
 

 

 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE  
ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU Z VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNOSTI ODZ-VN/0519 

platné od 15.06.2019 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

Pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
z vlastníctva nehnuteľností, ktoré uzaviera 
Union poisťovňa, a. s. (ďalej len „poisťovateľ“), 
platia ustanovenia Občianskeho zákonníka, 
Všeobecné poistné podmienky poistenia 
majetku pre podnikateľské subjekty 
VPPPM/0519 (ďalej len „VPPPM“), tieto 
Osobitné dojednania ODZ-VN/0519 (ďalej len 
„ODZ-VN“) a poistná zmluva. 
 

Článok 2 
Výklad pojmov 

Pre účely poistenia podľa týchto ODZ-VN platí 
ďalej uvedený výklad pojmov: 
1. Čistá finančná škoda – iná preukázateľná 

finančná škoda poškodeného, vyjadriteľná v 
peniazoch, ktorá nevznikla v súvislosti so 
škodou na zdraví a/alebo na majetku. 

2. Infekčná choroba – ochorenie vyvolané 
mikroorganizmami, ktoré je prenosné z 
človeka na človeka, z človeka na zviera, zo 
zvieraťa na človeka alebo zo zvieraťa na 
zviera, alebo sa dá získať expozíciou z 
vonkajšieho prostredia. Pre účely tohto 
poistenia sa „infekčnou chorobou“ rozumie aj 
ochorenie na salmonelózu a listeriózu. 

3. Nadzemné a podzemné vedenia – potrubia 
(napr. vodovodné, kanalizačné, plynové, 
ropovod) a silové (preprava a distribúcia 
elektrickej energie), komunikačné 
(telegrafné, telefónne, internetové, 
prenášajúce vizuálne a/alebo audio signály), 
riadiace a ovládacie káble vrátane stĺpov, 
stožiarov, stojanov, iných podporných 
konštrukcií a riadiacich a ovládacích 
zariadení a prvkov k nim prináležiacim. 

4. Následná majetková škoda - iná 
preukázateľná finančná škoda poškodeného, 
ako škoda na zdraví a na majetku, 
vyjadriteľná v peniazoch, ktorá by nevznikla, 
keby nedošlo ku škodovej udalosti. 

5. Nevedomá nedbanlivosť – konanie alebo 
opomenutie konania, o ktorom osoba 
nevedela, že ním môže spôsobiť škodu, hoci 
o tom vzhľadom k okolnostiam a k svojím 
osobným pomerom vedieť mala a mohla. 

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

7. Sadanie pôdy - klesanie zemského povrchu 
smerom do stredu zeme v dôsledku 

pôsobenia prírodných síl alebo ľudskej 
činnosti. 

8. Porušenie právnej povinnosti - konanie 
alebo opomenutie konania toho, čo malo byť 
v súlade s právom vykonané. Právna 
povinnosť môže vyplývať zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov (zákony, 
nariadenia vlády a vyhlášky), zo 
súkromnoprávnych úkonov (napr. zmluvy), 
alebo iných normatívnych aktov (stanovy 
právnických osôb, interné bezpečnostné 
predpisy a pod.). 

9. Poškodený – osoba odlišná od poisteného 
alebo poistníka, ktorej v dôsledku poistnej 
udalosti vznikne právo na poistné plnenie. 

10. Prevzatie zodpovednosti nad rámec 
stanovený právnymi predpismi – prípad, 
keď poistený prevezme zodpovednosť za 
škodu vo väčšom rozsahu ako mu určuje 
právny predpis, zodpovednosť za škodu ktorú 
prevezme poistený aj keď mu ju všeobecne 
záväzný právny predpis nestanoví alebo 
prípad, keď zodpovednosť za škodu prevzal 
poistený aj keď mu dispozitívne právne 
ustanovenie umožnilo zodpovednosť 
neprevziať. 

11. Škoda na majetku – poškodenie, zničenie 
alebo odcudzenie veci. 

12. Škoda na zdraví - akékoľvek poškodenie 
telesnej integrity osôb, vrátane choroby, 
alebo usmrtenia vyplývajúcich z tohto 
poškodenia. 

13. Škoda spôsobená úmyselne - škoda 
spôsobená konaním alebo opomenutím 
konania, ktorým osoba vedome poruší platné 
právne a iné predpisy alebo povinnosti 
vyplývajúce z VPPPM, týchto ODZ-VN alebo 
z poistnej zmluvy alebo koná v rozpore s 
technickou, projektovou či inou zmluvnou 
dokumentáciou. 

14. Ušlý zisk – preukázaná škoda vyjadrená v 
peniazoch, spočívajúca v tom, že poškodený 
v dôsledku škodovej udalosti nedosiahne 
rozmnoženie majetkových hodnôt, ktoré sa 
dalo očakávať, keby nebolo došlo ku 
škodovej udalosti. 

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

16. Zachraňovacie náklady - účelne vynaložené 
a preukázané náklady, ktoré poistený a/alebo 
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poškodený vynaložil na odvrátenie 
bezprostredne hroziacej škodovej udalosti 
alebo na zmiernenie následkov už vzniknutej 
škody alebo ktoré bol povinný vynaložiť z 
hygienických, ekologických či 
bezpečnostných dôvodov pri odstraňovaní 
poškodeného majetku alebo jeho zbytkov. 

17. Zamestnanec – fyzická osoba, ktorá je 
v pracovnoprávnom vzťahu s poisteným na 
základe pracovnej zmluvy alebo dohody 
o práci vykonávanej mimo pracovného 
pomeru. 

 
Článok 3 

Poistná doba, vznik, zmeny a zánik 
poistenia 

1. Okrem prípadov uvedených v čl. 4 ods. 5 
VPPPM poistenie zanikne aj: 
a) výpoveďou poisťovateľa: 

Poisťovateľ má právo poistenie vypovedať 
najneskôr do troch mesiacov odo dňa 
účinnosti právneho predpisu, ktorým došlo 
k rozšíreniu zodpovednosti za škodu 
alebo rozsahu náhrady škody. Poistenie 
zanikne po uplynutí jedného mesiaca odo 
dňa doručenia výpovede poistenému, 

b) zmenou v osobe vlastníka veci, zmenou 
správy vecí alebo skončením jej užívania. 
Poistený je povinný predložiť 
poisťovateľovi o tejto skutočnosti písomný 
doklad.  

 
Článok 4 

Predmet poistenia 
1. Predmetom poistenia je všeobecne 

záväzným právnym predpisom uložená 
zodpovednosť poisteného za škodu: 
a) vyplývajúcu zo vzťahu k nehnuteľnosti, 

ktorú poistený vlastní, má v držbe alebo 
inom oprávnenom užívaní. 

 
Článok 5 

Rozsah poistenia 
1. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho 

uhradil: 
a) nároky poškodeného za škodu na zdraví, 
b) nároky poškodeného za škodu na 

majetku,  
c) následnú majetkovú škodu vrátane ušlého 

zisku, ktorá vznikla poškodenému v 
priamej súvislosti so škodou na zdraví 
a/alebo na majetku, 

d) nároky na úhradu nákladov za poskytnutú 
zdravotnú starostlivosť vynaložených 
zdravotnou poisťovňou a nároky na 
náhradu dávok vynaložených Sociálnou 
poisťovňou uplatnených voči poistenému 

z dôvodu škody na zdraví poškodeného, 
za ktorú poistený zodpovedá v súvislosti 
so škodou na zdraví, ktorá je dôvodom pre 
poskytnutie poistného plnenia,  

e) zachraňovacie náklady, 
f) nevyhnutné, preukázateľné náklady 

poškodeného na zistenie rozsahu a 
príčiny škody, avšak len za podmienky, že 
poisťovateľ dal predchádzajúci súhlas na 
využitie týchto služieb. 

2. Predpokladom pre náhradu nákladov podľa 
ods. 1 písm. e) a f) tohto článku je, že boli 
vynaložené v súvislosti so škodou, ktorá je 
poistnou udalosťou podľa týchto ODZ-VN. 

3. Ak sa k tomu poisťovateľ písomne vopred 
zaviazal, nahradí v súvislosti so vzniknutou 
škodovou udalosťou aj náklady:  
a) spojené so zastupovaním poisteného 

advokátom alebo s pribratím súdneho 
znalca, v občianskoprávnom, 
priestupkovom alebo trestnom konaní 
vedenom proti poistenému a s konaním o 
náhradu škody, ak konanie bolo potrebné 
na zistenie zodpovednosti poisteného 
alebo na zistenie výšky škody a pokiaľ je 
poistený povinný ich uhradiť, 

b) kaucie prípadne inej finančnej zábezpeky 
spojené s priestupkovým alebo trestným 
konaním vedeným proti poistenému pre 
priestupok alebo trestný čin z 
nedbanlivosti, ktorého sa poistený dopustil 
počas doby trvania poistenia, pokiaľ toto 
konanie proti poistenému bude spojené s 
predbežným zadržaním alebo väzbou, 

c) spojené so zastupovaním poškodeného 
advokátom, ktoré je poistený povinný 
uhradiť na základe súdneho rozhodnutia, 

d) spojené s mimosúdnym prerokovaním 
nároku na náhradu škody, ak toto 
prerokovanie bolo potrebné na zistenie 
zodpovednosti poisteného, alebo na 
zistenie výšky škody, a to aj v prípade, ak 
sa nárok preukáže ako neopodstatnený. 

4. Náklady podľa ods. 3 písm. a) až d) tohto 
článku sú súčasťou poistnej sumy 
a poisťovateľ má právo odmietnuť ich úhradu, 
pokiaľ poistený poruší povinnosti vyplývajúce 
mu z čl. 10 ods. 3 písm. b) VPPPM a v čl. 10 
ods. 1 písm. a) a c) týchto ODZ-VN. 

 
Článok 6 

Vylúčenia z poistenia 
1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za 

škodu:  
a) spôsobenú porušením právnej povinnosti 

poisteným pred začiatkom poistenia,  
b) spôsobenú úmyselne,  
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c) prevzatú nad rámec stanovený právnymi 
predpismi,  

d) spôsobenú porušením povinnosti zo 
záväzkového vzťahu (§ 373 Obchodného 
zákonníka),  

e) spôsobenú nesplnením povinnosti 
odvrátiť bezprostredne hroziacu škodu a 
zabrániť zväčšovaniu už vzniknutej škody,  

f) vznikom čistej finančnej škody,  

g) vzniknutú v súvislosti s uplatnením práva 
na ochranu osobnosti,  

h) o ktorej rozhodol súd v USA alebo v 
Kanade,  

i) spôsobenú organizačnou zložkou 
poisteného, ktorá má sídlo registrované 
mimo územia Slovenskej republiky,  

j) spôsobenú uložením pokuty a 
akýchkoľvek iných sankcií a platieb alebo 
penále, ktoré majú charakter sankcie, 
poistenému, 

k) na ceninách, zúčtovateľných tlačivách, 
listinách a spisoch,  

l) spôsobenú porušením práv duševného 
vlastníctva, práv z licenčných zmlúv a práv 
z priemyselných vzorov,  

m) spôsobenú jadrovými rizikami a 
akýmkoľvek ionizujúcim žiarením,  

n) spôsobenú účinkami elektromagnetického 
poľa,  

o) spôsobenú infekčnou chorobou,  
p) spôsobenú materiálmi obsahujúcimi 

azbest a formaldehyd,  
q) spôsobenú plesňami alebo hubami 

akéhokoľvek druhu,  
r) spôsobenú spodnou vodou, sadaním 

pôdy, zosúvaním pôdy, eróziou, 
priemyselným odstrelom, pozvoľným 
pôsobením tepla, plynov, pár, vlhkosti a v 
dôsledku poddolovania, ako aj pôsobením 
hluku,  

s) spôsobenú prerušením, obmedzením 
alebo kolísaním dodávok elektrickej 
energie, plynu, vody alebo tepla,  

t) v príčinnej súvislosti s výrobou, 
skladovaním, napĺňaním, prepravou a 
akoukoľvek manipuláciou s nebezpečnými 
látkami, napr. horľavými alebo výbušnými 
materiálmi, jedovatými látkami a pod.,  

u) spôsobenú na životnom prostredí v 
zmysle platných smerníc Európskeho 
parlamentu a Rady o environmentálnej 
zodpovednosti pri prevencii a náprave 
environmentálnych škôd alebo v zmysle 
všeobecne záväzných právnych 
predpisov upravujúcich environmentálnu 
zodpovednosť alebo nápravu 

environmentálnych škôd vrátane 
preventívnych a nápravných opatrení,  

v) ak poistený bez súhlasu poisťovateľa 
nevznesie námietku premlčania, zaviaže 
sa uhradiť premlčanú pohľadávku alebo 
uzavrie súdny zmier alebo ak nepodá včas 
opravný prostriedok proti rozhodnutiu 
príslušných orgánov o náhrade škody, 
pokiaľ v odvolacej lehote nedostal od 
poisťovateľa iný pokyn.  

w) v dôsledku zatečenia atmosférických 
zrážok,  

x) spôsobenú búracími a demolačnými 
prácami s použitím výbušnín. 

2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na 
zodpovednosť za škodu spôsobenú: 
a) v súvislosti s nehnuteľnosťou, ktorú 

poistený užíva protiprávne, alebo ktorá je 
chátrajúca, opustená a neudržiavaná, 

b) v súvislosti s vlastníctvom alebo 
prevádzkovaním letiska, heliportu, 
prístavu, doku, móla, prístaviska, 
železničnej alebo lanovej dráhy, 
koľajových dopravných prostriedkov, 

c) prevádzkovaním zábavných parkov a 
zariadení, toboganov, lanových centier, 
motokárových dráh, štadiónov, 

d) z vlastníctva a prevádzky baní a lomov, 
akoukoľvek ťažbou, stavbou tunelov 
a mostov a stavebnou činnosťou pri 
výstavbe a údržbe priehrad a pri prácach 
pod vodou, 

3. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť 
poisteného za škodu, za ktorú poistený 
zodpovedá:  
a) svojmu manželovi/manželke, príbuzným v 

priamom rade, súrodencom, osobám 
ktoré žijú v spoločnej domácnosti s 
poisteným,  

b) svojim obchodným spoločníkom, ich 
manželom, ich príbuzným v priamom rade 
a osobám, ktoré žijú s obchodným 
spoločníkom v spoločnej domácnosti, 

c) podnikateľskému subjektu, v ktorom má 
poistený, jeho manžel/manželka, príbuzný 
v priamom rade alebo osoba, ktorá žije s 
poisteným v spoločnej domácnosti, 
majetkovú účasť,  

d) podnikateľskému subjektu, v ktorom má 
majetkovú účasť spoločník/konateľ 
poisteného,  

e) spolupoistenej osobe.  
4. Pokiaľ sa v poistnej zmluve výslovne 

nedohodlo inak, poistenie sa nevzťahuje na 
zodpovednosť za škodu spôsobenú: 
a) na veciach, ktoré poistený prevzal na 

spracovanie, opravu, úpravu, predaj, 
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úschovu, skladovanie, sťahovanie alebo 
na poskytnutie odbornej pomoci, 

b) na cudzích hnuteľných veciach, ktoré boli 
poistenému požičané, používa ich z iného 
dôvodu alebo ich má u seba, 

c) na nadzemných a podzemných 
vedeniach, ako aj za škodu spôsobenú 
následkom poškodenia týchto vedení,  

d) v súvislosti so zberom, manipuláciou 
a uskladňovaním odpadu. 

 
Článok 7 

Poistná suma 
1. V poistnej zmluve sa dohodne suma, ktorá 

bude hornou hranicou poistného plnenia za 
jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú 
v jednom poistnom období alebo počas doby 
poistenia.  

 
Článok 8 

Spoluúčasť  
1. Poistený sa podieľa na poistnom plnení pri 

každej poistnej udalosti pevne stanovenou 
sumou alebo percentom alebo kombináciou 
pevne stanovenej sumy a percenta 
uvedenom v poistnej zmluve. 

2. Poisťovateľ odpočíta sumu dohodnutej 
spoluúčasti zo sumy poistného plnenia, ktorú 
má vyplatiť poškodenému.  

 
Článok 9 

Územná platnosť poistenia 
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku 
ktorým došlo na území Slovenskej republiky. 

 
Článok 10 

Povinnosti poistníka a poisteného 
1. Okrem povinností stanovených právnymi 

predpismi a VPPPM je poistník a poistený 
povinný, ak nastane škodová udalosť: 
a) oznámiť poisťovateľovi, že poškodený 

proti poistenému uplatnil nárok na 
náhradu škody, ktorú má nahradiť 
poisťovateľ a vyjadriť sa k požadovanej 
náhrade a jej výške; ak poškodený uplatnil 
nárok na náhradu škody na súde alebo na 
inom príslušnom orgáne, umožniť 
poisťovateľovi zúčastniť sa konania, príp. 
vstúpiť do konania ako vedľajší účastník,  

b) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného 
odkladu, že v súvislosti so vzniknutou 
škodou sa začalo trestné konanie proti 
poistenému alebo jeho zamestnancovi, 
oznámiť meno a sídlo obhajcu, ktorého si 
zvolil a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ 
informovaný o priebehu a výsledku tohto 
konania,  

c) v konaní o náhrade škody postupovať v 
súlade s pokynmi poisťovateľa, neuznať 
ani neusporiadať akýkoľvek nárok na 
náhradu škody bez predchádzajúceho 
súhlasu poisťovateľa,  

d) splnomocniť poisťovateľa na prerokovanie 
poistnej udalosti s poškodeným,  

e) predložiť poisťovateľovi požadované 
písomnosti a doklady, nevyhnutné pre 
likvidáciu poistnej udalosti najmä: 

• riadne vyplnený formulár Oznámenie 
škodovej udalosti, 

• komerčný zápis o škode ak bol spísaný 
medzi poškodeným a škodcom, 

• doklad o nadobúdacej cene 
poškodených vecí, 

• doklad o výške nákladov na opravu 
s rozpisom ceny práce, materiálu 
a náhradných dielov, 

• podrobnú výpoveď osoby, ktorá 
zavinila škodu k príčine jej vzniku a k 
rozsahu, 

• fotodokumentáciu ak bola vyhotovená, 

• reklamačný list od poškodených 
(uplatnený nárok na náhradu škody) 
s vyčíslením škody,  

• iné doklady podľa vyžiadania 
poisťovateľa. 
 

Článok 11 
Poistné plnenie 

1. Predpokladom práva na poskytnutie 
poistného plnenia je, že k škodovej udalosti 
došlo v dobe trvania poistenia. 

2. Viaceré časovo spolu súvisiace škodové 
udalosti, vzniknuté priamo alebo nepriamo z 
rovnakej príčiny, zdroja, okolnosti, udalosti 
alebo iného nebezpečenstva, sa považujú za 
jednu škodovú udalosť, bez ohľadu na počet 
poškodených (sériová škodová udalosť). Za 
okamih vzniku každej škodovej udalosti zo 
sériovej škodovej udalosti sa bez ohľadu na 
skutočný okamih jej vzniku považuje okamih, 
keď vznikla prvá z nich.  

3. Poistné plnenie, vrátane nákladov podľa čl. 5 
ods. 1 písm. d), e) a f) a ods. 3 týchto ODZ-
VN, nesmie prekročiť poistnú sumu 
dohodnutú v poistnej zmluve. To platí aj pre 
súčet všetkých plnení pri sériovej škodovej 
udalosti. 

4. Náklady podľa čl. 5 ods. 1 písm. e) týchto 
ODZ-VN nahradí poisťovateľ do výšky 
rovnajúcej sa 10% poistnej sumy dohodnutej 
v poistnej zmluve, maximálne však sumu 
5.000,00 EUR (zachraňovacie náklady). 

5. Náklady podľa čl. 5 ods. 1 písm. f) týchto 
ODZ-VN nahradí poisťovateľ do výšky 
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rovnajúcej sa 10% poistnej sumy dohodnutej 
v poistnej zmluve, maximálne však sumu 
5.000,00 EUR (náklady na zistenie rozsahu 
a príčiny škody). 

6. Poistné plnenie za škodu spôsobenú na 
peniazoch, cennostiach, predmetoch 
historickej a kultúrnej hodnoty, umeleckých 
predmetoch alebo zbierkach je obmedzené 
sumou 300,00€ v priebehu jedného 
poistného obdobia (pre poistné zmluvy 
s bežným poistným) alebo počas doby 
poistenia (pre poistné zmluvy 
s jednorazovým poistným). 

7. Ak poistený zomrie alebo ak zanikne ako 
právnická osoba, má poškodený priamo voči 
poisťovateľovi právo, aby mu nahradil škodu 
v tom istom rozsahu, v akom by mu ju bol 
povinný nahradiť za poisteného, keby zostal 
nažive alebo keby ako právnická osoba 
nezanikol. 

 
Článok 12 

Právo na vrátenie vyplateného poistného 
plnenia 

1. Poisťovateľ má voči poistenému právo na 
náhradu súm, ktoré za neho zaplatil, ak:  
a) poistený alebo jeho zamestnanec 

spôsobil škodu následkom požitia 
alkoholu alebo návykovej látky alebo 
lieku označeného varovným symbolom, 

b) škoda vznikla v dôsledku závažných 
nedostatkov v činnosti poisteného, na 
ktoré poistený už bol poisťovateľom 
písomne upozornený a odstránenie 
ktorých mohol poisťovateľ spravodlivo 
požadovať, avšak poistený nedostatky v 
poisťovateľom stanovenej primeranej 
lehote neodstránil.  

2. Ak poistený porušil povinnosti uvedené v 
čl. 10 VPPPM, v týchto ODZ-VN alebo v 
poistnej zmluve a toto porušenie malo 
podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti a 
na výšku poistného plnenia, alebo týmto 
porušením sa sťažilo zistenie právneho 
dôvodu plnenia, rozsahu alebo výšky škody 
alebo náhrada škody nemohla byť 
poskytnutá včas, alebo sa zvýšili náklady 
poisťovateľa na zisťovanie rozsahu 
následkov poistnej udalosti má poisťovateľ 
voči nemu právo na primeranú náhradu 
vyplatených súm až do výšky vyplateného 
poistného plnenia, s prihliadnutím k tomu, 
aký vplyv malo toto porušenie na rozsah 
povinnosti poisťovateľa plniť.  

3. Ak poisťovateľ nahradil škodu, spôsobenú 
zavineným porušením pracovných 
povinností zamestnancami poisteného, má 
poisťovateľ voči poistenému právo na 
náhradu vyplateného poistného plnenia, 
najviac však do výšky, ktorú môže poistený 
požadovať od zodpovedného zamestnanca 
podľa pracovnoprávnych predpisov o 
náhrade škody.  

4. Uplatnením práva podľa ods. 1 až 3 tohto 
článku nie je dotknuté právo poisťovateľa, 
ktoré mu v dôsledku vyplatenia poistného 
plnenia patrí voči inému.  

 
Článok 13 

Záverečné ustanovenia 
1. Od ustanovení čl. 2 až 12 týchto ODZ-VN sa 

možno v poistnej zmluve odchýliť. 
2. Tieto ODZ-VN sú účinné od 15.06.2019 a sú 

súčasťou poistnej zmluvy. 

 


