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Produkt: Poistenie prerušenia prevádzky osôb podnikajúcich na
základe živnostenského oprávnenia alebo osôb podnikajúcich na základe osobitného právneho predpisu

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie prerušenia prevádzky osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia
alebo osôb podnikajúcich na základe osobitného právneho predpisu (ďalej len „VPP 170-5“). Tento dokument je účinný od 01.07.2020.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie na zabezpečenie poistnej ochrany pri prerušení prevádzky proti rôznym poistným rizikám, pre
osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo osobitného právneho predpisu

Čo je predmetom poistenia?

×

Poistné riziká:
P Variant Štandard:
° 100 % práceneschopnosti všetkých menovite uvedených osôb,
ktorých prítomnosť je nevyhnutná na chod poistenej prevádzky
z dôvodu choroby, úrazu, infekčnej choroby, nákazy a epidémie.
P Variant Plus:
° 100 % práceneschopnosti osôb, ktorých prítomnosť je nevyhnutná na chod poistenej prevádzky z dôvodu choroby, úrazu,
infekčnej choroby, nákazy a epidémie,
° požiaru,
° výbuchu,
° úderu blesku,
° nárazu alebo zrútenia lietadla alebo jeho častí, pádu stromov,
stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej
veci alebo nie sú súčasťou toho istého poisteného súboru, akou
je poškodená vec,
° povodne alebo záplavy,
° víchrice alebo krupobitia,
° zosúvania pôdy, zrútenia skál alebo zemín, zosúvania alebo zrútenia lavín, zemetrasenia a ak je poistenou vecou budova, tiež
ťarchy snehu alebo námrazy,
° vody z vodovodných zariadení a média vytekajúceho z hasiacich
zariadení,
° ak je proti tomuto nebezpečenstvu poistená budova, vzniká
právo na plnenie aj pri poškodení prívodného potrubia vodovodného zariadenia, odvádzacieho potrubia, potrubia či telies
vykurovacích alebo solárnych systémov, ak k nemu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zamrznutím vody v nich, ako
aj poškodení kotlov vykurovacích systémov, armatúr a zariadení
pripojených na potrubie, ak tieto boli poškodené alebo zničené
zamrznutím vody v nich s výnimkou škôd, ku ktorým došlo nesprávnou obsluhou alebo údržbou,
° krádeže vlámaním, pri ktorej páchateľ prekonal prekážky chrániace vec pred krádežou,
° lúpeže,
° úmyselného poškodenia alebo úmyselného zničenia poistenej
veci (vandalizmus).

Čo nie je predmetom poistenia?

Ð Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
Ð Pracovné úrazy a choroby z povolania, pokiaľ nemajú povahu úrazu
podľa týchto podmienok.
Ð Zhoršenie choroby v dôsledku úrazu.
Ð Infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením.
Ð Vykonávanie profesionálnej i amatérskej športovej činnosti, pri súťažiach, ako aj pri príprave na ne.
Ð Odchod vedúcej zamestnankyne na materskú dovolenku.
Ð Ak poistená prevádzka nie je zabezpečená voči krádeži podľa podmienok uvedených vo VPP 170-5 a v poistnej zmluve.
Ð Dobrovoľné odstraňovanie kozmetických nedostatkov a telesných
anomálií na vlastnú žiadosť poisteného.
Ð Pobyt v kúpeľoch, v sanatóriách, v liečebných ozdravovniach a podobných zariadeniach za účelom liečebných a rehabilitačných procedúr, čo si nevyžaduje zdravotný stav poisteného.
Ð Škody spôsobené sebapoškodením alebo pokusom poisteného
o samovraždu, alebo neuposlúchnutím a nedodržaním pokynov
ošetrujúceho lekára.
Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 170-5, prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
! Pre Variant plus sa pri poistných rizikách krádeže vlámaním, lúpeži,
vandalizme a združeného živlu vždy dojednáva doba ručenia 3 mesiace bez spoluúčasti. Pri ostatných poistných rizikách je doba ručenia 6 alebo 12 mesiacov, kde sa dojednáva aj spoluúčasť, ktorá
predstavuje 5 % z poistnej sumy, min. 33,19 EUR.
! Poistiteľné sú tie spoločnosti, ktoré majú iba jedného konateľa.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 170-5, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
P • Poistenie sa vzťahuje k miestu poistenia uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia (na adrese rizika).
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacimi právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe,
ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka),
najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený má povinnosť dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny
poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia.
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Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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