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Poistenie zodpovednosti za škodu malých
a stredných podnikateľov

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre
poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb a v Zmluvných podmienkach.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov.
ním, eróziou, priemyselným odstrelom,
vzniknutú pôsobením tepla, plynov, pár, vlhkosti,
popolčeka, žiarením všetkého druhu, kontamináciou vody, pôdy, ovzdušia, flóry a fauny,
vzniknutú v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami každého druhu, vzburou, povstaním, alebo
inými hromadnými násilnými nepokojmi, štrajkami, terorizmom alebo zásahom štátnej alebo úradnej moci,
priamo alebo nepriamo zapríčinenú, vyplývajúcu
alebo vzniknutú v spojitosti s jadrovou energiou
alebo rádioaktivitou akéhokoľvek druhu,
spôsobenú používaním alebo výrobou zápalných
a výbušných látok, plynov, formaldehydu, azbestu,
toxických, karcinogénnych látok a pod.,
na veciach, ktoré poistený dodal inému alebo na
ktorých poistený vykonával objednanú činnosť, ak
ku škode došlo preto, že dodané veci mali chybnú
akosť alebo objednaná činnosť bola chybne vykonaná,
spôsobenú pasúcimi sa hospodárskymi zvieratami
alebo divou zverou na lúkach, stromoch, záhradných, poľných a lesných kultúrach,
spôsobenú projektovo - inžinierskou činnosťou
a geologickým prieskumom,
spôsobenú vadou výrobku,
vzniknutú z prepravných zmlúv,
spôsobenú prenosom vírusu HIV, iných infekčných
alebo vírusových chorôb ľudí a zvierat,
ktorá sa prejavuje genetickými zmenami organizmov,
spôsobenú pri plnení pracovných (členských) povinností v pracovno-právnych (členských) alebo
štátnozamestnaneckých vzťahoch alebo v priamej
súvislosti s ním, za ktorú poistený zodpovedá svojmu zamestnávateľovi (družstvu),
medzi právnickými osobami navzájom priamo

Čo je predmetom poistenia?
Zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú
poškodenému na zdraví, usmrtením, alebo poškodením, zničením alebo stratou veci, za ktorú
poistený zodpovedá, s poistnou sumou uvedenou
v poistnej zmluve.
Povinnosť poisteného nahradiť vyplatené náklady
zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky,
dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky
starobného dôchodkového sporenia za predpokladu, že príslušné subjekty poskytli plnenie
z dôvodu poistnej udalosti, a to najviac do výšky
5 000 eur za jednu a všetky škody, ktoré vznikli
v jednom poistnom období.

Čo nie je predmetom poistenia?
Akékoľvek iné riziko ako riziko uvedené v sekcii
„Čo je predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie majetku sa nevzťahuje na škody:
spôsobenú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti,
prevzatú nad rámec ustanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi,
vzniknutú z pracovných úrazov alebo chorôb z povolania,
spôsobenú nesplnením povinnosti odvrátiť škodu
a zamedziť zväčšovaniu už vzniknutej škody,
v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie zo
zákonného alebo povinných zmluvných poistení
zodpovednosti za škodu,
spôsobenú sadaním, zosúvaním pôdy, poddolova
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ale bo nepriamo prepojenými,
z nárokov na splnenie záväzkov zo zmlúv a na ich
miesto nastupujúcich plnení,
z nárokov z poskytnutých záruk a nárokov z reklamácii,
ktorá vznikla, alebo ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku systémových porúch stavieb,
priamo alebo nepriamo vyplývajúcu alebo vznikajúcu, zväčšenú alebo zhoršenú v dôsledku pôsobenia siliky (oxidu kremičitého) v ľubovoľnej forme
alebo množstve,
vzniknutú na životnom prostredí,
škodu na ušlom zisku alebo škodu vzniknutú inak
ako na zdraví, usmrtením, poškodením veci, zničením veci a stratou veci,
pokuty, penále, iné sankcie a platby akéhokoľvek
druhu,
nároky, pri ktorých uplynula premlčacia lehota
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
akúkoľvek náhradu škody prisúdenú súdom Spojených štátov amerických alebo Kanady,
osobám jemu blízkym a osobám, ktoré s ním žijú
v domácnosti,
svojim spoločníkom a osobám im blízkym alebo
osobám, ktoré žijú so spoločníkom v domácnosti
alebo právnickej osobe, v ktorej má poistený alebo
tieto osoby majetkovú účasť,
vzniknutú inému v súvislosti s bezdôvodným obohatením poisteného,
vzniknutú inému v dôsledku odstúpenia poisteného od zmluvy, nesplnením dodacích lehôt, termínov, zvýšením nákladov alebo chybným plánovaním činnosti poisteného,
z titulu zodpovednosti za vady,
vzniknutú na veciach, ktoré sú predmetom montáže, odborného spracovania alebo odborného
poradenstva,
spôsobenú stavebnou a montážnou činnosťou
poisteného v prípadoch, keď rozpočtové náklady na stavebné a montážne práce dodávané poisteným na jednom stavebnom diele presahujú
175 000 eur,
vzniknutú stratou, poškodením, zničením, vymazaním, porušením, modifikáciou elektronických

dát, stratou ich použiteľnosti alebo znížením funkčnosti, automatizovaným spracovaním dát alebo
akoukoľvek softvérovou činnosťou,
v dôsledku vlastníctva alebo prevádzkovania železníc, letísk, prístavov, dokov alebo prístavných
mostov,
v dôsledku vlastníctva alebo prevádzkovania oddychových alebo zábavných parkov a ich príslušenstva, štadiónov, športových hál, areálov zimných športov alebo kúpalísk,
v dôsledku vlastníctva alebo prevádzkovania skládok odpadu,
pri vedení účtovníctva,
vzniknutú v súvislosti s činnosťou finančnej inštitúcie,
z prevádzkovania súkromných bezpečnostných
služieb,
z prevádzkovania autoumývární, autoservisov, autobazárov, čerpacích staníc alebo nádrží pohonných hmôt,
z poskytovania akejkoľvek sprostredkovateľskej
alebo poradenskej činnosti,
vzniknutú v súvislosti s prevádzkovaním garáží
alebo iných podnikov podobného druhu na vozidlách alebo ich príslušenstve, a to i v prípadoch,
ak ide o garáže alebo podniky podobného druhu
patriace k reštauráciám, hotelom alebo iným ubytovacím zariadeniam,
spôsobenú prevádzkou lodí alebo lietadiel,
finančnú škodu vzniknutú v dôsledku úniku médií
(vody, plynu a pod.) z nadzemných alebo podzemných potrubí,
vzniknutú na hnuteľných veciach, ktoré poistený
prevzal na spracovanie, opravu, úpravu, predaj,
úschovu, uskladnenie, poskytnutie odbornej pomoci alebo vykonanie inej činnosti, ak v zmluve nie
je dohodnuté inak,
na veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve poisteného,
boli však poistenému zapožičané alebo ich užíva
(používa) z iného dôvodu alebo ich má oprávnene
u seba a na nehnuteľnostiach, ktoré má v nájme
poistený, ak v zmluve nie je dohodnuté inak.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vzniknú na území Slovenskej republiky, pri ktorých príčina škody
a škoda nastali na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.
Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.
Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
Bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní po škodovej udalosti, písomne alebo iným vhodným spôsobom oznámiť
poisťovni, že došlo ku škode a dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu; ak oznámenie nebolo urobené písomne, som
povinný urobiť tak dodatočne, najneskôr do 30 dní po škodovej udalosti.
• Odpovedať pravdivo na otázky poisťovne, týkajúce sa vzniku a priebehu škodovej udalosti.
•
•
•
•
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Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátka poistného sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného; deň splatnosti poistného alebo jeho splátky je určený
v poistnej zmluve.
Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.
Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy.

Kedy začína a končí poistenie?
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou.
Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve.
Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynutím. Poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia, v ktorom bola daná výpoveď.
• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.
• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti. Výpovedná lehota je jeden mesiac a jej uplynutím poistenie zanikne.
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