
 
 

Všeobecné poistné podmienky garančného poistenia VPPGP/0604 
 

Úvodné ustanovenie 
 
Pre garančné poistenie, ktoré uzaviera Union poisťovňa, a.s. (ďalej len „Union“) platia 
ustanovenia Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Z.z. v znení zmien a  doplnkov), 
tieto Všeobecné poistné podmienky garančného poistenia VPPGP/0604 (ďalej len 
„VPPGP“) a poistná zmluva. 
 

Článok 1 
Výklad pojmov 

 
Oprávnený je právnická osoba, ktorá je zmluvnou stranou obchodnej zmluvy – 
objednávateľom a v prospech ktorej je vystavený bond. 
 
Obchodná zmluva pre účely týchto VPPGP je písomná zmluva uzavretá medzi 
oprávneným a poisteným na dodávku tovaru, prác alebo služieb, v ktorej poistený je 
zhotoviteľom a plnenie jeho povinností z tejto zmluvy je úplne alebo čiastočne 
zabezpečené poistnou zmluvou. 
 
Poistná zmluva je zmluva uzavretá medzi Unionom a poisteným podľa týchto 
VPPGP. Poistná zmluva musí mať písomnú formu a jej neoddeliteľnou súčasťou je 
bond a tieto VPPGP. 
 
Zmluvná povinnosť je záväzok, ktorý má splniť poistený podľa obchodnej zmluvy 
alebo záväzok vyplývajúci pre poisteného z prihlásenia sa do verejnej súťaže na 
podanie návrhu na uzavretie obchodnej zmluvy (ďalej len tender), ktorého splnenie je 
zabezpečené poistením a ktorý je uvedený v poistnej zmluve a v bonde. 
 
Porušenie zmluvnej povinnosti je nevykonanie zmluvnej povinnosti poisteným v 
rozsahu podľa obchodnej zmluvy alebo podmienok tendra, ktoré je ako porušenie 
kvalifikované zhodne oprávneným a Unionom. Ak sa podľa Jednotných pravidiel pre 
zmluvné bondy vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou (ICC) č. publikácie 
524 (ďalej len Jednotné pravidlá) oprávnený, poistený a Union dohodnú, že o 
skutočnosti, že došlo k porušeniu zmluvnej povinnosti rozhodne tretia nezávislá strana, 
potom musí byť porušenie zmluvnej povinnosti deklarované písomným stanoviskom 
tretej strany. 
 

Článok 2 
Účel poistenia 

 
Účelom poistenia je poskytnutie priamej záruky za splnenie zmluvnej povinnosti 
poisteného voči oprávnenému, ku ktorej sa zaviazal v obchodnej zmluve. 
 

Článok 3 
Rozsah poistenia 

 
Poistenie sa vzťahuje na porušenie tých zmluvných povinností z obchodnej zmluvy 
alebo podmienok tendra, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve a bonde. 
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Článok 4 

Bond 
 
Bond je písomné potvrdenie o rozsahu poistenia, ktorým Union potvrdzuje, že v 
prípade, ak vznikne poistná udalosť podľa týchto VPPGP, poskytne Union poistné 
plnenie oprávnenému. 
 
Druhy bondov: 
Bid (Tender) Bond je bond, ktorý potvrdzuje, že poistením je kryté porušenie 
zmluvnej povinnosti poisteného (uvedenej v poistnej zmluve) ako víťaza tendra 
podpísať obchodnú zmluvu a/alebo predložiť príslušný bond, ku ktorému sa zaviazal 
súčasne s prihlásením sa do tendra.  
Maintenance Bond je bond, ktorý potvrdzuje, že poistením je kryté porušenie 
zmluvných povinností poisteného (uvedených v poistnej zmluve), ktoré mu podľa 
obchodnej zmluvy vyplývajú zo záručnej doby po ukončení dodávky tovaru, prác 
alebo služieb. 
Performance Bond je bond, ktorý potvrdzuje, že poistením je kryté porušenie 
zmluvných povinností poisteného (uvedených v poistnej zmluve), ku ktorým sa 
zaviazal v obchodnej zmluve a ktoré sú vymenované v poistnej zmluve. 
Retention Bond je bond, ktorý potvrdzuje, že poistením je kryté porušenie takej 
zmluvnej povinnosti poisteného (uvedenej v poistnej zmluve), ktoré by malo za 
následok nevyplatenie časti peňažného plnenia poistenému zo strany oprávneného 
podľa obchodnej zmluvy. 
 
V poistnej zmluve je možné rozsah poistenia v jednotlivých druhoch bondov rozšíriť 
alebo zúžiť podľa ustanovení obchodnej zmluvy. 
 

Článok 5 
Poistná udalosť 

 
1. Poistnou udalosťou je porušenie zmluvnej povinnosti (uvedenej v poistnej 

zmluve), ku ktorému dôjde v čase trvania poistenia, a to: 
a) V prípade Bid (Tender) Bondu je poistnou udalosťou skutočnosť, že 
poistený ako víťaz tendra porušil zmluvnú povinnosť uzavrieť obchodnú zmluvu 
a/alebo predložiť príslušný bond. 
b) V prípade Maitenance Bondu je poistnou udalosťou porušenie tej zmluvnej 
povinnosti, ku ktorej sa poistený zaviazal v obchodnej zmluve v súvislosti so 
záručnou dobou. 
c) V prípade Performance Bondu je poistnou udalosťou porušenie tej 
zmluvnej povinnosti, ku ktorej sa poistený zaviazal v obchodnej zmluve. 
d) V prípade Retention Bondu je poistnou udalostou porušenie zmluvnej 
povinnosti poisteným, ktoré by malo za následok nevyplatenie časti peňažného 
plnenia poistenému zo strany oprávneného podľa obchodnej zmluvy. 

2. Za deň porušenia zmluvnej povinnosti sa považuje deň, v ktorom podľa obchodnej 
zmluvy mala byť zmluvná povinnosť splnená a v prípade Bid (Tender) Bondu je 
to deň, v ktorom mala byť obchodná zmluva uzavretá, alebo mal byť predložený 
príslušný bond. 

3. V prípade, že poistením je kryté porušenie viacerých zmluvných povinností, 
porušenie každej zmluvnej povinnosti sa považuje za samostatnú poistnú udalosť. 
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Článok 6 

Vylúčenia z poistenia 
 
Poistenie sa nevzťahuje na porušenie zmluvnej povinnosti poisteným, 

a) ak poistený nemohol preukázateľne dodržať zmluvnú povinnosť z dôvodu na 
strane oprávneného, 

b) z obchodnej zmluvy, ktorá je neplatná podľa rozhodnutia súdu alebo iného 
rozhodcovského orgánu, pričom neplatnosť sa musí týkať tej časti zmluvy, na 
ktorú sa poistenie vzťahuje. 

c) ak v obchodnej zmluve nie je jednoznačne stanovený termín na plnenie 
povinnosti poisteného, ktorá je zabezpečená poistnou zmluvou, alebo ak 
v tendri nie je jednoznačne stanovený termín na uzavretie obchodnej zmluvy 
alebo predloženie príslušného bondu. 

 
Článok 7 

Doba poistenia, zmeny a zánik poistenia 
 

1. Doba, na ktorú sa uzavrie poistenie je poistnou dobou. Garančné poistenie sa 
uzaviera na dobu určitú. Poistné obdobie je totožné s poistnou dobou. 

2. Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve. 
3. a) Pri poistení v rozsahu Bid (Tender) Bondu končí poistenie uplynutím 6 

mesiacov po dátume stanovenom oprávneným na predloženie ponuky na  
uzavretie obchodnej zmluvy.  
b) Pri poistení v rozsahu Maitenance Bondu končí poistenie uplynutím 
posledného dňa záručnej doby viažucej sa k  plneniu z obchodnej zmluvy. 
c) Pri poistení v rozsahu Performance Bondu končí poistenie dňom, v ktorom 
poistený doručí Unionu potvrdenie vystavené oprávneným, že poistený splnil 
zmluvné povinnosti, na ktoré sa poistenie vzťahovalo, maximálne však 40. 
dňom odo dňa, v ktorom mali byť zmluvné povinnosti splnené. 
d) Pri poistení v rozsahu Retention Bondu končí poistenie dňom, v ktorom mal 
oprávnený vyplatiť zadržanú peňažnú sumu poistenému. 

4. Poistná zmluva môže byť zrušená pred uplynutím doby uvedenej v bode 3 
tohoto článku dohodou zmluvných strán. 

 
Článok 8 

Spoluúčasť 
 

1. Garančné poistenie je možné dojednať so spoluúčasťou alebo bez spoluúčasti. 
Ak sa poistenie dojednalo so spoluúčasťou, jej výška sa dohodne v poistnej 
zmluve. 

2. Ak sa poistenie dojednalo so spoluúčasťou, poistený je povinný sumu 
zodpovedajúcu spoluúčasti uhradiť Unionu do 10 dní od doručenia písomného 
oznámenia o výške spoluúčasti, bankového spojenia a variabilného symbolu. 

 
Článok 9 

Poistné a spôsob platenia 
 

1. Výška poistného a spôsob jeho úhrady sa dohodne v poistnej zmluve. 
2. Poistné je jednorazové a je splatné dňom začiatku poistenia, ak sa v poistnej 

zmluve nedohodne inak. 
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3. Ak bude poistený v omeškaní s platením poistného, je povinný zaplatiť Unionu 
úrok z omeškania podľa § 517 Občianskeho zákonníka. 

Článok 10 
Poistná suma 

 
1. V poistnej zmluve sa dohodne suma, ktorá bude hornou hranicou poistného 

plnenia za jednu a všetky poistné udalosti počas poistnej doby. 
2. Union uhradí nad poistnú sumu úroky z poistného plnenia, ale len v prípade, ak 

ich vznik zavinil Union tým, že odmietol vyplatiť poistné plnenie napriek tomu, 
že boli splnené podmienky na jeho vyplatenie. 

3. V prípade, že Union poskytne poistné plnenie v nižšej výške ako je poistná 
suma, zníži sa poistná suma o vyplatené poistné plnenie v deň jeho výplaty. 
V prípade, že sa poistná suma zníži o vyplatené poistné plnenie a následne 
poistený podľa čl. 13 týchto VPPGP vráti vyplatené poistné plnenie alebo jeho 
časť, výška poistnej sumy sa upraví o vrátenú sumu v deň jej pripísania na účet 
Unionu.  

 
Článok 11 

Poistné plnenie 
 

1. V prípade poistnej udalosti uhradí Union poistné plnenie na účet oprávneného 
v peňažnej forme. Mena peňažného plnenia je stanovená v poistnej zmluve. 

2. Oprávnený je povinný písomne vyzvať poisteného na úhradu plnenia, na ktoré 
mu vznikol nárok v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti poisteným. Výzva 
musí obsahovať označenie porušenej zmluvnej povinnosti, špecifikáciu jej 
porušenia a výpočet náhrady škody. O tejto povinnosti musí byť oprávnený 
informovaný v bonde. 

3. Nárok na poistné plnenie vznikne oprávnenému v prípade, že poistený nesplní 
poistením zabezpečené zmluvné povinnosti, a to: 
a) V prípade Bid (Tender) Bondu Union uhradí oprávnenému sumu, ktorá v 

podmienkach pre tender bola stanovená ako sankcia za neuzavretie 
obchodnej zmluvy alebo za nepredloženie príslušného bondu víťazom 
tendra. 

b) V prípade Maintenance Bondu Union uhradí oprávnenému náklady, ktoré 
oprávnený vynaložil v dôsledku porušenej zmluvnej povinnosti viažúcej sa 
k záručnej dobe, na náhradné plnenie realizované treťou osobou v kvalite 
a kvantite podľa podmienok obchodnej zmluvy. V prípade, že nedošlo 
k realizácii náhradného plnenia, Union uhradí náhradu škody, ktorá 
oprávnenému vznikla v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti 
s výnimkou ušlého zisku a sankcií. 

c) V prípade Performance Bondu Union uhradí oprávnenému náhradu 
nákladov, ktoré oprávnený vynaložil v dôsledku porušenia zmluvnej 
povinnosti na náhradné plnenie, realizované treťou osobou v kvalite a 
kvantite podľa podmienok obchodnej zmluvy. V prípade, že nedošlo 
k realizácii náhradného plnenia, Union uhradí náhradu škody, ktorá 
oprávnenému vznikla v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti 
s výnimkou ušlého zisku a sankcií. 

d) V prípade Retention Bondu Union uhradí oprávnenému sumu peňažných 
prostriedkov, ktoré oprávnený poskytol poistenému, hoci v dôsledku 
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porušenia zmluvnej povinnosti mal podľa obchodnej zmluvy nárok na ich 
zadržanie. 

4. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo Union skončil vyšetrenie potrebné 
na zistenie rozsahu svojej povinnosti plniť. 

5. Vznik poistnej udalosti – porušenie zmluvnej povinnosti musí byť konštatované 
zhodne oprávneným a Unionom. Ak sa podľa Jednotných pravidiel pre 
zmluvné bondy vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou (ICC) č. 
publikácie 524 (ďalej len jednotné pravidlá) oprávnený, poistený a Union 
dohodnú, že o skutočnosti, že došlo k porušeniu zmluvnej povinnosti rozhodne 
tretia nezávislá strana, potom musí byť porušenie zmluvnej povinnosti 
deklarované písomným stanoviskom tretej strany. Nezávislou treťou stranou je 
rozhodca Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 
(ďalej SOPK), ktorého zvolia oprávnený poistený a Union vzájomnou dohodou 
a ak nedôjde k dohode, vymenuje ho predseda Rozhodcovského súdu SOPK. 
Rozhodovať sa bude podľa vnútorných predpisov Rozhodcovského súdu 
SOPK. V obchodnej zmluve môže byť stanovenie nezávislej tretej strany 
upravené inak. 

6. Pri zamietnutí poistného plnenia je Union povinný bezodkladne informovať 
poisteného a oprávneného s odôvodnením zamietnutia poistného plnenia alebo 
jeho časti. 

 
Článok 12 

Povinnosti poisteného 
1. Poistený je okrem povinnosti, ktoré mu ukladá občiansky zákonník povinný: 

a) pred uzavretím poistnej zmluvy predložiť na požiadanie Unionu súvahu, výkaz 
ziskov a strát a výkaz cash flow (týka sa podnikateľských subjektov účtujúcich 
v sústave podvojného účtovníctva) alebo výkaz príjmov a výdavkov a výkaz o 
majetku a záväzkoch (týka sa podnikateľských subjektov účtujúcich v sústave 
jednoduchého účtovníctva), 
b) predložiť Unionu obchodnú zmluvu a zabezpečiť, aby v nej bol jednoznačne 
stanovený termín plnenia zmluvných povinností, ktoré sú kryté poistením, 
c) dodržať všetky zmluvné ustanovenia vyplývajúce z obchodnej zmluvy, 
d) bez odkladu informovať Union o skutočnostiach, následkom ktorých môže 
dôjsť k vzniku poistnej udalosti, 
e) bez odkladu Unionu písomne oznámiť, že ho oprávnený písomne vyzval na 
splnenie tých povinností z obchodnej zmluvy, ktoré zabezpečuje poistenie a ktoré 
neboli v lehote splnené, 
f) spolupracovať s Unionom, najmä mu poskytnúť všetky dokumenty 
a informácie týkajúce sa poistnej udalosti. 

2. V poistnej zmluve možno dohodnúť aj splnenie ďalších povinností. 
 

Článok 13 
Právo na vrátenie vyplateného poistného plnenia 

1. Union má voči poistenému právo na náhradu súm, ktoré za neho zaplatil z 
titulu poistného plnenia. 

2. Poistený je povinný uhradiť Unionu sumu podľa ods. 1 tohoto článku do 10 dní 
od doručenia výzvy na jej úhradu.  

3. V prípade nedodržania lehoty podľa bodu 2 má Union právo uplatniť zmluvnú 
pokutu vo výške 10% zo sumy, ktorú za neho Union uhradil. Toto ustanovenie 
neplatí v prípade, ak k porušeniu zmluvnej povinnosti došlo v dôsledku 
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okolností, ktoré poistený nemohol odvrátiť a ktorých následky odstrániť nebolo 
v jeho moci. Dôkaz o tom, že takáto skutočnosť nastala, je povinný predložiť 
poistený. Za takúto okolnosť sa nepovažuje nesplnenie zmluvnej povinnosti 
v dôsledku zlyhania subdodávateľa poisteného. 

 
Článok 14 

Prechod práv 
 
1. Pokiaľ Union vyplatil poistné plnenie, prechádza na neho právo poisteného na 

náhradu škody alebo iné obdobné právo, ktoré poistenému vzniklo voči inému v 
súvislosti so skutočnosťou, že poistený porušil zmluvné povinnosti. 

2. Poistený je povinný bez meškania Unionu oznámiť, že nastali okolnosti 
zakladajúce nároky uvedené v ods. 1 a odovzdať mu doklady potrebné na 
uplatnenie týchto práv. 

3. Ak poistený nezabezpečí Unionu právo na náhradu škody voči inému alebo inak 
zmarí možnosť uplatnenia tohto práva, má Union voči nemu právo na náhradu 
súm, ktoré pre takéto porušenie nemohol uplatniť, až do výšky vyplateného 
poistného plnenia. 

 
Článok 15 

Záväzné právo 
 
1. Pre toto poistenie platí právny poriadok Slovenskej republiky. 
2. V prípade, že obchodná zmluva vyžaduje použitie Jednotných pravidiel, musí 

byť táto skutočnosť vyznačená v obchodnej zmluve. V takom prípade, ak sa 
ustanovenia Jednotných pravidiel odchyľujú od ustanovení týchto VPPGP, majú 
ustanovenia týchto VPPGP prednosť. Vylúčenie článkov Jednotných pravidiel 
musí byť vyznačené v bonde. 

 
Článok 16 

Záverečné ustanovenia 
1. Od ustanovení čl. 1, 2, 13 a 14 týchto poistných podmienok sa v poistnej zmluve 

nemožno odchýliť. 
2. Pre prípadné spory týkajúce sa poistných vzťahov medzi poisteným a Unionom 

sú príslušné súdy v Slovenskej republike. 
3. Tieto VPPGP/0604  boli schválené predstavenstvom Union poisťovňa, a s. dňa 

1.6.2004 a nadobúdajú účinnosť dňom 20.11.2004. 


