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Úvodné ustanovenia 
 
1. Doplňujúce všeobecné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu /DPZ 2010/ (ďalej len "doplňujúce poistné 

podmienky“) doplňujú a menia rozsah poistenia vymedzený ustanoveniami Všeobecných podmienok pre poistenie zodpo-
vednosti za škodu /VPZ 2010/ (ďalej len "VPZ 2010") a definujú podmienky, t.j. práva a povinnosti účastníkov poistno-
právneho vzťahu, pre rozšírený rozsah poistenia. 

 
2. Tieto doplňujúce poistné podmienky tvoria prílohu poistnej zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
 
3. Tieto dopl ňujúce poistné podmienky nadobudli platnos ť dňom 15.03.2010 o 00,00 hod.  
 
 

Časť A: Všeobecné ustanovenia  
 
 

Článok 1  
Rozšírenie poistenia  

 
1. V rámci rozsahu poistenia vymedzeného v čl. 5 VPZ 2010 a pri súčasnej platnosti ostatných ustanovení VPZ 2010 sa 

poistenie vzťahuje na nároky na náhradu škody uplatnené voči poistenému z titulu jeho vlastníctva a užívania celého podni-
kového zariadenia, ktoré bezprostredne slúži na výkon poistenej činnosti. 

 
V rovnakom rozsahu sa poistenie vzťahuje aj na  nároky na náhradu škody z titulu prenájmu alebo požičiavania pracovných 
strojov a prístrojov, ktoré poistený vykonáva mimo svojej podnikateľskej činnosti. Ak je táto činnosť predmetom podnikania 
poisteného, poistenie podľa tohto odseku možno dohodnúť len na základe osobitného dojednania v poistnej zmluve. 
 

2. Poistenie sa tiež vzťahuje na nároky na náhradu škody vzniknutej: 
 

a)  pri predvádzaní výrobkov, aj mimo areálu podniku poisteného a pri prehliadke podniku poisteného, 
 
b)  pri účasti poisteného na výstavách a veľtrhoch, 
 
c)  z vlastníctva pozemkov, stavieb alebo nebytových priestorov, ktoré sú využívané výhradne pre potreby prevádzkovej 

činnosti alebo povolania poisteného, 
 
d)  z vlastníctva služobných bytov a domov, vrátane vedľajších budov, pre vedúcich zamestnancov a zamestnancov 

poisteného, 
 
e)  z vlastníctva reklamných zariadení, aj keď sa tieto nachádzajú mimo areálu podniku poisteného, 
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f)  z činnosti požiarneho zboru poisteného (zásahy, cvičenia, pomoc tretím osobám), 
 
g)  z vlastníctva a služobného používania sečných, bodných a strelných zbraní poisteným alebo ním poverenými osobami, 

za predpokladu dodržania príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych predpisov nižšej právnej 
sily; vylúčené je používanie zbraní na poľovnícke účely, 

 
h)  pri lekárskom ošetrovaní zamestnancov poisteného, pričom toto ustanovenie sa vzťahuje i na osobnú zodpovednosť 

lekárov za ich činnosť v podniku poisteného, stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa na ňu 
nevzťahuje iné poistenie, 

 
i)  z vlastníctva sociálnych zariadení pre zamestnancov poisteného, napr. závodných jedální, kúpeľov, zotavovní, detských 

jaslí a podnikových športových zariadení, aj keď tieto zariadenia používajú tretie osoby, 
 
j)  počas podnikových podujatí. Poistenie sa vzťahuje aj na nároky na náhradu škody vzniknutej v rámci podujatia, uplatňo-

vané voči zamestnancom podniku poisteného, 
 
k)  z držby zvierat pre účely podniku poisteného. 

 
3. V rámci ods. 1 a 2 tohto článku sa poistenie vzťahuje aj na nároky uplatňované voči: 
 

a) zákonným zástupcom poisteného a osobám, ktoré poistený zamestnal na riadenie alebo kontrolu podniku poisteného 
alebo jeho časti, 

 
b) všetkým ostatným zamestnancom poisteného, na náhradu škody, ktorú spôsobili pri vykonávaní svojich pracovných 

činností, avšak s vylúčením škôd na zdraví v prípade pracovných úrazov a chorôb z povolania zamestnancov, v zmysle 
právnych predpisov o sociálnom poistení. 

 
 Pre rodinných príslušníkov poisteného spolupôsobiacich v  podniku poisteného platia ustanovenia ods. 3 písm. a) a b) tohto 

článku, aj keď u nich neexistuje pracovný pomer. 
 
 

Článok 2  
Zodpovednos ť za vadný výrobok  

 
Poistenie sa vzťahuje na nároky na náhradu škody vyplývajúce zo zodpovednosti za vadný výrobok, pri súčasnej platnosti 
ustanovení VPZ 2010 a týchto doplňujúcich poistných podmienok, najmä nasledujúcich ustanovení: 
 
1. Výklad pojmov: 
 

Zodpovednos ť za vadný výrobok je súhrn skutkových podstát, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväznými právnymi 
predpismi stanovenej zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom po jeho dodaní alebo vadne vykonanou 
prácou po jej odovzdaní. 
 
Vada môže vyplývať najmä z koncepcie, plánovania, výroby, spracovania, opravy, skladovania, dodania (vrátane chybného 
dodania), návodu na použitie, reklamy alebo poradenstva. 
 
Výrobkom sa rozumie akákoľvek vec alebo jej časť, ktorá prichádza do úvahy ako obchodný tovar, vrátane príslušenstva   
a obalu. 
 
Dodaním sa rozumie skutočné odovzdanie výrobku poisteným tretej osobe, bez ohľadu na právny dôvod. Dodanie sa 
považuje za uskutočnené, keď poistený stratí faktickú možnosť disponovať výrobkom, t.z. možnosť vykonávať vplyv na vý-
robok alebo jeho použitie. 
 
Odovzdaním vykonanej práce sa rozumie jej dokončenie a skutočné prevzatie objednávateľom alebo oprávnenou osobou. 
 

2. Výrobné a pracovné programy 
 
2.1.  Pred uzavretím poistnej zmluvy je poistený povinný na vyzvanie poskytnúť poisťovateľovi pravdivú a úplnú informáciu 

o výrobných a pracovných programoch v danom čase, ktorých sa bude týkať poistenie. 
 
2.2. Článok 6 VPZ 2010 sa použije s výhradou, že poistenie sa vzťahuje len na kvantitatívne rozšírenie poistného rizika 

(rozšírenie prevádzky poisteného). 
 

3. Nevedomý export 
 

3.1. Odchylne od čl. 7 ods. 1 VPZ 2010 sa poistenie vzťahuje na nároky na náhradu škody vzniknutej na území Európy, 
pokiaľ poistník a poistený o exporte (aj po opracovaní alebo spracovaní) výrobkov alebo prác poisteného v čase ich 
dodania alebo odovzdania nemali a ani nemohli mať žiadnu vedomosť. Poistenie sa nevzťahuje na nároky na náhradu 
škody uplatnené podľa práva USA, Kanady alebo Austrálie, bez ohľadu na príslušnosť súdu, na ktorom sa nárok 
prejednáva. 

 
3.2. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za rozšírené poistenie podľa bodu 3.1, ak bolo vyšetrenie škody, jej likvidácia 

alebo plnenie ďalších povinností poisťovateľa znemožnené konaním alebo opomenutím štátnej moci, tretej osoby, 
poistníka alebo poisteného. 

 
4. Rozšírené poistenie zodpovednosti za vadný výrobok: 
  

4.1. Len na základe osobitného dojednania v poistnej zmluve a nezávisle od toho, či sa jedná o škodu na veci alebo inú 
majetkovú ujmu, sa odchylne od čl. 5 a čl. 11 ods. 14  VPZ 2010 poistenie vzťahuje aj na nároky na náhradu škody 
vyplývajúce zo zodpovednosti za vadný výrobok, ak ide o: 
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4.1.1. škodu spôsobenú tretím osobám vadnosťou veci, ktorá vznikla až spojením, zmiešaním alebo spracovaním 
výrobkov dodaných poisteným s inými výrobkami, a to: 

 
a)  zbytočným použitím iných výrobkov, 
 
b)  nákladmi vynaloženými na zhotovenie konečného výrobku, s výnimkou nákladov na vadný výrobok 

poisteného, 
 
c)  inou majetkovou ujmou v dôsledku nepredajnosti konečného výrobku; ak možno konečný výrobok predať 

len s cenovou zľavou, hradí poisťovateľ namiesto plnenia podľa písm. a) a b) vzniknutú stratu na výnose. 
 

Podiel škody, za ktorú poisťovateľ neposkytne plnenie udáva pomer nákladov na výrobok poisteného k pre-
dajnej cene, ktorú by bolo možno očakávať za konečný výrobok pri jeho bezchybnom dodaní, 
 

d) dodatočnými nákladmi na právne nevyhnutné a hospodársky primerané odstránenie vád konečného výrob-
ku alebo iné odstránenie škody; podiel nákladov za ktoré poisťovateľ neposkytne plnenie udáva pomer 
nákladov na výrobok poisteného k predajnej cene konečného výrobku, 

 
e) nákladmi vynaloženými priamym odberateľom poisteného na čistenie a prípravu strojov a zariadení;  

 
4.1.2. škodu tretej osoby, ktorá vznikla z následného opracovania alebo spracovania vadného výrobku dodaného 

poisteným, bez toho, že by sa uskutočnilo spájanie, miešanie alebo spracovanie s inými výrobkami, a to: 
 

a) nákladmi vynaloženými na zhotovenie konečného výrobku, s výnimkou nákladov na vadný výrobok 
poisteného, 

 
b) inou majetkovou ujmou v dôsledku nepredajnosti konečného výrobku; ak možno konečný výrobok predať 

len s cenovou zľavou, hradí poisťovateľ namiesto plnenia podľa písm. a) vzniknutú stratu na výnose. 
 

Podiel škody, za ktorú poisťovateľ neposkytne plnenie udáva pomer nákladov na výrobok poisteného k pre-
dajnej cene, ktorú by bolo možno očakávať za konečný výrobok pri jeho bezchybnom dodaní, 
 

c)  dodatočnými nákladmi na právne nevyhnutné a hospodársky primerané odstránenie vád konečného výrob-
ku alebo iné odstránenie škody; podiel nákladov za ktoré poisťovateľ neposkytne plnenie udáva pomer 
nákladov na výrobok poisteného k predajnej cene konečného výrobku, 

 
d)  nákladmi vynaloženými priamym odberateľom poisteného na čistenie a prípravu strojov a zariadení; 

 
4.1.3. náklady tretej osoby na vybratie, odstránenie alebo odloženie vadných výrobkov a na zabudovanie, pripev-

nenie alebo osadenie bezvadných náhradných výrobkov; s výnimkou nákladov na dodanie náhradných výrob-
kov, vrátane dopravných nákladov. Ak možno vadu výrobku odstrániť viacerými odlišnými opatreniami, poisťo-
vateľ poskytne plnenie za náklady na cenovo najvýhodnejšie opatrenie. 

 
Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, ak poistený vadné výrobky sám zabudoval, pripevnil alebo osadil, 
alebo na jeho príkaz alebo na jeho účet nechal zabudovať, pripevniť alebo osadiť; 

 
4.1.4. škodu tretej osoby, ktorá vznikla tým, že strojmi dodanými (a tiež udržovanými alebo opravovanými) poisteným 

boli veci vyrobené alebo spracované vadne, bez toho, že by vznikla škoda na veci v zmysle definície v čl. 4 
ods. 1 VPZ 2010, a to: 

 
a)  zbytočným použitím výrobkov vložených do strojov na spracovanie, 
 
b)  nákladmi vynaloženými na výrobu vecí alebo ich spracovanie, 
 
c)  inou majetkovou ujmou v dôsledku nepredajnosti konečného výrobku; ak možno konečný výrobok predať 

len s cenovou zľavou, hradí poisťovateľ namiesto plnenia podľa písm. a) a b) vzniknutú stratu na výnose, 
 
d)  dodatočnými nákladmi na právne nevyhnutné a hospodársky primerané odstránenie vád konečného výrob-

ku alebo iné odstránenie škody, 
 
e)  nákladmi vynaloženými priamym odberateľom poisteného na čistenie a prípravu strojov a zariadení. 

 
4.2. Osobitné ustanovenia pre poistenie podľa bodu 4.1.: 

 
4.2.1. Odchylne od čl. 4 ods. 2 VPZ 2010 sa škodovou udalosťou rozumie dodanie vadného výrobku alebo odovzda-

nie vadne vykonanej práce, ktoré spôsobili škodu na veci alebo inú majetkovú ujmu, za ktorú poistený zodpo-
vedá v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a nárok na náhradu ktorej si poškodený uplatnil voči 
poistenému. 

 
4.2.2. Územná platnosť poistenia 
 

Odchylne od čl. 7 VPZ 2010 sa poistenie vzťahuje na nároky na náhradu škody na veci alebo inej majetkovej 
ujmy spôsobenej vadným výrobkom, ktorý bol dodaný alebo vadne vykonanou prácou, ktorá bola odovzdaná 
na území Slovenskej republiky, pričom skutkové podstaty podľa bodov 4.1.1 až 4.1.4 tohto článku nastali       
na území Slovenskej republiky. 
 
Použitie ods. 3 tohto článku týmto nie je dotknuté. 

 
4.2.3. Časová platnosť poistenia 
 

Odchylne od čl. 8 VPZ 2010 sa poistenie vzťahuje na nároky na náhradu škody na veci alebo inej majetkovej 
ujmy spôsobenej vadným výrobkom, ktorý bol dodaný alebo vadne vykonanou prácou, ktorá bola odovzdaná 
počas doby trvania poistenia, pričom oznámenie o škode bolo doručené poisťovateľovi najneskôr dva roky po 
zániku poistenia. 
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4.2.4. Sériová škodová udalosť 
 

Odchylne od čl. 4 ods. 3 VPZ 2010 sa za jednu škodovú udalosť považujú viaceré dodania vadného výrobku 
alebo odovzdania vadne vykonanej práce, ktoré spôsobili škodu na veci alebo inú majetkovú ujmu z tej istej 
príčiny. Ďalej sa za jednu škodovú udalosť považujú viaceré dodania vadného výrobku alebo odovzdania 
vadne vykonanej práce, ktoré spôsobili škodu na veci alebo inú majetkovú ujmu z časovo súvisiacich príčin 
rovnakého druhu, ak medzi týmito príčinami existuje právna, hospodárska alebo technická súvislosť.  
 
Použitie čl. 8 ods. 2 VPZ 2010 týmto nie je dotknuté. 

 
4.2.5. Spoluúčasť 
 

Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie podľa bodu 4.1 sa dojednáva so spoluúčasťou poiste-
ného vo výške 10%, avšak najmenej 365,- EUR pri každej poistnej udalosti. 

 
5. Výluky z poistenia 
 

5.1. Poistenie podľa tohto článku, vrátane rozšíreného poistenia podľa ods. 4, sa nevzťahuje na nároky: 
 

a)  zo záruk na vady, pokiaľ nejde výslovne o skutkové podstaty v bode 4.1, ktoré boli zahrnuté do poistenia na zá-
klade osobitného dojednania v poistnej zmluve, 

 
b) zo záruk poskytnutých na základe zmluvy alebo jednostranného úkonu, a z opotrebenia, ktoré možno obvykle 

očakávať, 
 
c) na náhradu škody spôsobenej výrobkami a prácami, ktorých použitie alebo pôsobenie s ohľadom na konkrétny 

účel použitia nebolo dostatočne preverené podľa poznatkov vedy a techniky. Poisťovateľ bude vždy pokladať 
takéto preverenie za nevykonané, ak nie je k dispozícii osvedčenie alebo iný doklad, ktoré pre použitie daného 
výrobku vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo právny predpis nižšej právnej sily, 

 
d) na náhradu škody spôsobenej výrobkami a prácami, na ktorých výrobu resp. výkon poskytol poistený povolenie 

resp. osvedčenie tretím osobám, 
 
e) ktoré súvisia s plánovaním alebo výrobou motorových a koľajových vozidiel, plavidiel, vzdušných a vesmírnych 

dopravných prostriedkov a lanových dráh, ako aj s dodaním koľajových vozidiel, vzdušných a vesmírnych doprav-
ných prostriedkov a lanových dráh, 

 
f) ktoré súvisia s plánovaním alebo výrobou častí motorových vozidiel, ako aj s plánovaním, výrobou alebo dodaním 

častí koľajových vozidiel, plavidiel, vzdušných a vesmírnych dopravných prostriedkov a lanových dráh, pokiaľ tieto 
časti sú zjavne určené na výrobu alebo na zabudovanie do motorových a koľajových vozidiel, plavidiel, vzdušných 
a vesmírnych dopravných prostriedkov a lanových dráh, 

 
g) ktoré súvisia s činnosťami vykonávanými na vzdušných a vesmírnych dopravných prostriedkoch alebo ich 

častiach, a to nároky na náhradu škody na vzdušných a vesmírnych dopravných prostriedkoch, vrátane škody    
na nimi dopravovaných veciach a cestujúcich, ako aj na náhradu škody spôsobenej týmito vzdušnými a vesmír-
nymi dopravnými prostriedkami. 

 
5.2. Len v prípadoch skutkových podstát v bode 4.1 tohto článku, ktoré boli zahrnuté do poistenia na základe osobitného 

dojednania v poistnej zmluve, sa poistenie nevzťahuje na nároky na náhradu akejkoľvek následnej škody (napr. z pre-
rušenia prevádzky alebo výpadku výroby).  

 
 

Časť B: Dopl ňujúce ustanovenia  
 
 

Článok 1  
Čisté finan čné škody  

 
Ak bolo v poistnej zmluve dojednané, alebo z rozsahu poistenia podľa niektorého z ustanovení Časti B týchto doplňujúcich po-
istných podmienok vyplýva poistenie zodpovednosti za čisté finančné škody, platia pre toto poistenie nasledujúce ustanovenia: 
 
1. Čistou finan čnou škodou  sa rozumie iná majetková ujma, ktorá nie je odvodená, ani podmienená ako následok škody    

na zdraví alebo škody na veci. 
 
2. Odchylne od čl. 4 ods. 2 VPZ 2010 sa škodovou udalosťou rozumie porušenie právnej povinnosti (konanie alebo opomenu-

tie) poisteného pri výkone poistenej činnosti, ktoré malo za následok vznik čistej finančnej škody, za ktorú poistený zodpo-
vedá v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a nárok na náhradu ktorej si poškodený uplatnil voči poistenému. 

 
2.1. Sériová škodová udalosť 
 

Za následok jednej škodovej udalosti sa tiež považujú  všetky následky: 
 
- jedného porušenia právnej povinnosti, 
 
- viacerých porušení právnej povinnosti z tej istej príčiny, 
 
- viacerých porušení právnej povinnosti z časovo súvisiacich príčin rovnakého druhu, ak medzi týmito príčinami 

existuje právna, hospodárska alebo technická súvislosť. 
  

Použitie čl. 8 ods. 2 VPZ 2010 týmto nie je dotknuté. 
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3. Územná platnosť poistenia 
 

Odchylne od čl. 7 VPZ 2010 sa poistenie vzťahuje na nároky na náhradu čistej finančnej škody vzniknutej následkom poru-
šenia právnej povinnosti, ktoré nastalo na území Slovenskej republiky, hospodársky sa prejavilo na území Slovenskej 
republiky a nárok na náhradu vzniknutej čistej finančnej škody bol uplatnený na území Slovenskej republiky.  
 

4. Časová platnosť poistenia 
 

Odchylne od čl. 8 VPZ 2010 sa poistenie vzťahuje na nároky na náhradu čistej finančnej škody vzniknutej následkom 
porušenia právnej povinnosti, ktoré nastalo počas doby trvania poistenia, pričom oznámenie o škode bolo doručené pois-
ťovateľovi najneskôr dva roky po zániku poistenia. 
 
4.1. Ak vznikla čistá finančná škoda opomenutím, považuje sa v prípade pochybností za deň porušenia právnej povinnosti 

ten deň, v ktorom by sa opomenuté konanie bolo muselo najneskôr uskutočniť, aby sa zabránilo vzniku škody. 
 
5. Poistenie podľa tohto článku sa, okrem prípadov uvedených v poistnej zmluve, nevzťahuje na nároky na náhradu čistej 

finančnej škody spôsobenej mankom vzniknutým pri vedení pokladnice, porušením právnej povinnosti pri platobných 
úkonoch alebo inom využívaní platobných služieb, spreneverou alebo inou formou majetkovej trestnej činnosti zo strany 
zamestnancov poisteného alebo iných, za neho konajúcich osôb, stratou alebo odcudzením peňazí, cenných papierov        
a cenností, alebo prekročením nákladového rozpočtu alebo úveru. 

 
 

Článok 2  
Stavebné a podobné podniky  

 
1. Pre účely týchto doplňujúcich poistných podmienok patria medzi stavebné a podobné podniky nasledujúce subjekty: 
 

- podniky pozemného a inžinierskeho staviteľstva (vrátane oceľových konštrukcií), 
 
- stavební majstri, murári, tesári, studniari, odborníci v oblasti izolácií (proti vlhkosti a tlakovej vode), asfaltéri, pokrývači, 

dlaždiči, obkladači, klampiari, inštalatéri plynových a vodovodných potrubí, elektroinštalatéri (elektrikári), kúrenári, tech-
nici klimatizačných zariadení, 

 
- vykonávatelia búracích prác, bagrovacích prác (vrátane výkopu hrádzí), výrobcovia piesku a štrku, vykonávatelia 

odstrelov, trhacích prác, strelmajstri, prevádzkovatelia kameňolomov a vykonávatelia hĺbkových vrtov. 
 
2. Poistenie sa v rámci rozsahu a podmienok VPZ 2010 a Časti A týchto doplňujúcich poistných podmienok vzťahuje aj         

na nároky na náhradu škody: 
 

a)  na zdraví a na veci, ktoré vznikli z plánovania poisteného v súvislosti s výkonom činnosti podľa ods. 1, 
 
b)  na podzemných zariadeniach (elektrickom, plynovom a vodovodnom potrubí, diaľkových kábloch, kanáloch a pod.), 

pričom sa nepoužijú ustanovenia čl. 11 ods. 10 písm. d) a e) VPZ 2010, 
 
c)  vzniknutej v dôsledku rozširovania, spevňovania alebo podchytenia základov stavieb, 
 
d)  spôsobenej klesaním pozemkov alebo na nich stojacích stavieb alebo ich častí, ako aj zosuvom pôdy, 
 
e)  na susedných stavbách v dôsledku zanedbania primeraných podpier, výstuží alebo rozpier, 
 
f)  spôsobenej strelnými prácami, avšak len pri splnení nasledujúcich podmienok: 
 

f1. Strelné práce vykonáva osoba oprávnená v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 
 

f2. Poistenie sa nevzťahuje na nároky na náhradu škôd na veciach, ktoré sa nachádzajú v okruhu 100 m od miesta 
odstrelu, 

 

f3. Poistenie sa nevzťahuje na nároky na náhradu škôd na veciach, s ktorými sa pri strelných prácach, aj pri dodržaní 
predpísaných bezpečnostných opatrení, obvykle musí rátať. 

 
3. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie podľa ods. 2 tohto článku sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného 

vo výške 20%, avšak najmenej 180,- EUR a najviac 1.800,- EUR pri každej poistnej udalosti. 
 
 

Článok 3  
Poľnohospodárske a lesné podniky  

 
1. Poistenie sa v rámci rozsahu a podmienok VPZ 2010 a Časti A týchto doplňujúcich poistných podmienok vzťahuje aj         

na nároky na náhradu škody: 
 

a) z vlastníctva zvierat, bez ohľadu na účel ich používania, alebo využívania. 
 

Len na základe osobitného dojednania v poistnej zmluve sa poistenie vzťahuje aj na nároky na náhradu škody na zvie-
ratách privedených k páreniu a škody z prenechania jazdeckých zvierat cudzím osobám. 
 

Poistenie sa nevzťahuje na nároky na náhradu škody spôsobenej pasúcim sa dobytkom alebo divou zverou na poliach, 
lúkach a lesoch, 

 
b) z výrubu stromov vo vlastnom i cudzom lese, vždy za podmienky, že ide o výrub pre vlastnú potrebu, 
 
c) z ničenia rastlinných škodcov a používania prostriedkov proti burine v podniku poľného alebo lesného hospodárstva 

poisteného, 
 

so spoluúčasťou poisteného vo výške 20%, avšak najmenej 75,- EUR a najviac 1.450,- EUR pri každej poistnej udalosti, 
ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, 
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d) na veci spôsobenej porušením životného  prostredia močovkou, hnojivami a odpadovými vodami zo síl, podľa ustano-
vení čl. 10 VPZ 2010, 
 
so sublimitom vo výške 75.000,- EUR 
 
a so spoluúčasťou poisteného vo výške 365,- EUR pri každej poistnej udalosti, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté 
inak, 

 
e) z výkonu strelných prác pre účely podniku poľného alebo lesného hospodárstva poisteného, pri splnení podmienok 

uvedených v čl. 2 ods. 2 písm. f) Časti B týchto doplňujúcich poistných podmienok, 
 
f) zo stavby súkromných ciest, ak celkové náklady stavby, vrátane prípadných vlastných výkonov, neprekračujú sumu 

15.000,- EUR, pri použití čl. 2 ods. 2 Časti B týchto doplňujúcich poistných podmienok, pričom poistenie sa vzťahuje   
na nároky na náhradu škody uplatnené voči poistenému ako stavebníkovi, 

 
g) z výkonu vedľajších oprávnených činností, ak ročné mzdové náklady na ich výkon, vrátane prípadných naturálnych 

odmien neprekračujú sumu 15.000,- EUR, 
 
h) z predaja vlastných poľnohospodárskych výrobkov poisteného v mieste jeho podniku (prevádzky alebo predajného 

miesta), ak ročné mzdové náklady na ich výkon, vrátane prípadných naturálnych odmien neprekračujú sumu 15.000,- 
EUR. 

 
2. Len na základe osobitného dojednania v poistnej zmluve sa poistenie vzťahuje aj na nároky na náhradu škody vzniknuté pri: 
 

- doprave osôb kočmi a saňami akéhokoľvek druhu, 
 
- doprave osôb v prívesoch v rámci výkonu oprávnenej poistenej činnosti, ak sa na ňu zo zákona vzťahuje povinnosť 

uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu. 
 
 

Článok 4  
Ubytovacie zariadenia  

 
1. Odchylne od čl. 11 ods. 10 písm. b) a d) VPZ 2010 sa poistenie vzťahuje aj na nároky uplatnené voči poistenému ako 

uschovávateľovi na náhradu za poškodenie vecí vnesených ubytovanými hosťami. Za vnesené sa považujú veci, ktoré boli 
odovzdané poistenému alebo jeho zamestnancom, alebo ktoré boli vnesené na miesto určené poisteným alebo jeho 
zamestnancami, alebo na miesto určené na ich uloženie. 

 
2. Len na základe osobitného dojednania v poistnej zmluve sa poistenie vzťahuje aj na nároky uplatnené voči poistenému ako 

uschovávateľovi na náhradu stratených alebo odcudzených vecí vnesených ubytovanými hosťami. 
 

Poistený je v tomto prípade povinný: 
 
a) stratu alebo odcudzenie veci bezodkladne hlásiť príslušnému orgánu polície, 
 
b) viditeľne umiestneným pokynom vyzvať ubytovaných hostí, aby uložili peniaze, cenné papiere (vrátane cestovných 

platobných prostriedkov) a cennosti na určenom mieste v rámci ubytovacieho zariadenia.  
 

Pri nedodržaní týchto povinností nevzniká v prípade škodovej udalosti poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie. 
 
3. Výluky z poistenia 
 

Rozšírené poistenie podľa ods. 1 a 2 tohto článku sa nevzťahuje na nároky na náhradu škody: 
 
a)  na veciach vnesených pri alebo následkom činnosti na nich alebo s nimi, vykonávanej poisteným nad rámec obvyklého 

zaobchádzania, 
 
b)  na vnesených motorových vozidlách alebo plavidlách, na ich príslušenstve alebo súčastiach, a na veciach umiestne-

ných v nich alebo na nich. 
 

4. Poistenie podľa tohto článku sa vzťahuje aj na nároky na náhradu čistej finančnej škody, so sublimitom vo výške        
7.500,- EUR. 
 
 

Článok 5 
Kúpaliská, plavárne  

 
1. Odchylne od čl. 11 ods. 10 písm. b) a d) VPZ 2010 sa poistenie vzťahuje aj na nároky uplatnené voči poistenému ako 

uschovávateľovi na náhradu za poškodenie vecí vnesených návštevníkmi kúpaliska alebo plavárne. 
 
2. Len na základe osobitného dojednania v poistnej zmluve sa poistenie vzťahuje aj na nároky uplatnené voči poistenému ako 

uschovávateľovi na náhradu stratených alebo odcudzených vecí, ktoré návštevníci kúpaliska alebo plavárne odložili v u-
zamknutej kabíne alebo skrinke poskytnutej na tento účel poisteným, alebo ktoré prevzal poistený alebo jeho zamestnanec 
do úschovy.  

 
Poistený je v tomto prípade povinný: 
 
a)  stratu alebo odcudzenie veci bezodkladne hlásiť príslušnému orgánu polície, 
 
b)  viditeľne umiestneným pokynom vyzvať návštevníkov, aby uložili peniaze, cenné papiere (vrátane cestovných platob-

ných prostriedkov) a cennosti na určenom mieste v rámci kúpaliska alebo plavárne. 
 

Pri nedodržaní týchto povinností nevzniká v prípade škodovej udalosti poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie. 
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3. Rozšírené poistenie podľa ods. 1 a 2 tohto článku sa nevzťahuje na nároky na náhradu škody na vnesených motorových 
vozidlách alebo plavidlách, na ich príslušenstve alebo súčastiach, a na veciach umiestnených v nich alebo na nich. 

 
 

Článok 6 
Výklad pojmov  

 
1. Limitom plnenia  sa rozumie horná hranica plnenia poisťovateľa za jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas 

jedného poistného obdobia (v prípade bežného poistného) resp. počas celej doby trvania poistenia (v prípade jednorazo-
vého poistného), pre poistenie vymedzené niektorým z článkov týchto doplňujúcich poistných podmienok alebo dojednaním 
v poistnej zmluve. 

 
2. Sublimitom  sa rozumie limit plnenia dojednaný pre špecifický rozsah poistenia v rámci (paušálnej) poistnej sumy stanove-

nej pre rozsah poistenia podľa čl. 5 VPZ 2010, t.z. o prípadné plnenie z poistenia, na ktoré sa vzťahuje sublimit, sa zníži 
sublimit i (paušálna) poistná suma, platné v poistnom období/počas doby trvania poistenia kedy nastala poistná udalosť. 

- ● - ● - ● - ● - ● -  


