DOPLNKOVÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI
ZA ŠKODU (DPPZ 2205)
1. ÚVOD
Ďakujeme, že ste si u nás poistili zodpovednosť za škodu. Na jednej strane zmluvného vzťahu
ste

VY
čiže poistník (ďalej v texte a iných dokumentoch len „vy“), ktorý s nami uzaviera poistnú
zmluvu pre Poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu a na druhej strane

MY
(ďalej v texte a iných dokumentoch len „poisťovňa“ alebo jednoducho „my“), no oficiálne
Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko,
zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605 konajúca prostredníctvom
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B,
042 80 Košice, Slovenská republika, IČO: 50 013 602, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 591/V, DIČ: 4120026471, IČ DPH:
SK4120026471.

NA ČO SLÚŽI TENTO DOKUMENT?
Tieto Doplnkové poistné podmienky pre zodpovednosť za škodu (označené skratkou DPPZ
2205) dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie budovy, domácnosti a
zodpovednosti za škodu (označené skratkou VPPBDZ 2101). Dozviete sa tu viac o poistení
zodpovednosti, o tom, čo máte a nemáte poistené, ale aj kto je poistený. Ak je niektoré slovo
v týchto DPP a ostatných súčastiach poistnej zmluvy podčiarknuté, znamená to, že jeho
význam nájdete v Slovníku. Tieto DPP sú platné od: 18.05.2022.

2. ČO JE POISTENÉ?
2.1. Zodpovednosť za škodu členov domácnosti
2.2. Zodpovednosť za škodu z vlastníctva budovy.
2.3. Zodpovednosť za škodu spôsobenú domácim, spoločenským a hospodárskym zvieraťom.
2.4. Zodpovednosť za škodu na veciach zapožičaných alebo prenajatých.
2.5. Zodpovednosť za nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia osobnostných práv.
Poistenie zodpovednosti môže obsahovať viacero pripoistení, pre jeho presný rozsah sa,
prosím, pozrite do vašej poistnej zmluvy.

3. KTO JE POISTENÝ?
Poistenie zodpovednosti za škodu chráni vás a ostatných členov domácnosti (ďalej len
„poistení“). Bližšie informácie, kto je poistený, nájdete v nasledujúcich častiach, ktoré sú
venované jednotlivým pripoisteniam zodpovednosti za škodu.

4. AKÉ ŠKODY NEHRADÍME?
V tomto bode sa dočítate, na aké udalosti sa poistenie nevzťahuje.
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4.1. Právo na poistné plnenie nevzniká za škodu spôsobenú:
a) Poistenému.
b) Blízkym osobám. Toto však neplatí pre blízke osoby, ktoré nežijú s poisteným v spoločnej
domácnosti, v prípade poistenia zodpovednosti za škodu z vlastníctva budovy.
c) Podnikateľskému subjektu, v ktorom máte vy, iní poistení majetkovú účasť.
d) Prevzatím zodpovednosti nad rámec stanovený právnymi predpismi.
e) Pri činnosti, pre ktorú je právnym predpisom stanovená povinnosť uzatvoriť poistenie
zodpovednosti za škodu.
f) Zanedbaním predpísanej obsluhy, údržby alebo nedodržaním technologického postupu.
g) Pri výkone práce v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom alebo inom
pracovnoprávnom pomere.
h) V akejkoľvek súvislosti so softwarom, dátami, elektronickou komunikáciou
a internetovými službami.
i) Stratou veci.
j) Prevádzkou motorového vozidla, ak sa k jeho prevádzke vyžaduje vodičský preukaz.
k) Prevádzkou plavidla, ak sa k jeho prevádzke vyžaduje preukaz odbornej spôsobilosti
vodcu plavidla.
l) Pilotovaním lietadla, dronu a iného zariadenia určeného na lietanie.
m) Na veciach zapožičaných, prenajatých, ak ste si toto v poistnej zmluve nepripoistili.
n) V súvislosti s vlastníctvom budovy, ak ste si toto v poistnej zmluve nepripoistili.
o) V súvislosti s poskytnutím odbornej služby, v súvislosti s podnikateľskou alebo inou
zárobkovou činnosťou.
p) V súvislosti s bežným opotrebovaním, znečistením alebo poškodením bez vplyvu na
funkčnosť zapožičaných alebo prenajatých vecí.
q) V súvislosti s organizovanou športovou činnosťou, profesionálnou športovou činnosťou
a pri príprave na ne.
4.2. Nehradíme tiež:
a) Škody spôsobené zavlečením alebo rozšírením nákazlivej choroby.
b) Škody spôsobené akoukoľvek manipuláciou s pyrotechnikou, výbušninami,
nebezpečnými chemickými látkami alebo nebezpečnými odpadmi.
c) Škody spôsobené akoukoľvek manipuláciou s nelegálne držanými, používanými zbraňami
všetkých typov.
d) Škody spôsobené na životnom prostredí alebo škody spočívajúce v ekologickej škode.
e) Škody spôsobené domácimi, spoločenskými a hospodárskymi zvieratami, ak ste si toto
v poistnej zmluve nepripoistili.
f) Škody vzniknuté na lúkach, stromoch, záhradách, poľných a lesných kultúrach spôsobené
pasúcimi sa zvieratami.
g) Akékoľvek škody v súvislosti so včelami, včelími rojmi, včelínmi.
h) Nemajetkovú ujmu, ak ste si toto v poistnej zmluve nepripoistili.
i) Pokuty, penále alebo iná platba, ktorá má represívny, preventívny alebo exemplárny
charakter.
j) Čistú finančnú škodu, čím myslíme škodu, ktorá vznikne bez toho, aby bol zároveň
poškodený majetok alebo zdravie.

5. AKO JE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU POISTENÁ A AKO VYPLATÍME POISTNÉ PLNENIE?
Tu sa dozviete, ako určíme výšku škody a poistného plnenia, ktoré vyplatíme poškodenému
a tiež iné informácie. Viac informácii sa dozviete vo vašej poistnej zmluve.
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5.1. Limit poistného plnenia
Vaša zodpovednosť je poistená ako limit na škodu.
5.2. Poistné plnenie
Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby sme zaňho uhradili
poškodenému ním uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví, na veci a
trovy občianskeho súdneho konania vrátane trov právneho zastúpenia, ktoré je poistený na
základe právoplatného rozhodnutia súdu povinný nahradiť poškodenému.
Ak sa na tom po vzniku poistnej udalosti písomne dohodneme, nahradíme vám aj náklady na:
a) obhajobu v mene a v prospech poisteného proti akémukoľvek právnemu nároku alebo
žalobe voči poistenému, ktorej cieľom je náhrada škody za škodu na zdraví, majetku
a súvisiacich nákladov a to aj v prípade, ak je žaloba neopodstatnená, protiprávna alebo
podvodná.

6. KOMU VYPLATÍME POISTNÉ PLNENIE?
Poistné plnenie vyplácame poškodenému, ktorý preukáže, že mu poistený spôsobil škodu.
Plnenie môžeme v oprávnených prípadoch vyplatiť aj poistenému, ak už škodu, za ktorú
zodpovedá, poškodenému nahradil. V takom prípade je potrebné nám túto úhradu
preukázať.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU ČLENOV DOMÁCNOSTI
7.1. ČO JE POISTENÉ
Toto poistenie sa vzťahuje na právnym predpisom stanovenú zodpovednosť za škody, ktoré
poistený spôsobí v rámci svojho bežného občianskeho života na území Európy. Ide najmä
o tieto oblasti:
a) Bežná činnosť
Čím myslíme udalosti, pri ktorých môžu byť spôsobené škody počas každodenných
činností (napr. dieťa zhodí sklenú fľašu v obchode alebo rozbije cudzie okno loptou pri
hre, poškodíte oblečenie pri skúšaní v obchode).
b) Vedenie domácnosti
Čím myslíme udalosti, pri ktorých môžu byť spôsobené škody pri činnostiach v poistenej
domácnosti (napr. vytopíte suseda počas prania, počas polievania rastlín na balkóne
nechtiac zhodíte kvetináč na cudzie auto).
c) Rekreačný šport
Čím myslíme udalosti, pri ktorých môžu byť spôsobené škody pri rekreačnom športe
(napr. pri rekreačnom korčuľovaní, lyžovaní, jazde na koni, behu nechtiac poškodíte
zdravie alebo majetok inému človeku).
d) Bezodplatné opatrovanie domácich zvierat
Čím myslíme udalosti, pri ktorých môžu byť spôsobené škody domácim zvieratám,
o ktoré sa príležitostne staráte.
e) Škody na ubytovacom zariadení
Čím myslíme udalosti, pri ktorých môžu byť spôsobené škody počas krátkodobého
pobytu v ubytovacom zariadení (napr. hotel, hostel, Airbnb) na stavebných súčastiach,
zariadení.
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f)

Legálna držba a používanie zbrane na súkromné účely
Čím myslíme udalosti, pri ktorých môžu byť spôsobené škody pri používaní všetkých
typov zbraní, pokiaľ ich používate legálne a pokiaľ škoda nenastala pri organizovaných
akciách.

7.2. KTO JE POISTENÝ?
Poistenými sú pre účely tohto poistenia všetci členovia domácnosti medzi ktorých patrí aj
dieťa do veku 26. rokov žijúce mimo domácnosť (napr. na internáte, v podnájme, v ubytovni)
za podmienky, že navštevuje denné štúdium.
Týmto poistením sú kryté aj osoby poverené na:
 bezplatné opatrovanie vašej domácnosti (napr. dohliadanie na domácnosť
počas neprítomnosti členov domácnosti, vyvetranie, starostlivosť o rastliny) alebo
 bezplatné vykonávanie bežných domácich prác (napr. kosenie trávy, umývanie okien),
ak takto poverené osoby spôsobia škodu tretím osobám pri vykonávaní týchto činnosti.
7.3. NA ČO SA POISTENIE VZŤAHUJE?
a) Škody na zdraví
čiže akékoľvek poškodenie zdravia iného človeka, zvieraťa, a to vrátane jeho usmrtenia.
b) Škody na majetku
čiže skutočnú škodu spôsobenú na hnuteľných a nehnuteľných veciach.
c) Súvisiace škody
čiže iné škody vyplývajúce zo škôd na zdraví, majetku. Môže ísť napr. o stratu zárobku,
ušlý zisk, poskytnuté dávky sociálneho poistenia, regresy zdravotných poisťovní
a orgánov štátnej správy.
7.4. ČO JE POISTNOU UDALOSŤOU?
Poistnou udalosťou pre potreby tohto poistenia je vznik škody, ktorá bola spôsobená inému
počas trvania poistenia, za ktorú poistený zodpovedá v dôsledku svojho konania uvedeného
v bode 7.1. týchto DPP, a za ktorú sme za splnenia všetkých podmienok dojednaných
v poistnej zmluve a k nej prináležiacich poistných podmienok povinní poskytnúť poistné
plnenie.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU Z VLASTNÍCTVA BUDOVY
8.1. ČO JE POISTENÉ
Toto poistenie sa vzťahuje na právnym predpisom stanovenú zodpovednosť poisteného za
škodu, ktorá bola spôsobená inému v súvislosti s výkonom vlastníckeho práva budovy
uvedenej v poistnej zmluve a nachádzajúcej sa na území Slovenska. Ak v poistnej zmluve nie
je poistená budova, toto poistenie sa vzťahuje na tú budovu vo vlastníctve poisteného, ktorá
sa nachádza v mieste poistenia domácnosti uvedenej v poistnej zmluve.
8.2. KTO JE POISTENÝ?
Poisteným je vlastník budovy, ktorý je zodpovedný za spôsobenú škodu.
8.3. NA ČO SA POISTENIE VZŤAHUJE?
a) Škody na zdraví
čiže akékoľvek poškodenie zdravia iného človeka, zvieraťa, a to vrátane jeho usmrtenia.
b) Škody na majetku
čiže skutočnú škodu spôsobenú na hnuteľných a nehnuteľných veciach.
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c) Súvisiace škody
čiže iné škody vyplývajúce zo škôd na zdraví, majetku. Môže ísť napr. o stratu zárobku,
ušlý zisk, poskytnuté dávky sociálneho poistenia, regresy zdravotných poisťovní
a orgánov štátnej správy.
8.4. ČO JE POISTNOU UDALOSŤOU?
Poistnou udalosťou pre potreby tohto poistenia je vznik škody, ktorá bola spôsobená inému
počas trvania poistenia, za ktorú poistený zodpovedá v súvislosti s výkonom vlastníckeho
práva budovy a za ktorú sme za splnenia všetkých podmienok dojednaných v poistnej zmluve
a k nej prináležiacich poistných podmienok povinní poskytnúť poistné plnenie.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ DOMÁCIM, SPOLOČENSKÝM A HOSPODÁRSKYM
ZVIERAŤOM
9.1.

ČO JE POISTENÉ
Toto poistenie sa vzťahuje na právnym predpisom stanovenú zodpovednosť poisteného za
škodu, ktorá bola spôsobená inému v súvislosti s výkonom vlastníckeho práva domáceho,
spoločenského a hospodárskeho zvieraťa alebo jeho opatrovaním na území Európy, ktoré je
chované legálne.

9.2.

KTO JE POISTENÝ?
Poisteným je pre účely tohto poistenia vlastník domáceho, spoločenského a hospodárskeho
zvieraťa, ktorý je členom domácnosti alebo ním poverený opatrovník.

9.3.

NA ČO SA POISTENIE VZŤAHUJE?
a) Škody na zdraví
čiže akékoľvek poškodenie zdravia iného človeka, zvieraťa, a to vrátane jeho usmrtenia.
b) Škody na majetku
čiže skutočnú škodu spôsobenú na hnuteľných a nehnuteľných veciach.
c) Súvisiace škody
čiže iné škody vyplývajúce zo škôd na zdraví, majetku. Môže ísť napr. o stratu zárobku,
ušlý zisk, poskytnuté dávky sociálneho poistenia, regresy zdravotných poisťovní
a orgánov štátnej správy.

9.4.

ČO JE POISTNOU UDALOSŤOU?
Poistnou udalosťou pre potreby tohto poistenia je vznik škody, ktorá bola spôsobená inému
počas trvania poistenia, za ktorú poistený zodpovedá v súvislosti s výkonom vlastníckeho
práva domáceho, spoločenského a hospodárskeho zvieraťa alebo jeho opatrovaním a za
ktorú sme za splnenia všetkých podmienok dojednaných v poistnej zmluve a k nej
prináležiacich poistných podmienok povinní poskytnúť poistné plnenie.

10. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU NA VECIACH ZAPOŽIČANÝCH ALEBO PRENAJATÝCH
10.1. ČO JE POISTENÉ
Toto poistenie sa vzťahuje na právnym predpisom stanovenú zodpovednosť poisteného za
škodu, ktorá bola spôsobená inému na území Európy na veciach, ktoré sú zapožičané,
prenajaté na základe písomnej zmluvy.
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10.2. KTO JE POISTENÝ?
Poistenými sú pre účely tohto poistenia všetci členovia domácnosti medzi ktorých patrí aj
dieťa do veku 26 rokov žijúce mimo domácnosť (napr. na internáte, v podnájme, v ubytovni)
za podmienky, že navštevuje denné štúdium.
10.3. NA ČO SA POISTENIE VZŤAHUJE?
a) Škody na majetku
čiže škodu spôsobenú na hnuteľných a nehnuteľných veciach.
b) Súvisiace škody
čiže iné škody vyplývajúce zo škôd na majetku. Môže ísť napr. o stratu zárobku, ušlý zisk.
10.4. ČO JE POISTNOU UDALOSŤOU?
Poistnou udalosťou pre potreby tohto poistenia je vznik škody, ktorá bola spôsobená inému
počas trvania poistenia, ktorá nastala na zapožičaných alebo prenajatých veciach a za ktorú
poistený zodpovedá a za ktorú sme za splnenia všetkých podmienok dojednaných v poistnej
zmluve a k nej prináležiacich poistných podmienok povinní poskytnúť poistné plnenie.

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA NEMAJETKOVÚ UJMU V DÔSLEDKU PORUŠENIA OSOBNOSTNÝCH
PRÁV
11.1. ČO JE POISTENÉ
Toto poistenie sa vzťahuje na ujmu spôsobenú inému v dôsledku neoprávneného zásahu do
jeho práva na ochranu osobnosti, ku ktorému došlo na území Európy, k náhrade ktorej bol
poistený zaviazaný právoplatným rozhodnutím súdu. Predmetom ochrany osobnosti je:
občianska česť, ľudská dôstojnosť, ako aj súkromie, meno a prejavy osobnej povahy. Toto
poistenie sa nevzťahuje na nemajetkovú ujmu, ak k neoprávnenému zásahu došlo v súvislosti
so škodou na zdraví alebo smrťou poškodeného.
11.2. KTO JE POISTENÝ?
Poistenými sú pre účely tohto poistenia všetci členovia domácnosti medzi ktorých patrí aj
dieťa do veku 26 rokov žijúce mimo domácnosť (napr. na internáte, v podnájme, v ubytovni)
za podmienky, že navštevuje denné štúdium.
11.3. NA ČO SA POISTENIE VZŤAHUJE?
Poistenie sa vzťahuje na náhradu nemajetkovej ujmy vyjadrenej v peniazoch, ktorú je
v zmysle právoplatného rozhodnutia súdu poistený povinný uhradiť.
11.4. ČO JE POISTNOU UDALOSŤOU?
Poistnou udalosťou pre potreby tohto poistenia je vznik povinnosti poisteného uhradiť
v zmysle právoplatného rozhodnutia súdu nemajetkovú ujmu vyjadrenú v peniazoch za
porušenie práva na ochranu osobnosti uvedeného v bode 11.1. týchto DPP v dôsledku
neoprávneného zásahu poisteného do osobnostných práv iného.
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