
 

 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI PODNIKATEĽOV  ZA 
ŠKODU OD-SME-Z/1117 

Platné od 22.11.2017 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

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

Článok 2 
Predmet poistenia 

1. Predmetom poistenia zodpovednosti 
podnikateľov za škodu podľa týchto osobitných 
dojednaní je všeobecne záväzným právnym 
predpisom uložená zodpovednosť poisteného 
za škodu, ktorá vznikla poškodenému: 
a) pri vykonávaní predmetu činnosti  

poisteného zapísaného v obchodnom a 
/ alebo živnostenskom registri alebo 
vykonávaného na základe príslušného 
oprávnenia, vrátane súvisiacich činností a 
činností vykonávaných na zabezpečenie 
riadneho fungovania prevádzky poisteného,  

b) vyplývajúcu zo vzťahu k nehnuteľnosti, ktorú 
poistený vlastní a/alebo užíva za účelom 
výkonu činností podľa ods. a) tohto bodu, 

c) na veciach odložených alebo vnesených 
návštevníkmi,  

d) na odložených veciach zamestnancov 
poisteného.  

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 vrátane ušlého 

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

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. 

2. Predpokladom pre náhradu nákladov podľa 
ods. 1 písm. e) a f) 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) občianskoprávneho súdneho konania 

o náhrade škody pred súdom prvého stupňa 
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 tvoriacim 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 z poistenia 

1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za 
škodu: 
a) spôsobenú porušením právnej povinnosti 

poisteným pred začiatkom poistenia,  
b) spôsobenú úmyselne alebo spôsobenú 

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

c) prevzatú nad rámec stanovený právnymi 
predpismi alebo porušením povinnosti zo 
záväzkového vzťahu  v zmysle 
§ 373 Obchodného zákonníka, 

d) ktorá je čistou finančnou škodou,  
e) vzniknutú v súvislosti s uplatnením práva na 

ochranu osobnosti alebo vzniknutú 
porušením práv duševného vlastníctva, práv 
z licenčných zmlúv a práv z priemyselných 
vzorov, 

f) o ktorej rozhodol súd v USA alebo v Kanade, 
g) spôsobenú organizačnou zložkou 

poisteného, ktorá má sídlo registrované 
mimo územia Slovenskej republiky,  

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

i) vzniknutú na ceninách, platobných kartách, 
stravných lístkoch, telefónnych kartách, 
diaľničných nálepkách, zúčtovateľných 
tlačivách, cenných papieroch, vkladných 
a šekových knižkách, listinách a spisoch, 

j) spôsobenú schodkom na zverených 
hodnotách, a rozdieloch zistených pri 
inventarizácii alebo kontrole, 

k) spôsobenú jadrovými rizikami, akýmkoľvek 
ionizujúcim žiarením a akýmikoľvek 
účinkami elektromagnetického poľa, 

l) spôsobenú v príčinnej súvislosti s vojnou, 
inváziou, občianskou vojnou, vzburou, 
revolúciou, povstaním, štrajkami, zásahom 
orgánov štátnej moci a správy alebo na 
základe ich nariadení, terorizmom, 
sabotážou a inými nepokojmi a násilnými 
akciami, ku ktorým došlo v súvislosti 

s politickými, hospodárskymi alebo 
celospoločenskými problémami, 

m) spôsobenú infekčnou chorobou alebo 
materiálmi obsahujúcimi azbest alebo 
formaldehyd, 

n) spôsobenú akýmkoľvek materiálom 
pochádzajúcim z ľudského tela a 
akýmkoľvek derivátom alebo biosyntetickým 
produktom z ľudského tela a tiež spôsobenú 
plesňami alebo hubami akéhokoľvek druhu, 

o) spôsobenú spodnou vodou, sadaním pôdy, 
zosúvaním pôdy, eróziou, priemyselným 
odstrelom, pozvoľným pôsobením tepla, 
plynov, pár, vlhkosti a v dôsledku 
poddolovania, ako aj pôsobením hluku, 

p) spôsobenú chybou pri tvorbe, predaji, 
inštalácii softvéru, neautorizovaným 
prístupom, automatickým spracovaním dát, 
činnosťami v súvislosti  so správou 
počítačových sietí, ako i pri tvorbe a správe 
webových stránok, vrátane škody vzniknutej 
na dátach alebo spôsobenú stratou dát,  

q) spôsobenú prerušením, obmedzením alebo 
kolísaním dodávok elektrickej energie, 
plynu, vody, tepla alebo signálu (napr. 
internetu), 

r) spôsobenú na životnom prostredí a za 
všetky ďalšie škody vzniknuté následkom 
znečistenia životného prostredia alebo 
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,  

s) 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, 

t) spôsobenú vadným výrobkom. 
2. Poistenie sa tiež nevzťahuje na zodpovednosť 

za  škodu spôsobenú: 
a) na veciach dodaných poisteným alebo na 

veciach, na ktorých poistený vykonával 
objednanú činnosť, 

b) stratou veci, 
c) zamestnancovi poistného vyplývajúcu z 

pracovnoprávnych predpisov alebo 
spôsobenú pracovným úrazom 
alebo chorobou z povolania, okrem nárokov 
uvedených v čl. 3, ods. 1, písm. d) týchto 
osobitných dojednaní, 

d) prevádzkou motorového vozidla,  



e) chybou pri vykonávaní vedeckej, výskumnej, 
vývojovej činnosti, činnosti informatívneho 
testovania, merania, analýzy a kontroly, 
alebo chybou pri poskytovaní inšpekčných, 
dozorných, poradenských, vyšetrovacích, 
ohodnocovacích, 
konzultačných, kontrolných činností, 

f) štátom, obcou alebo územnými 
samosprávami pri výkone verejnej moci a pri 
vykonávaní činnosti hasičského zboru a 
polície,  

g) nehnuteľnosťou, ktorú poistený užíva 
protiprávne alebo ktorá je schátralá, 
opustená a neudržiavaná, 

h) zatečením v dôsledku  atmosférických 
zrážok,  

i) hospodárskymi zvieratami alebo divokou 
zverou, 

j) vykonávaním hĺbkových zásahov do 
pokožky (napr. laser, tetovanie, piercing, 
nastreľovanie vlasov a pod.), 

k) v súvislosti s vlastníctvom alebo 
prevádzkovaním letiska, heliportu, prístavu, 
doku, móla, prístaviska, železničnej dráhy 
alebo lanovej dráhy, 

l) v súvislosti s riadením letovej prevádzky, 
pozemnej obsluhy lietadiel alebo v súvislosti 
s vlastníctvom, správou, projektovaním, 
výrobou, údržbou, opravou, rekonštrukciou 
alebo prevádzkou lietadla, akéhokoľvek 
vzdušného dopravného prostriedku, 
plavidla, železničnej vlečky, lokomotívy, 
lanovky alebo akéhokoľvek koľajového 
dopravného prostriedku, 

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

n) 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,  

o) výrobou, opravou, údržbou alebo 
znehodnocovaním zbraní a munície, ako 
i prevádzkovaním strelníc, 

p) prevádzkovaním agentúry dočasného 
zamestnávania, 

q) poskytovaním služieb v lesníctve 
a poľovníctve, činnosťou lesnej stráže a 
prevádzkovaním areálov a/alebo zariadení 
pre zvieratá, 

r) z poskytovania sociálnej a/alebo dopravnej 
zdravotnej služby. 

3. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť 
za škodu spôsobenú: 
a) vadou projektu stavieb a ich súčastí, vadou 

projektu strojov, zariadení a ich súčastí, 
inžinierskou činnosťou a geologickým 
prieskumom, 

b) chybou pri vykonávaní činnosti stavebného 
dozoru a stavbyvedúceho,  

c) alebo vyplývajúcu zo zmlúv o preprave 
a/alebo zo  zasielateľských zmlúv, 

d) dieťaťu alebo žiakovi, ak za škodu 
zodpovedá škola alebo školské zariadenie, 
ktoré poskytuje dieťaťu alebo žiakovi 
výchovu a vzdelávanie, 

e) z poskytovania zdravotnej starostlivosti 
a/alebo lekárnickej činnosti, 

f) v súvislosti s držbou a nosením zbrane, 
g) pri vykonávaní ochrany osôb a v súvislosti 

výkonom činnosti bezpečnostnej služby, 
h) činnosťou, pri ktorej povinnosť uzavrieť 

poistenie ukladá všeobecne záväzný právny 
predpis. 

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, 
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) búracími a demolačnými prácami, 
d) na nadzemných a podzemných vedeniach, 

ako aj za škodu spôsobenú následkom 
poškodenia týchto vedení,   

e) chybou pri vykonávaní odborných prehliadok 
a odborných skúšok vyhradených 
technických zariadení, 

f) prevádzkovaním vysokozdvižného vozíka, 
g) v súvislosti s čistením a údržbou 

komunikácií, 
h) prevádzkovaním odťahovej služby, 
i) prevádzkovaním autoškoly a/alebo 

činnosťou inštruktora autoškoly, 
j) poskytovaním služieb pre rodinu 

a domácnosť, 
k) prevádzkovaním športových zariadení, 

alebo zariadení slúžiacich na regeneráciu 
a/alebo rekondíciu, 

l) prevádzkovaním zariadení starajúcich sa 
o voľný čas detí a/alebo občanov, 

m) prevádzkovaním lyžiarskych vlekov 
a činnosťou lyžiarskych inštruktorov, 

n) pri motoristických a iných športových 
súťažiach a pretekoch, ako aj pri príprave na 
ne, 

o) organizovaním kultúrnych a/alebo 
spoločenských podujatí, 

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



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

5. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť 
poisteného za škodu, za ktorú poistený 
zodpovedá: 
a) manželovi alebo manželke konateľa alebo 

spoločníka poisteného, príbuzným konateľa 
alebo spoločníka poisteného v priamom 
rade, súrodencom konateľa alebo 
spoločníka, osobám ktoré  žijú v spoločnej 
domácnosti s konateľom, majiteľom 
spoločnosti alebo spoločníkom,  

b) svojim obchodným spoločníkom, ich 
manželom/manželkám, 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 poistený, spoločník a alebo 
konateľ poisteného, 

e) spoločníkovi a alebo konateľovi 
podnikateľského subjektu, ktorý má 
akúkoľvek majetkovú účasť u poisteného, 

f) spolupoistenej osobe. 
 

Článok 8 
Územná platnosť poistenia 

1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku 
ktorým došlo 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 k škodovej udalosti došlo v dobe 
trvania poistenia. 

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

3. Poistné plnenie za škodu v zmysle čl. 2 ods.1 
písm. d) týchto osobitných dojednaní je 
obmedzené limitom 300,00 EUR za jednu 
a 5.000,00 EUR za všetky poistné udalosti za 
jedno poistné obdobie  

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

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

6. Za škodu spôsobenú na klenotoch a šperkoch, 
peniazoch, na veciach umeleckej hodnoty, 
historickej hodnoty, starožitnostiach a zbierkach 
je poistné plnenie obmedzené v sumou 
300,00€.   

7. V prípade odcudzenia veci (okrem vecí 
odložených)  poisťovateľ poskytne poistné 
plnenie len za podmienky, že veci boli v čase 
škodovej udalosti uložené v uzamknutej skrinke 
alebo v uzamknutej miestnosti s dverami 
zabezpečenými zámkou s cylindrickou 
bezpečnostnou vložkou zabraňujúcou 
vyhmataniu a bezpečnostným štítom 
zabraňujúcim rozlomeniu vložky. Musí byť 
preukázané, že páchateľ prekonal uzamknutú 
skrinku alebo dvere alebo riadne uzavreté okno 
alebo iný presklený priestor. Ak sa bude vec 
nachádzať na voľnom priestranstve v areáli 
poisteného, poisťovateľ poskytne v prípade 
odcudzenia takejto veci poistné plnenie len za 
podmienky, že areál bol monitorovaný 
kamerovým systémom so záznamom a 
zabezpečený mechanickými zábranami okolo 
celého areálu (oplotenie vo výške min. 180 cm, 
uzamknutá brána) a páchateľ preukázateľne 
prekonal toto zabezpečenie. 

8. V prípade odcudzenia vecí odložených 
poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj bez 
preukázateľného prekonania prekážky, za 
podmienky, že boli odložené na mieste na to 
určenom. 

9. 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. 

10. Ak poistený nahradí škodu alebo jej časť so 
súhlasom poisťovateľa poškodenému priamo, 
má právo, aby mu poisťovateľ vydal majetkový 
prospech, ktorý takto získal, avšak len v 
rozsahu, v akom by bol poisťovateľ povinný 
poskytnúť poistné plnenie. Ak v čase výplaty 
poistného plnenia je poistený v omeškaní 
s platením poistného, má poisťovateľ právo 
odpočítať sumu dlžného poistného od 
poistného plnenia. Rovnako môže  poisťovateľ 
uplatniť právo na vrátanie časti poistného 
plnenia v zmysle čl. 9 týchto osobitných 
dojednaní. 

 
 
 
 



Článok 10 
Právo na vrátenie vyplateného 

poistného plnenia 
1. Poisťovateľ má voči poistenému právo na 

náhradu súm, ktoré za neho zaplatil, ak 
poistený alebo jeho zamestnanec spôsobil 
škodu následkom požitia alkoholu alebo 
návykovej látky alebo lieku označeného 
varovným symbolom. 

2. 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. 

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. 

 
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. 
 


