
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poistenie zvierat  

Informačný dokument o poistnom produkte 

Spoločnosť: Generali Poisťovňa, a. s., Slovenská republika             Produkt: Poistenie zvierat 

Tento dokument Vám má poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím 
zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach poľnohospodárskeho 
poistenia VPP PP 14 a v Zmluvných dojednaniach poistenia hospodárskych zvierat ZD-ZV14. Aby ste boli plne informovaní, prečítajte si 
všetky dokumenty.   

O aký typ poistenia ide? 

Poľnohospodárske poistenie zvierat 
 

 

 

 

 

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia? 

 hospodárske zvieratá vo vašom vlastníctve pre prípad ich 
uhynutia, zmárnenia, nariadeného zmárnenia podľa platného 
veterinárneho zákona, naliehavého zabitia, ako aj zabitia 
zvieraťa pre jatočné účely alebo iných škôd na zvieratách v 
dôsledku pôsobenia: 

 základného rizika – nákazy zvierat,  

 nutné, účelne a primerane vynaložené zachraňovacie náklady. 

Predmetom poistenia môžu byť aj: 
- cudzie zvieratá, ktoré máte v dočasnom alebo trvalom užívaní 

alebo ste ich prevzal na základe písomnej zmluvy od 
právnickej alebo fyzickej osoby.  

Poistenie je možné rozšíriť aj na riziká: 

- infekčné ochorenia, 

- neohlásené prerušenie dodávky elektrického prúdu, 
zasiahnutie zvieraťa elektrickým prúdom, akútna otrava 
zvieraťa, 

- živelné riziká - požiar, výbuch, úder blesku, záplava, povodeň, 
víchrica, krupobitie, zosun pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, 
zosun alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov alebo iných 
predmetov a zemetrasenie, 

- prehratie organizmu u hydiny a králikov, 
- jednotlivé škody – akútna neinfekčná choroba, úraz, pôrodná 

škoda. 
Pre každú kategóriu hospodárskych zvierat musíte stanoviť 
poistnú sumu. Poistná suma predstavuje maximálne plnenie 
poisťovne v prípade poistnej udalosti. Pre jej stanovenie musíte 
vychádzať z priemernej trhovej ceny zdravého zvieraťa, 
rovnakého druhu a plemena, kategórie a kvality. Táto trhová cena 
vyjadruje hodnotu poisteného zvieraťa. Jej súčin s počtom kusov 
zvierat v danej kategórii predstavuje poistnú sumu tejto kategórie 

zvierat. 

 hospodárske zvieratá, ktoré sú v čase dojednávania poistenia 
napadnuté nákazou alebo infekčnou chorobou, 

 hospodárske zvieratá, ktoré nie sú chované v súlade 
s požiadavkami zákona o veterinárnej starostlivosti, 

 nepriame škody akéhokoľvek druhu (napr.: ušlý zárobok, ušlý zisk, 
pokuty, manká, nemožnosť užívať rastliny a pod.), 

 vedľajšie náklady (náklady právneho zastúpenia a pod.). 

 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Poistenie sa nevzťahuje na: 

 škody z rizík, ktoré vznikli pred uzavretím poistenia, 
 nákazy a infekčné ochorenia vzniknuté do 7 dní od začiatku 

poistenia, 
 dedičné chyby a choroby, impotenciu a sterilitu, negatívnu selekciu 

zvierat v chove, rabiatnosť a kanibalizmus, 
 udalosti vzniknuté vedomým porušením predpisov o veterinárnej 

starostlivosti a iných právnych predpisov a noriem zaručujúcich 
bezpečný chod v chove zvierat, ako aj porušením nariadených 
veterinárnych opatrení, 

 udalosti, ktoré nastali v súvislosti alebo ako následok nesprávneho 
veterinárneho úkonu, 

 hodnotu bežných prevádzkových strát uvedených v poistnej zmluve, 
 jadrovou reakciou, jadrovým žiarením alebo kontamináciou 

rádioaktívnou, azbestom, formaldehydom, 
 vojnovými udalosťami, vzburou, povstaním alebo inými násilnými 

nepokojmi, štrajkom, výlukou, teroristickými aktmi. 
 Zachraňovacími nákladmi nie sú náklady spojené s liečbou, 

veterinárnou starostlivosťou, dezinfekciou, dezinsekciou, 
deratizáciou, výživou a ošetrovaním, ustajnením a dopravou, s 
výnimkou evakuácie poistených zvierat. 

Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 Všetky farmy s ustajňovacími zariadeniami (maštale, haly, prístrešky, výbehy, voliéry a pod.), v ktorých chováte hospodárske 

zvieratá na území Slovenskej republiky uvedené v poistnej zmluve. 

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v článku 
V. Všeobecných poistných podmienok a v článku VI. Zmluvných 
dojednaní. 

 



 
Aké mám povinnosti? 

• odpovedať pravdivo na všetky otázky poisťovne a oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré ste bol opýtaný,  
• uviesť všetky chované kategórie zvierat, ktoré majú byť poistené, 
• umožniť poisťovni kedykoľvek uskutočniť kontrolu podkladov pre výpočet poistného,  
• platiť poistné včas a v správnej výške, 
• dodržiavať predpisy o veterinárnej starostlivosti, hlavne zásady protinákazovej ochrany chovu, zabezpečiť vakcináciu poistených 

zvierat v prípadoch, keď je doporučená,  
• dodržiavať povinnosti uložené právnymi predpismi ako aj prevzaté na seba poistnou zmluvou a ani netrpieť porušovanie týchto 

povinností zo strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby sa za tretie osoby považujú aj všetky fyzické a právnické osoby pre 
poisteného činné), 

• dbať, aby nenastala poistná udalosť, 
• ak nastala poistná udalosť, písomne ju nahlásiť poisťovni najneskôr do 3 dni a urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby 

sa vzniknutá škoda už nezväčšovala. Zároveň dať pravdivé vysvetlenie o vzniku poistnej udalosti a rozsahu jej následkov a predložiť 
doklady potrebné na zistenie okolností na posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky ako aj umožniť poisťovni 

šetrenia poistnej udalosti, poskytnúť poisťovni nevyhnutnú súčinnosť pri stanovovaní rozsahu škody.  

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Splatnosť poistného je uvedená v poistnej zmluve. Vo všeobecnosti je poistné splatné prvým dňom poistného obdobia. 

V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj platenie poistného v splátkach.  

Následné splátky poistného sú splatné ku dňu uvedenom v poistnej zmluve. 

Poistné môžete platiť prostredníctvom pošty alebo finančnej inštitúcie. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, 
ktorým je číslo poistnej zmluvy. 

Poistné sa považuje za zaplatené v deň pripísania úhrady poistného na účet poisťovne uvedený v poistnej zmluve so správne 
uvedeným variabilným symbolom. 

Kedy začína a končí krytie? 

Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. 

Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú. 

Ako môžem zmluvu vypovedať? 

Uzavretú poistnú zmluvu môžete vypovedať do dvoch mesiacov od jej uzavretia. 

V priebehu trvania poistenia môžete poistnú zmluvu vypovedať ku koncu poistného obdobia, ktorým sa rozumie rok v trvaní 12 za sebou 
idúcich kalendárnych mesiacov. Výpoveď však musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. 
Zároveň môžete poistnú zmluvu vypovedať do 1 mesiaca od ukončenia vyšetrenia poistnej udalosti alebo aj do 3 mesiacov od 
oznámenia poistnej udalosti. 

Nezabudnite však zaplatiť poistné za prvé poistné obdobie včas a v správnej výške. Ak tak neurobíte do 3 mesiacov od jeho splatnosti, 
poistenie automaticky zanikne. 

 

 

Upozornenie: Úplný zoznam povinností nájdete v článku IX. Všeobecných poistných podmienok a v článku X. Zmluvných dojednaní. 


