, 
v návode na použitie alebo pri akejkoľvek inej informá
cii o výrobku súvisiacej s jeho uvedením na trh.), 

b) predpokladaný spôsob jeho užitia alebo použitia 
a účel, na aký môže výrobok slúžiť (Výrobná vada zna
mená technický nedostatok, chybu, ku ktorej došlo pri 
výrobe. Výrobok nemožno považovať za vadný len 
preto, že neskôr bol do obehu uvedený dokonalejší 
a bezpečnejší výrobok.

 Konštrukčnú vadu má výrobok vtedy, keď sa nehodí 
na účel, o ktorom priemerný spotrebiteľ môže opráv
nene predpokladať, že preto bol určený.),

c) čas, keď bol výrobok uvedený do obehu.
4. Uvedenie výrobku do obehu
 Uvedenie výrobku do obehu je okamih, keď výrobok sku

točne opustil vlastnícku sféru výrobcu. Výrobok musí byť 
uvedený do tzv. komerčného obehu za odplatu, čo predpo
kladá určitý obchodnoprávny zmluvný vzťah, napr. keď bol 
predaný, prenajatý, odovzdaný na leasing alebo odovzdaný 
ďalej v rámci zmluvy (stačí dodanie výrobku odberateľovi).

 Za uvedený do obehu sa nepovažuje výrobok, ktorý bol 
odcudzený alebo sa stratil.

5. Objednaná činnosť
 Objednanou činnosťou sa rozumie hlavne spracovanie, 

oprava, úprava, predaj, úschova, uskladnenie alebo po
skytnutie odbornej pomoci.

6. Odovzdanie vykonanej práce
 Odovzdaním vykonanej práce sa rozumie odovzdanie ob

jednávateľovi alebo inej oprávnenej osobe po jej prevedení.

ČLÁNOK VI
Záverečné ustanovenia

1. V prípade, že sa zmenou právnej úpravy rozšíri zodpoved
nosť za škodu alebo rozsah náhrady škody, má KOOPE
RATIVA právo poistenie písomne vypovedať najneskôr do 
troch mesiacov odo dňa účinnosti zmeny právnej úpravy. 
Poistenie zanikne uplynutím 30 dní po doručení výpovede.

2. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upra
viť v poistnej zmluve odchýlne od týchto Osobitných poist
ných podmienok, ak to výslovne nie je zakázané a pokiaľ 
z povahy ustanovení týchto Osobitných poistných pod
mienok nevyplýva, že sa od nich nie je možné odchýliť.

3. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto Osobitné poistné 
podmienky, sa v otázkach účinnosti, výkladu a vykonáva
nia riadi právom Slovenskej republiky. To platí aj pre pois
tené riziká v zahraničí.

4. Tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie zodpo
vednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom č. 656 
nadobúdajú účinnosť dňa 01. 09. 2009.
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