
 

 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 
SPÔSOBENÚ VADNÝM VÝROBKOM OD-SME-VV/1117 

Platné od 22.11.2017 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

Pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
vadným výrobkom, ktoré uzaviera Union 
poisťovňa, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“), platia 
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
podnikateľov VPP-SME/1117, Osobitné 
dojednania pre poistenie zodpovednosti 
podnikateľov za škodu OD-SME-Z/1117, tieto 
osobitné dojednania a poistná zmluva. 

 
Článok 2 

Predmet poistenia  
1. Predmetom poistenia zodpovednosti za škodu 

spôsobenú vadou výrobku podľa týchto 
osobitných dojednaní je všeobecne záväzným 
právnym predpisom uložená zodpovednosť 
poisteného za škodu, ktorá vznikla 
poškodenému vadou výrobku, ktorý poistený 
uvádza do obehu.  

2. V poistnej zmluve sa môžu dohodnúť aj iné 
predpoklady vzniku práva na poistné plnenie. 

 
Článok 3 

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

uhradil: 
a) nároky poškodeného za škodu na zdraví, 
b) nároky poškodeného za škodu na veci, 
c) následnú majetkovú škodu, ktorá vznikla 

poškodenému v priamej súvislosti so škodou 
na zdraví alebo na veci, 

d) zachraňovacie náklady, 
e) nevyhnutné, preukázateľné náklady 

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

2. Predpokladom pre náhradu nákladov podľa 
ods. 1 písm. d) a e) je, že boli vynaložené v 
súvislosti so škodou, ktorá je poistnou 
udalosťou podľa týchto osobitných dojednaní. 

3. Poisťovateľ nahradí v súvislosti so škodou, 
ktorá by mohla byť poistnou udalosťou aj 
náklady: 
a) civilného sporového konania o náhrade 

škody pred súdom alebo rozhodcovským 
súdom, pokiaľ bolo toto konanie potrebné 
k zisteniu zodpovednosti poisteného alebo 
určeniu výšky škody a poistený je povinný 
tieto náklady uhradiť, 

b) právneho zastúpenia poisteného v konaní 
podľa  ods. 3 písm. a) do výšky 
zodpovedajúcej najviac tarifnej odmene 
advokáta, 

c) vynaložené poškodeným v súvislosti s 
mimosúdnym prerokovaním nároku na 
náhradu škody, pokiaľ je poistený povinný 
ich uhradiť. 

4. Náklady podľa ods. 3 písm. a) až c) tohto článku 
sú súčasťou poistnej sumy a poisťovateľ má 
právo odmietnuť ich úhradu, pokiaľ poistený 
poruší povinnosti vyplývajúce mu z VPP-
SME/1117. 

 
Článok 4 

Poistná udalosť 
1. Poistnou udalosťou je vznik škody, s ktorou je 

spojená povinnosti poisťovateľa nahradiť 
škodu, pokiaľ škoda vznikla v dobe trvania 
poistenia. 

2. Viaceré časovo súvisiace škody alebo škody 
vzniknuté priamo alebo nepriamo z rovnakej 
príčiny, zdroja, okolnosti alebo udalosti sa 
považujú za jednu škodu, bez ohľadu na počet 
poškodených tzv. sériová škoda. Za okamih 
vzniku každej škody zo sériovej škody sa bez 
ohľadu na skutočný okamih jej vzniku považuje 
okamih kedy vznikla prvá z nich. 

 
Článok 5 

Poistná suma 
1. Poistné plnenie poisťovateľa je obmedzené 

hornou hranicou, ktorá je určená ako: 
a) poistná suma alebo 
b) limitom poistného plnenia tvoriaci súčasť 

poistnej sumy. 
 

Článok 6 
Povinnosti poistníka a poisteného 

1. Okrem povinností stanovených právnymi 
predpismi je poistník a poistený povinný počas 
trvania poistnej zmluvy oznámiť bez 
zbytočného odkladu poisťovateľovi, že uzavrel 
poistenie zodpovednosti za škodu u iného 
poisťovateľa, uviesť jeho názov a sídlo a výšku 
dohodnutej poistnej sumy. 

2. Poistník a poistený sú povinný dodržiavať tiež 
povinnosti uvedené vo Všeobecných poistných 
podmienkach pre poistenie podnikateľov VPP-
SME/1117 v čl. 5. 

 
Článok 7 

Vylúčenia poistenia  
1. Výluky uvedené v Osobitných dojednaniach pre 

poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľov 
(OD-SME-Z/1117) platia aj pre poistenie podľa 
týchto Osobitných dojednaní pre poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným 



výrobkom (OD-SME-VV/1117), okrem výluky 
v čl. 7, ods. 1, písm. t) OD-SME-Z/1117. 

2. Poistenie sa nevzťahuje na: 
a) stratu, zničenie alebo poškodenie 

samotného výrobku poisteného. 
3. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za 

škodu:    
a) spôsobenú výrobkami, ktoré neboli uvedené 

do obehu, 
b) spôsobenú vadnými výrobkami uvedenými 

do obehu pred dátumom účinnosti poistnej 
zmluvy,  

c) spôsobenú  vedomým odchýlením sa od 
právnych noriem, technických noriem alebo 
nedodržaním písomných pokynov 
zmluvného partnera poisteného alebo 
ustanovení zmluvy uzavretej medzi 
poisteným a jeho zmluvným partnerom,  

d) spôsobenú vadou, o ktorej poistený v dobe 
uvedenia výrobkov do obehu vedel alebo 
musel vedieť,  

e) spôsobenú výrobkom získaným poisteným 
za podmienok, ktoré mu neumožňujú v 
súlade s právnymi predpismi uplatňovať 
právo na postih voči zmluvnému partnerovi, 
od ktorého vadný výrobok získal, 

f) spôsobenú  vadou výrobku spočívajúcou v 
tom, že výrobok alebo jeho časť nespĺňa 
očakávané funkčné alebo kvalitatívne 
parametre, takže používanie alebo účinok 
výrobku nevyhovuje účelu, pre ktorý bol 
vyrobený, 

g) spôsobenú vadou výrobku, ktorá nemohla 
byť v dobe uvedenia výrobku do obehu 
s ohľadom na stav vedy a techniky zistená, 

h) vyplývajúce z nedostatkov výrobkov iných 
výrobcov, ktoré boli vyrobené alebo 
spracované vadným výrobkom poisteného 
(strojom alebo zariadením), 

i) spôsobenú alebo vyplývajúcu 
z oneskoreného dodania výrobku, 

j) spôsobenú výrobkom, ktorý poistený 
vyhotovil v súlade s inštrukciou, návodom, 
projektom resp. návrhom poškodeného. 

4. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za 
škodu spôsobenú nasledovnými vadnými 
výrobkami:  
a) lietadlá a ich súčasti – konštrukcia, pohonné 

zariadenia, pristávacie zariadenia, 
elektronické zariadenia, hydraulické 
zariadenia a navigačné prístroje, 
pneumatiky, palivové zariadenie; poistenie 
sa nevzťahuje ani na iné súčiastky alebo na 
iné výrobky, ktoré sú s vedomím poisteného 
inštalované do lietadiel, 

b) plavidlá a ich súčasti – konštrukcia, pohonné 
zariadenia, elektronické zariadenia, 
hydraulické zariadenia a navigačné 
prístroje, palivové zariadenie; poistenie sa 

nevzťahuje ani na iné súčiastky alebo na iné 
výrobky, ktoré sú s vedomím poisteného 
inštalované do plavidiel,   

c) motorové vozidlá a motocykle a ich súčasti:  
konštrukcia, podvozok (podvozkový rám),  
karoséria, náprava, riadiaca a pohonná 
jednotka, brzdy, pneumatiky, airbagy, 

d) lieky, liečivá a iné farmaceutické výrobky,  
e) tabak a tabakové výrobky, 
f) farbivá, kozmetika, skrášľovacie produkty, 

prípravky proti škodcom a burine, hnojivá, 
dezinfekčné prostriedky,  

g) hotový betón a stavebné prefabrikáty na 
konštrukčné účely. 

5. Poistením nie sú kryté náklady alebo akékoľvek 
nároky poškodeného vyplývajúce:  
a) zo stiahnutia výrobkov z obehu, 
b) alebo vynaložené na  demontáž, odpratanie, 

zničenie, opravu, výmenu, prerobenie alebo 
dokončenie vadného výrobku, ako i náklady 
vynaložené na obstaranie a montáž výrobku, 
ktorým sa nahradzuje vadný výrobok,  

c) zo spracovania, spojenia a zmiešania 
vadného výrobku vyrobeného alebo 
dodaného poisteným s výrobkami iných 
výrobcov. 

 
Článok 8 

Územná platnosť poistenia 
1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré 

vznikli vadným výrobkom uvedeným do obehu 
na území Slovenskej republiky, pokiaľ v poistnej 
zmluve nie je dohodnuté inak. 

 
Článok 9 

Poistné plnenie 
1. Ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak  

predpokladom práva na poskytnutie poistného 
plnenia je, že ku škodovej udalosti došlo v dobe 
trvania poistenia. 

2. Poistné plnenie vrátane nákladov podľa čl. 3, 
ods. 1 písm. d) a e) týchto osobitných dojednaní 
nesmie prekročiť výšku poistnej sumy. To platí 
i pre súčet všetkých plnení pri sériovej škodovej 
udalosti. 

3. Náklady podľa čl. 3 ods. 1 písm. d) týchto 
osobitných dojednaní nahradí poisťovateľ do 
výšky rovnajúcej sa 10%-tám poistnej sumy 
dohodnutej v poistnej zmluve, maximálne však 
sumu 5.000,00 EUR.  

4. Náklady podľa čl.  3 ods. 1 písm. e) týchto 
osobitných dojednaní nahradí poisťovateľ do 
výšky rovnajúcej sa 10% poistnej sumy 
dohodnutej v poistnej zmluve, maximálne však 
sumu 5.000,00 EUR. 

 
 
 
 



Článok 10 
Právo na vrátenie vyplateného poistného 

plnenia 
1. Ak poistený porušil povinnosti uvedené v čl. 6 

týchto osobitných dojednaní, čl. 5 VPP-
SME/1117, 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. 

2. 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. 

 
Článok 11 

Záverečné ustanovenia 
1. Od ustanovení čl. 1 až 10 týchto osobitných 

dojednaní sa možno v poistnej zmluve odchýliť. 
2. Tieto osobitné dojednania sú účinné od 

22.11.2017 a sú súčasťou poistnej zmluvy.

 


