
 

 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE PRIPOISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA 
ENVIRONMENTÁLNU ŠKODU OD-SME-ES/1117 

platné od 22.11.2017 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

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

 
Článok 2 

Predmet a rozsah pripoistenia 
1. Predmetom pripoistenia zodpovednosti za 

environmentálnu škodu je zodpovednosť 
poisteného za škodu spôsobenú únikom 
znečisťujúcich látok v súvislosti s pracovnou 
činnosťou poisteného, ak poistený za túto 
škodu zodpovedá v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov.  

2. Poisťovateľ nahradí za poisteného: 
a) environmentálnu škodu spôsobenú únikom 

znečisťujúcich látok v súvislosti s  pracovnou 
činnosťou poisteného,  

b) náklady na nápravné opatrenia a/alebo 
preventívne opatrenia, ktoré boli vynaložené 
v dôsledku environmentálnej škody alebo 
bezprostrednej hrozby environmentálnej 
škody, ktorá vznikla v súvislosti s  pracovnou 
činnosťou poisteného.  

3. Predpokladom vzniku práva na poskytnutie 
poistného plnenia je, že environmentálna škoda 
alebo bezprostredná hrozba environmentálnej 
škody vznikla počas doby trvania poistenia. 

4. Prvé overiteľné zistenie environmentálnej škody 
alebo bezprostredne hroziacej 
environmentálnej škody poisteným, 
kompetentným orgánom alebo treťou osobou 
nastalo počas doby trvania poistenia.  

5. Ak sa poisťovateľ k tomu vopred písomne 
zaviazal, uhradí v súvislosti s environmentál-
nou škodou alebo bezprostrednou hrozbou 
environmentálnej škody aj náklady na 
havarijného komisára, náklady na znalecké 
posudky, náklady na konzultantov alebo 
odborníkov v oblasti životného prostredia. 

 
Článok 3 

Vylúčenia z pripoistenia 
1. Pripoistenie sa nevzťahuje ani na 

zodpovednosť za environmentálnu škodu: 
a) vzniknutú na nehnuteľnom majetku vo 

vlastníctve poisteného, ktorý poistený 
prenajal inému alebo ktorý poistený užíva 
v súčasnosti alebo v minulosti, a to vrátane 

chránených druhov a chránených biotopov 
nachádzajúcich sa na tomto majetku, 

b) spôsobenú v dôsledku vedomej 
nedbanlivosti poisteného alebo iných osôb 
konajúcich v mene poisteného,  

c) o ktorej vzniku alebo hrozbe vzniku poistený 
alebo jeho zamestnanec vedel alebo musel 
vedieť pred dojednaním poistenia,  

d) spôsobenú únikom znečisťujúcich látok, 
o ktorom, alebo o hrozbe vzniku ktorého 
poistený alebo jeho zamestnanec vedel alebo 
musel vedieť v čase uzatvárania poistenia,  

e) ktorá vznikla pred začiatkom poistenia,  
f) ktorá vznikla ako výsledok nevyhnutných, 

nutných, prípustných vplyvov na životné 
prostredie spôsobených normálnou 
prevádzkou, 

g) spôsobenú únikom znečisťujúcich látok 
z podzemných skladovacích  nádrží,  

h) ktorá vznikla v mieste prevádzky  poisteného 
v dôsledku vypúšťania odpadových vôd 
(kanalizácie) poisteného,  

i) spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, 
držby alebo prevádzkovaním skládok odpadu, 
likvidácie odpadu alebo spaľovania odpadu,  

j) spôsobenú používaním geneticky 
modifikovaných organizmov,  

k) spôsobenú geologickým prieskumom 
a ťažbou plynu a ropy,  

l) spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, 
správy alebo prevádzky akéhokoľvek 
lietadla a plavidla,  

m) ktorej príčina vznikla mimo územia 
Slovenskej republiky, 

n) vzniknutú v súvislosti s pracovnou 
činnosťou, na ktorú poistený nemá príslušné 
oprávnenie podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

2. Pripoistenie sa ďalej nevzťahuje ani na: 
a) náklady, ktoré boli vynaložené na údržbu, 

opravu, výmenu alebo zlepšenie 
prevádzkových zariadení alebo vybavenia 
poisteného,  

b) škodu na zdraví alebo živote, škodu 
spôsobenú poškodením, zničením alebo 
stratou hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci. 

 
Článok 4 

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 5 
Povinnosti poisteného 

1. Pre toto poistenie platia aj povinnosti 
poisteného uvedené vo VPP-SME/1117 v čl 5. 

2. Poistený je tiež povinný: 
a) urobiť všetky opatrenia k zmierneniu 

následkov environmentálnej škody, vyžiadať 
si k tomu pokyny poisťovateľa a postupovať 
v súlade s nimi, 

b) oznámiť bezodkladne vznik 
environmentálnej škody príslušnému 
orgánu,  

c) požiadať poisťovateľa o písomný súhlas 
s vynaložením nákladov v zmysle čl. 2 ods. 
4 týchto Osobitných dojednaní,  

d) požiadať písomne príslušný orgán, aby 
rozhodol, že prevádzkovateľ nie je povinný 
znášať náklady na preventívne opatrenia 
alebo nápravné opatrenia alebo ich časť, ak 
je na to oprávnený v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov,  

e) ihneď, len čo sa o tom dozvie, oznámiť 
poisťovateľovi písomne každú zmenu, ktorá 
má vplyv na poistené riziko, predovšetkým 
zmenu pracovnej činnosti, otvorenie novej 
prevádzky a všetky zmeny v skutočnostiach 
oznámených poisťovateľovi pred uzavretím 
poistenia alebo pri zmene poistnej zmluvy. 
Dokiaľ poisťovateľ nevyjadrí súhlas so 
zmenou rizika písomnou formou, nie je 
povinný poskytnúť poistné plnenie za 
environmentálnu škodu spôsobenú úplne 
alebo čiastočne týmto zmeneným rizikom.  

3. Ak poistený poruší povinnosti uvedené v ods.1 
tohto článku, poisťovateľ má proti poistenému 
právo na náhradu vyplatených súm až do 
výšky vyplateného poistného plnenia, s 
prihliadnutím k tomu, aký vplyv malo toto 

porušenie na rozsah povinnosti poisťovateľa 
plniť. 

 
Článok 6 

Poistná udalosť 
1. Poistnou udalosťou, s ktorou je spojený vznik 

povinnosti poisťovateľa plniť, je vznik 
environmentálnej škody alebo bezprostrednej 
hrozby environmentálnej škody, ak poistený za 
škodu zodpovedá v zmysle všeobecne 
záväzných environmentálnych právnych 
predpisov.  

2. Viaceré environmentálne škody, ktoré spolu 
časovo súvisia, vzniknuté z tej istej alebo 
rovnakej príčiny, zdroja, okolnosti, udalosti 
alebo iného nebezpečenstva, sa považujú za 
jednu poistnú udalosť (sériová škodová 
udalosť). Za okamih vzniku každej 
environmentálnej škody zo sériovej škodovej 
udalosti sa bez ohľadu na skutočný okamih jej 
vzniku považuje okamih, keď vznikla prvá 
z nich.  

 
Článok 7 

Poistné plnenie 
1. Poistné plnenie, vrátane nákladov podľa čl. 2 

ods. 4 a 5 týchto Osobitných dojednaní, nesmie 
prekročiť poistnú sumu dohodnutú v poistnej 
zmluve v súlade s čl. 4 týchto Osobitných 
dojednaní. To platí ja pre súčet všetkých plnení 
pri sériovej škodovej udalosti. 

 
Článok 8 

Záverečné ustanovenia 
1. Od ustanovení čl. 1 až 7 týchto osobitných 

dojednaní sa možno v poistnej zmluve odchýliť. 
2. Tieto osobitné dojednania sú účinné od 

22.11.2017 a sú súčasťou poistnej zmluvy.

 


