
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMino│Poistenie majetku 
a zodpovednosti  občanov  

Informačný dokument o poistnom produkte    Produkt: DOMino - Poistenie  

Spoločnosť: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného                  občianskej zodpovednosti 
členského štátu, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike  
podniká Generali Česká pojišťovna a.s.  

 Po prečítaní tohto dokumentu získate stručný prehľad o základných podmienkach poistenia. Predtým ako uzavriete poistnú zmluvu, si úplné informácie 
o produkte môžete prečítať v Návrhu poistnej zmluvy a Všeobecných poistných podmienkach neživotného poistenia 2021 (VPP NP 2021), 
vrátane ich časti Doplňujúce podmienky pre poistenie občianskej zodpovednosti. Odporúčame, aby ste si prečítali všetky dokumenty. 

 
O aký typ poistenia ide? Po  

Ide o poistenie občianskej zodpovednosti. V tomto produkte si môžete poistiť uplatnené a preukázané nároky inej osoby na náhradu škody, ktorú ste 
jej spôsobili náhodne počas bežného občianskeho života (škodu na živote, zdraví tejto osoby alebo škodu na veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve 
alebo v užívaní). 

 
Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia? 

Poistením občianskej zodpovednosti kryjeme činnosti 
bežného občianskeho života. 
Činnosťou bežného občianskeho života je každá vaša 
činnosť, ktorá neslúži na zárobkové účely a ktorú môžeme 
svojím charakterom považovať za bežnú súčasť života, 
napr.: 

 vedenie vlastnej domácnosti a prevádzka jej zariadení 
(vrátane zariadenia domácnosti v stavbe, ktorú ste si 
prenajali), 

 rekreácia; rekreačné športy a zábava, 

 udržiavacie práce na pozemku a/alebo nehnuteľnosti,  

 užívanie/vedenie nemotorového vozidla/nemotorového 
plavidla, ktoré nemusí byť evidované podľa platných 
právnych predpisov,  

 užívanie/vedenie motorového alebo bezmotorového 
modelu dopravného prostriedku,  

 vlastníctvo alebo opatrovanie domácich a drobných 
hospodárskych zvierat bežne chovaných v Slovenskej 
republike pre záľubu alebo pre potrebu rodiny,  

 stavebná činnosť, ktorú vykonávate ako stavebník na: 

 vašej vlastnej nehnuteľnosti a na vedľajších 
stavbách, ktoré k nej patria, 

 pozemku, na ktorom sú tieto vaše stavby, 
v prípade, keď túto stavebnú činnosť vykonávate sám 
alebo pomocou fyzických osôb, ktoré vám príležitostne 

vypomáhajú. 
 

 Poistenie občianskej zodpovednosti si môžete dojednať 

v dvoch variantoch, a to Jednotlivec a Rodina. 

 Pri variante Jednotlivec bude poisteným osoba uvedená 

na poistnej zmluve, pričom môže byť odlišná od poistníka.  

 Pri variante Rodina budete poisteným vy (poistník) a spolu 

s vami budú poistené aj blízke osoby. 

 
Blízka osoba je v tomto prípade: 

 príbuzný v priamom rade,  

 súrodenec,  

 manžel / manželka,  

 rodičia manžela alebo manželky 

 druh / družka, 

 deti druha / družky. 
 
 

Upozornenie: Úplné informácie o tom čo máte poistené 
nájdete v Doplňujúcich podmienkach pre poistenie 
občianskej zodpovednosti. 
 

 

 

Poistením občianskej zodpovednosti nekryjeme: 

 škody, ktoré ste spôsobili vašej blízkej osobe,  

 škody za ktoré zodpovedáte ako: 

 vlastník, držiteľ, nájomca alebo vypožičiavateľ 

nehnuteľnosti (nehnuteľnosť zahŕňa aj vedľajšie 

stavby k nej prislúchajúce a zariadenia potrebné 

na ich riadne užívanie), 

 vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ zbrane 
a streliva, 

 škody, ktoré bolo spôsobené: 

 sadaním, zosuvom pôdy, eróziou a v dôsledku 
poddolovania, ku ktorým dôjde v dôsledku 
činnosti poisteného 

 kontamináciou vody, hornín, pôdy, ovzdušia, flóry 
a/alebo fauny alebo iným poškodením životného 
prostredia. 

 
Upozornenie: Úplné informácie o tom, čo nemáte poistené 
nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach 
neživotného poistenia 2021 vrátane ich časti Doplňujúce 
podmienky pre poistenie občianskej zodpovednosti. 

 Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 
Poistné plnenie vám neposkytneme v prípade vzniku škôd 
alebo zväčšenia následkov škôd, ktoré: 

! ste na seba prevzali nad rámec stanovený platnými 
právnymi predpismi, 

! ste spôsobili: 

 na lúkach, stromoch, záhradných, poľných aj 
lesných kultúrach zvieratá pri pastve, 

 divo žijúcimi zvieratami, 

 nebezpečnými živočíchmi. 

! pri vykonávaní stavebnej činnosti: 

 ak ste pri nej nedodržali povinnosti a podmienky 
určené stavebným povolením, 

 ak ste pri nej porušili platné právne predpisy, 

 ak ste ňou spôsobili: 
- zosuv pôdy, sadanie pôdy, eróziu, 

 ak ste ju vykonávali mimo územia vášho 
pozemku. 

 
Poistné plnenie vám poskytneme maximálne do výšky 
poistnej sumy alebo limitov plnenia, ktoré ste si dojednali 
v poistnej zmluve. 
 
Upozornenie: Úplné informácie o tom, kedy vám 
neposkytneme poistné plnenie, nájdete vo Všeobecných 
poistných podmienkach neživotného poistenia 2021 
vrátane ich časti Doplňujúce podmienky pre poistenie 
občianskej zodpovednosti. 
 



 

 

 

Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 
 Poistením občianskej zodpovednosti kryjeme činnosti bežného občianskeho života. 

 Poistenie platí na geografickom území Európy. 

 

Upozornenie: Úplné informácie o mieste poistenia, nájdete v Doplňujúcich podmienkach pre poistenie občianskej zodpovednosti. 

 

 
Aké mám povinnosti? 
Pri uzavretí poistenia (poistnej zmluvy) musíte zachovávať a dodržiavať tieto povinnosti: 

 na všetky naše otázky odpovedajte pravdivo a úplne. 
 

Ako máte postupovať počas poistenia? 

 ak ste poistník, plaťte poistné riadne a včas, 

 čím skôr nám oznámte všetky zmeny informácií, na ktoré sme sa vás pýtali pri dojednávaní poistenia,  

 dbajte na to, aby nevznikla škoda,  

 dodržiavajte všetky povinnosti určené platnými právnymi predpismi, ako aj povinnosti napísané v texte poistných podmienok 
a povinnosti dohodnuté v poistnej zmluve, hlavne povinnosti, ktoré odvrátia alebo zmenšia nebezpečenstvo, ako aj zabráňte, aby tieto 
povinnosti porušovali tretie osoby,   

 hneď odstráňte každú chybu alebo nebezpečenstvo, ktoré zistíte a z ktorých môže vzniknúť škoda, 

 urobte preventívne opatrenia, aby škoda nevznikla alebo bola menšia, 
 
Ako máte postupovať keď vznikne poistná udalosť? 
Keď vznikne poistná udalosť, musíte zachovávať a dodržiavať tieto povinnosti: 

 urobte čím skôr všetky možné opatrenia na to, aby sa vzniknutá škoda už nezväčšovala a/alebo urobte opatrenia, ktoré zmiernia 
následky škody. Ak to vzniknutá situácia dovolí, informujte nás o nej. Dáme vám pokyny, aké opatrenia máte urobiť. Našimi pokynmi 
sa musíte riadiť. 

 ak to nie je nevyhnutné, bez nášho súhlasu nemeňte stav spôsobený poistnou udalosťou (napr. nepremiestňujte poškodené 
veci, neopravujte ich) , 

 čím skôr nám oznámte, že vznikla poistná udalosť, 

 ak vám škodu spôsobí cudzia osoba a myslíte, si, že ide o trestný čin, oznámte to na polícii, 

 odovzdajte nám doklady, ktoré od vás budeme potrebovať na posúdenie vašej poistnej udalosti. 
 
Upozornenie: Úplné informácie o vašich povinnostiach nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach neživotného poistenia 2021, 
vrátane ich časti Doplňujúce podmienky pre poistenie občianskej zodpovednosti. 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 
Prvé poistné nám uhraďte najneskôr v deň začiatku poistenia. Následne nám budete poistné uhrádzať pravidelne, každý rok. Môžeme si 
dohodnúť, že poistné budete platiť v splátkach. Každú splátku musíte zaplatiť najneskôr v dohodnutý deň, ktorý vám uvedieme v poistnej 
zmluve. 
Poistné môžete zaplatiť cez: 

 poštu (poštovým poukazom) alebo  

 cez banku (prevodom zo svojho účtu, prípadne vkladom na náš účet). 
Pri platení nezabudnite uviesť správny variabilný symbol. Variabilný symbol spolu s číslom nášho bankového účtu nájdete v poistnej 
zmluve. 
 
 

Kedy začína a končí krytie? 
Poistenie začína dátumom, ktorý je uvedený poistnej zmluve ako „Začiatok poistenia“. 
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú. To znamená, že nezanikne vo vopred dohodnutý deň. Zanikne však napríklad na základe vašej 
výpovede poistnej zmluvy. 
 
Upozornenie: Úplné informácie o zániku poistenia nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach neživotného poistenia 2021, vrátane 
ich časti Doplňujúce podmienky pre poistenie občianskej zodpovednosti. 

 
Ako môžem zmluvu vypovedať? 
Písomnou výpoveďou: 
- do dvoch mesiacov od dátumu, kedy ste uzavreli poistnú zmluvu. Výpovedná lehota je 8 dní od doručenia výpovede, 
- ku koncu poistného obdobia (12-mesačného), s tým, že výpoveď nám musíte doručiť najneskôr šesť týždňov pred koncom tohto 
poistného obdobia;  
- do 1 mesiaca odo dňa, kedy sme skončili šetrenia poistnej udalosti. Výpovedná lehota je jeden mesiac. 
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na diaľku (napr. cez internet alebo telefón), môžete od poistnej zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní od 
jej uzavretia. 
 
Upozornenie: Úplné informácie o ukončení poistenia nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach neživotného poistenia 2021. 

 


