Poistenie podnikateľov
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Generali Poisťovňa, a. s., Slovenská republika

Produkt: ProFi

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 v príslušných Všeobecných poistných podmienkach produktu ProFi. Aby
ste boli plne informovaní, prečítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov

Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

V poistení stavieb a hnuteľných vecí sú predmetom
poistenia stavby a hnuteľné veci pre prípad poškodenia
alebo zničenia:

V poistení stavieb, hnuteľných vecí a prerušenia
prevádzky sa poistenie nevzťahuje na:

 požiarom – ohňom v podobe plameňa,
 priamym úderom blesku – bezprostredným
prechodom blesku poistenou vecou,
 výbuchom – náhlym ničivým prejavom tlakovej sily
spočívajúcej v rozpínavosti plynov a pár,
 nárazom lietadla,
 aerodynamickým treskom,
 dymom unikajúcim zo zariadení.
Ďalej si môžete dojednať doplnkové poistenie pre
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci:










záplavou, povodňou,
víchricou, krupobitím,
zosuvom pôdy, lavínou, pádom predmetov,
zemetrasením, tiažou snehu, výbuchom sopky,
vodou unikajúcou z vodovodných zariadení,
nárazom vozidla,
rozbitím skla, vandalizmom,
krádežou vlámaním, lúpežou,
haváriou motorového vozidla počas dopravy vecí.

V poistení prerušenia prevádzky je predmetom
poistenia strata ušlého zisku a stále náklady ako
následok škôd na poistených veciach spôsobených:
 požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku,
 nárazom lietadla, aerodynamickým treskom,
 dymom unikajúcim zo zariadení.
Ďalej si môžete dojednať doplnkové rozšírenie krytia
o škody spôsobené:
 záplavou, povodňou, víchricou, krupobitím,
 zosuvom pôdy, lavínou, pádom predmetov,
 zemetrasením, tiažou snehu, výbuchom sopky,
 vodou unikajúcou z vodovodných zariadení,
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 nárazom vozidla.

 vrtné veže, atómové elektrárne,
 vodstvo, pôdu, vegetáciu,
 živé zvieratá, nepozberané plodiny, mikroorganizmy.
Na niektoré veci sa poistenie vzťahuje iba v prípade, ak
sú osobitne uvedené v poistnej zmluve, napr.:











cudzie veci,
peniaze, ceniny, cenné papiere, cennosti,
veci zvláštnej hodnoty,
veci zamestnancov, nosiče dát,
výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty,
vozidlá vrátane prívesov, snežné skútre, štvorkolky,
lietadlá, iné zariadenia schopné pohybu v atmosfére,
plavidlá, lodné motory a ťažné stroje,
stavby nespojené so zemou pevným základom,
náklady na zachovanie umelecko-remeselného alebo
historického charakteru stavby.

V poistení strojov a elektroniky sa poistenie nevzťahuje
na:
 nástroje a diely, ktoré sa vymieňajú pri zmene
pracovného výkonu, alebo ktoré sa musia počas
obdobia životnosti poistenej veci viackrát vymieňať
z dôvodu opotrebenia alebo sa pravidelne /
opakovane vymieňajú v dôsledku ich špecifickej
funkcie alebo starnutia,
 snímacie, záznamové a zobrazovacie prvky, nosiče
záznamov,
 škody, za ktoré je dodávateľ poistenej veci, zmluvný
partner poisteného alebo opravca poistenej veci
zodpovedný podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov alebo na základe zmlúv,
 škody všetkého druhu na médiách,
 škody na vozidlách kategórie M, L, LS,
 škody spôsobené bezprostredným následkom
dlhodobého vplyvu prevádzky.

Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

V poistení strojov a elektroniky sú predmetom poistenia
strojné a elektronické zariadenia (stroje a strojné
zariadenia stacionárne, mobilné, samohybné, vlečené,
ťahané, nesené), elektronika (prenosná, stacionárna) ich
výbava a príslušenstvo vo vlastníctve poisteného.
Poistenie sa vzťahuje aj na cudzie veci , ak ich poistený
oprávnene užíva na základe písomnej zmluvy, alebo ich
prevzal pri poskytovaní služby na základe písomnej
zmluvy.

V poistení zodpovednosti za škodu nie je predmetom
poistenia škoda:

Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo
zničenia poistenej veci akoukoľvek udalosťou, ktorá
nastane nečakane a náhle a ktorá obmedzuje alebo
vylučuje funkčnosť tejto veci a nie je v poistných
podmienkach alebo poistnej zmluve z poistenia vylúčená.
Ďalej si môžete dojednať doplnkové rozšírenie krytia:
 krádež a lúpež poistenej veci,
 náklady za prácu nadčas,
 náklady za expresné príplatky.

 spôsobená úmyselne, alebo prevzatá nad rámec
stanovený všeobecne záväznými právnymi
predpismi, alebo prevzatá v zmluve medzi poisteným
a treťou osobou nad rámec stanovený právnymi
predpismi,
 vzniknutá na veciach, ktoré poistený užíva,
 vzniknutá na vadnom výrobku dodanom poisteným.
Z poistenia ďalej nevzniká nárok na plnenie:
 za pokuty, penále či iné zmluvné, správne a/alebo
trestné sankcie akéhokoľvek druhu uložené
poistenému, za iné platby uložené poistenému, ktoré
majú represívny, exemplárny alebo preventívny
charakter,
 za straty, náklady alebo iné výdavky, ktoré vzniknú
iným v súvislosti so stiahnutím výrobku,
 za akékoľvek platby, náhrady alebo náklady
požadované v súvislosti s uplatnením práva na
ochranu osobnosti, alebo inej nemajetkovej ujmy.

V poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
činnosťou poisteného je predmetom poistenia:
 všeobecne záväzným právnym predpisom stanovená
zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inej
osobe na živote, zdraví alebo na veci, ktorú má táto
osoba vo vlastníctve alebo v užívaní, na území
vymedzenom v poistnej zmluve.
V poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
v súvislosti s výkonom vybraných činností
poisteného je predmetom poistenia:
 všeobecne záväzným právnym predpisom stanovená
zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inej
osobe v súvislosti s výkonom činnosti poisteného,
ktorá je uvedená v poistnej zmluve, na území
vymedzenom v poistnej zmluve.
V poistení zodpovednosti za škodu cestného
dopravcu je predmetom poistenia:
 všeobecne záväzným právnym predpisom stanovená
zodpovednosť poisteného za škodu vyplývajúca zo
zmluvy o preprave veci, ktorá vznikla inej osobe na
prepravovanej zásielke v dôsledku poistnej udalosti,
ku ktorej došlo v dobe trvania poistenia pri
vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave a/alebo
zodpovednosť poisteného za škodu vyplývajúca z
Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej
cestnej nákladnej doprave (CMR), ktorá vznikla inej
osobe na prepravovanej zásielke v dôsledku poistnej
udalosti, ku ktorej došlo v dobe trvania poistenia pri
medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.
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Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie stavieb, hnuteľných vecí a prerušenia
prevádzky sa nevzťahuje na škody spôsobené:
 tlením, vystavením veci úžitkovému ohňu a teplu,
 obhorením, ktoré nebolo spôsobené požiarom,
 prepätím alebo indukciou na elektrických alebo
elektronických zariadeniach,
 výbuchom v zariadeniach, pri ktorých sa energia
výbuchu cieľavedome využíva,
 spätným vystúpením vody, ktoré nebolo spôsobené
záplavou alebo povodňou,
 zemetrasením, ktoré nedosiahlo minimálne 6. stupeň
makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98,
 sadaním pôdy.
Pri poistení zodpovednosti za škodu nie sú kryté škody:
 v súvislosti s činnosťou poisteného vykonávanou bez
príslušného oprávnenia,
 v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie z poistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla alebo z úrazového poistenia, ktoré
je súčasťou sociálneho poistenia v zmysle príslušných
právnych predpisov,
 vzniknuté v súvislosti s vojnovými udalosťami,
vzburou, povstaním, terorizmom, pôsobením jadrovej
energie,
 vzniknuté na veciach, na ktorých poistený vykonával
objednanú činnosť, pokiaľ ku škode došlo preto, že
táto činnosť bola chybne vykonaná,
 v prípade akejkoľvek náhrady škody prisúdenej súdom
Spojených štátov amerických alebo Kanady.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Na území Slovenskej republiky na mieste uvedenom v poistnej zmluve. V prípade rozšírenia územnej platnosti je tento údaj
uvedený v poistnej zmluve.

Aké mám povinnosti?
• odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovne a oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré ste bol opýtaný, ako aj
každé zvýšenie rizika, o ktorom viete a ktoré nastalo po uzavretí poistnej zmluvy

• umožniť poisťovni vstup do poistených priestorov, kde sa nachádza poisťovaná prevádzka a/alebo veci a poskytnúť jej projektovú,
•
•
•
•
•
•

požiarnotechnickú, účtovnú a inú vyžiadanú dokumentáciu,
platiť poistné včas a v správnej výške,
riadne sa starať o poistené veci,
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,
zabezpečiť poistené priestory spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve,
ak nastala poistná udalosť, bezodkladne ju nahlásiť poisťovni 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 šetrenie
poistnej udalosti.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Splatnosť poistného je uvedená v poistnej zmluve. Vo všeobecnosti je poistné splatné dňom začiatku poistenia, ak však uzavierate
poistnú zmluvu zaplatením poistného (tzv. bezkontaktne, bez podpisu poistnej zmluvy), poistné musí byť zaplatené v lehote určenej
poisťovňou, inak poistná zmluva nevznikne. Nezabudnite zaplatiť poistné za prvé poistné obdobie včas a v správnej výške.
Ak sa poistná zmluva uzavrela na dobu neurčitú, následné platby poistného sú splatné vždy ku dňu zhodného s dňom začiatku
poistenia. V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj platenie poistného v polročných, štvrťročných alebo mesačných splátkach.
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 v plnej výške so
správne uvedeným variabilným symbolom.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve, najskôr však okamihom uzavretia poistnej zmluvy.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa uzaviera na dobu neurčitú.
Poistnú zmluvu môžete uzavrieť jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) prijatím návrhu poisťovne na uzavretie poistnej zmluvy zaplatením poistného v lehote určenej poisťovňou (tzv. bezkontaktne),
alebo
b) podpisom poistnej zmluvy (tzv. kontaktne).

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 ročného poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť
doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím.
Ak došlo k zmene výšky poistného a poisťovňa Vám (poistníkovi) výšku poistného neoznámila najneskôr desať týždňov pred uplynutím
poistného obdobia, môžete poistnú zmluvu bezplatne vypovedať s okamžitou účinnosťou, a to do konca príslušného poistného obdobia.
Poistnú zmluvu môžete vypovedať aj do 1 mesiaca od ukončenia vyšetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne
plniť, ako aj do 3 mesiacov od oznámenia škodovej udalosti.
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