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Poistenie podnikov a podnikateľov 
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Produkt: poistenie podnikov a podnikateľov 

O aký typ poistenia ide? 

Poistenie podnikov a podnikateľov je produkt neživotného poistenia. Ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, dojednáva sa na dobu neurčitú 
s poistným obdobím jeden rok. 

  Čo je predmetom poistenia?  

Poistenie majetku 

 úhrada nákladov na znovunadobudnutie poškodených 

poistených vecí (nehnuteľného a hnuteľného majetku 

zaradeného do účtovníctva vrátane strojov a zariadení) 

v dôsledku poistených rizík: 

 živelné poistenie  

 poistenie pre prípad odcudzenia veci  

 poistenie skla  

 poistenie proti všetkým rizikám  

 poistenie prerušenia prevádzky - živelné, v dôsledku 

odcudzenia alebo proti všetkým rizikám  

 poistenie strojných a elektronických zariadení  

 poistenie prerušenia prevádzky - strojné  

 

 Poistenie sa vzťahuje na tie riziká a predmety poistenia, 

ktoré sú dojednané v poistnej zmluve.  

 

 Poistné sumy sú bližšie špecifikované v poistnej zmluve. 

 

 Súčasťou poistenia sú aj náklady na zistenie rozsahu 

a príčiny škody a náklady na prepravu súvisiacu s opravou 

poškodenej veci na území Slovenskej republiky. 

 

Poistenie zodpovednosti za škodu 

 úhrada škody, za ktorú zodpovedáte v súvislosti 

s poistenými stavebnými a/alebo montážnymi prácami, 

ktoré vykonávate na diele uvedenom v poistnej zmluve  

 škody na veci vrátane ušlého zisku, nákladov na likvidáciu 

zničenej veci a nákladov na zapožičanie náhradného stroja 

alebo zariadenia 

 škody na zdraví alebo živote vrátane nákladov na bolestné 

a sťaženie spoločenského uplatnenia, následnú majetkovú 

ujmu (strata na zárobku, ušlý zisk, liečebné náklady, 

náklady na pohreb), regresných nárokov Sociálnej 

a zdravotných poisťovní, nemajetkovej ujmy manžela, 

rodiča, dieťaťa poškodeného v prípade usmrtenia 

poškodeného 

 škody na zvierati ako veci spôsobenej zranením, 

usmrtením, stratou vrátane následnej majetkovej ujmy (ušlý 

zisk, náklady spojené so starostlivosťou o zranené zviera) 

 náklady na obhajobu 

 

Automatickou súčasťou sú asistenčné služby: technická 

asistencia (organizácia a úhrada nákladov na odstránenie 

havarijného stavu), asistencia pri obnove prevádzky po vzniku 

havarijnej situácie (upratanie, ochranu vášho majetku, 

vyhľadanie nových priestorov, presťahovanie, zriadenie 

núdzovej telefonickej ústredne), IT asistencia, zdravotná 

asistencia (tzv. lekár na telefóne) 

 

 Čo nie je predmetom poistenia? 

Poistenie majetku 

 verejné pozemné komunikácie 

 verejné rozvody elektriny, plynu, vody, tepla a verejné 

elektronické komunikačné siete 

 atómové elektrárne a zariadenia na prípravu 

jadrového paliva 

 databázy údajov 

 vodstvo, pôda, lesy a iné porasty, zvieratá 

a mikroorganizmy 

 plavidlá, lietadlá, koľajové vozidlá, lanové dráhy 

 umelecká a historická hodnota veci  

Poistenie zodpovednosti za škodu 

 nároky, ktoré sú predmetom akéhokoľvek povinného, 

zákonného alebo povinne zmluvného poistenia podľa 

právneho poriadku Slovenskej republiky 

 pokuty, penále 

 škody na životnom prostredí 

 reklamácie 

 

 

  Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Škodové udalosti vzniknuté najmä v súvislosti s: 

! teroristickým činom, vojnovými udalosťami, revolúciou, 

povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským 

prevratom 

! jadrovou energiou, jadrovým žiarením 

! neriadením sa pokynmi poisťovateľa 

! vedomím poskytnutím nepravdivých/neúplných 

informácií 

! úmyselným konaním, hrubou nedbanlivosťou, 

nedodržaním právnych predpisov 

! požitím alkoholu, narkotík, omamných látok a pod. 

! neprimeranými nákladmi na záchranu poistenej veci vo 

vzťahu k výške predpokladanej škody 

! poisťovateľom neschválenými nákladmi na obhajobu 

 

! výška poistného plnenia pre prípad odcudzenia je 

obmedzená stupňom zabezpečenia majetku 

! poistné plnenie za vymeniteľné časti stroja (napr. 

vrtáky, formy, frézy, nože a pod.), akumulátory  

a pracovné médiá (palivá, mazivá a pod.) je poskytnuté 

iba v prípade súčasného poškodenia inej časti stroja 

z rovnakej príčiny 



  Aké mám povinnosti? 

- Uskutočnite opatrenia, aby poistná udalosť nenastala alebo bola čo najmenšia. 

- V prípade vzniku škodovej udalosti túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr do 15 dní oznámte poisťovateľovi, poskytnite jej 

informácie o jej vzniku a rozsahu následkov. 

- Umožnite poisťovateľovi vstup do poistených objektov za účelom posúdenia rozsahu poistného rizika a po vzniku škodovej udalosti 

rozsah poškodenia. 

- Neodkladne oznámte polícii poistnú udalosť, ak nastala za okolností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu alebo priestupku, 

a predložte policajný protokol. 

- Predložte poisťovateľovi všetky požadované doklady potrebné na vyšetrovanie škodovej/poistnej udalosti. 

- Zabezpečte vedenie účtovníctva v zmysle povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi a v prípade poistnej udalosti na 

vyžiadanie predložte účtovné doklady poisťovateľovi. 

- Oznámte poisťovateľovi zvýšenie poistnej hodnoty veci alebo súboru, ak došlo v priebehu poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 15%. 

- Odpovedajte pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa. 

- Oznámte poisťovateľovi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu na Váš majetok. 

- Oznámte poisťovateľovi, že Ste uzavreli poistenie toho istého poistného rizika aj u iného poisťovateľa, uveďte jeho názov, sídlo 

a výšku dohodnutej poistnej sumy. 

 

  Kedy a ako uhradím platbu? 

Poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak je v zmluve dohodnuté platenie 
poistného v splátkach , je ich výška a splatnosť uvedená v zmluve. 
 
Poistné môže byť uhradené poštovým peňažným poukazom, prevodom na účet, vkladom hotovosti na účet, a to podľa pokynov 
poisťovateľa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy. 

 

  Kedy začína a končí krytie? 

Začiatok krytia 
Poistenie vzniká nasledujúci deň po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. Ak nie je v zmluve uvedené inak, 
poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok (poistný rok). 

 
Koniec krytia 
Krytie končí: 

 uplynutím dohodnutej poistnej doby, ak bolo v zmluve dohodnuté poistenie na dobu určitú, 

 nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa 
jeho splatnosti alebo poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy na jeho 
zaplatenie, 

 dňom vstupu Vašej spoločnosti do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na Váš majetok, 

 ukončením Vašej podnikateľskej činnosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov, predajom 
poistených vecí, 

  dohodou zmluvných strán. 
 
 

  Ako môžem zmluvu vypovedať?  

Zmluvu môžete písomne vypovedať: 

 do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, 

 do 1 mesiaca odo dňa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, 

 najmenej 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. 

  Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 Poistenie majetku sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré Vám ako poistenému vzniknú na mieste poistenia na území Slovenskej 
republiky uvedenom v poistnej zmluve. 

 Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré Vy ako poistený spôsobíte a za ktoré zodpovedáte na 
území uvedenom v poistnej zmluve. 
 


