POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI
PODNIKATEĽOV GB2556 PREVENTOR
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Groupama poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Slovenská republika
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia, nie sú kompletné, na viacerých
miestach boli zjednodušené a nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podmienok. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v nasledovných dokumentoch, v závislosti od variantu produktu zvoleného poistníkom: Všeobecné
poistné podmienky pre poistenie majetku (“VPPM“), Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu („VPPZ“), Osobitné poistné
podmienky pre živelné poistenie („OPPZ“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie pre prípad odcudzenia („OPPO“), Osobitné poistné podmienky
pre poistenie škôd spôsobených vandalizmom („OPPV“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla („OPPS“), Osobitné poistné podmienky pre
poistenie elektroniky („OPPE“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie lomu stroja („OPPLS“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie prepravy
majetku („OPPP“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie prerušenia prevádzky („OPPPP“) a v poistnej zmluve.

O aké poistenie ide?

Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov slúži na poistenie škôd na majetkových predmetoch (poistenie majetku), resp. prevzatie určitých
povinností poskytnúť odškodnenie (poistenia zodpovednosti) v prípade spoločností s ručením obmedzeným, komanditných spoločností, akciových
spoločností, neziskových spoločností0, samospráv, samostatne zárobkovo činných osôb a fyzických osôb s pridelením daňovým identifikačným číslom.

Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

Riziká poistenia majetku:

Poistenie sa nevzťahuje na nasledovné
udalosti:
88 Vojnové činy
88 Terorizmus
88 Prirodzené opotrebovanie
88 Jadrové, ionizujúce alebo laserové žiarenie
88 Nie sú poistené:
88 Škody spôsobené povodňami v
inundačnom území, na území po
záplavovú čiaru povodne alebo hrádzu,
resp. na vodou zaplavenom, resp.
premočenom území; škody spôsobené
spodnými vodami alebo záplavami
88 Škody spôsobené vetrom s rýchlosťou
nedosahujúcou 54 km/h
88 Škody neovplyvňujúce používanie
predmetu
88 Škodami poistenia zodpovednosti
spôsobené porušením zmluvy, chybným
plnením
88 Pokuty, penále, úroky z omeškania
88 Čiste finančné straty
Poisťovňa neposkytne poistné plnenie
88 Ak škoda vznikla z dôvodu porušenia
pravidiel ochrany pred požiarmi a
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
príslušných noriem a iných predpisov
88 Ak vznik škody mohol poistený alebo
jeho zástupca predvídať, resp.
rozpoznanie nebezpečenstva škody sa
mohlo od nich očakávať
88 Ak poistený alebo vlastník poškodeného
majetkového predmetu môže žiadať
o jeho opätovnú výstavbu, opätovné
obstaranie či rekonštrukciu formou
štátnej alebo inej podpory, resp. ak môže
byť požadované jeho vrátenie

Poistenie pokrýva poistenie škôd spôsobených: požiarom a jeho

sprievodnými javmi, výbuchom, úderom blesku, pádom alebo
zrútením leteckých dopravných prostriedkov riadených personálom,
resp. ich nákladu, zemetrasením, povodňou, záplavou, víchricou,
atmosférickými zrážkami, krupobitím, tiažou snehu; lavínou, škôd
spôsobených prasknutím alebo poruchou potrubí pitnej, odpadovej
a požiarnej vody, zosuvom skál, kameňov a pôdy, zosunom pôdy a
prepadnutím sa neznámej dutiny, nárazom vozidla, pádom cudzích
predmetov na poistené predmety, mimoriadnym únikom dymu a tepla.
Najžiadanejšie pripoistenia sú: poistenie pre prípad krádeže
vlámaním a lúpež, rozbitie alebo lom skla, poistenie prepravovaného
nákladu, poistenie straty a nákladov spôsobených prerušením
prevádzky, rozšírenie krytia na stroje, resp. elektrické a elektronické
zariadenia (poškodenie stroja a elektr(on)ického zariadenia),
vandalizmus, rozšírenie krytia škôd spôsobených vodou na
priestory pod úrovňou terénu, poistenie dokumentácie, modelov a
prototypov.
Poistnú sumu stanovuje a za jej správnosť zodpovedá poistník a je
maximálnou hodnotou poistného plnenia za poistné obdobie. Pre
stanovenie poistnej sumy je rozhodujúca poistná hodnota (hodnota
poistenej veci v čase dojednania poistenia). V poistnej zmluve môže
byť dojednaný limit poistného plnenia pre jednotlivé veci alebo
poistenie na prvé riziko.
Riziká poistenia zodpovednosti: škody, v prípade ktorých má poistený
povinnosť náhrady škody voči poškodenému za ktorú poistený na
základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedá. Škodou
sa rozumie škoda na veci a/ alebo na zdraví. Najčastejšie prípady:
Škody spôsobené tretím stranám, škody spôsobené pri výkone
vlastníckych práv, správe alebo prevádzke nehnuteľnosti, škoda na
zdraví voči poškodenému, ktorý nie je zamestnancom poisteného,
škody na odložených veciach zamestnancov poškodeného alebo
jeho návštevníkov.
V prípade poistenia zodpovednosti za škodu sa dojednáva ročný
limit plnenia, ktorý je maximálnou hranicou poistného plnenia za
poistné obdobie a tento limit si stanovuje poistník.
Možné pripoistenia:
škoda spôsobená na prenajatých nehnuteľnostiach, škoda z
regresných nárokov vznikajúcich Sociálnej poisťovni a zdravotným
poisťovniam, škoda na veciach prevzatých za účelom vykonania
objednanej činnosti, škoda spôsobené vadným výrobkom a škoda na
životnom prostredí.
V prípade pripoistení sa dojednáva sublimit plnenia v rámci limitu
plnenia dohodnutého v poistnej zmluve. Sublimit nenavyšuje limit
plnenia.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Podstatné obmedzenia sú:
Poisťovňa nemá povinnosť poskytnúť poistné plnenie, ak bola
škoda spôsobená protiprávnym alebo úmyselným konaním
alebo hrubou nedbanlivosťou poisteného.
Poisťovňa je povinná uhradiť škody vzniknuté na poistených
majetkových predmetoch len do takej miery, v akej poškodené
majetkové predmety súvisia s prevádzkovanou činnosťou
poisteného, respektíve v prípade tých poistených majetkových
predmetov, ktorých skladovanie na mieste znášania rizika v čase
vzniku škody bolo odôvodnené a potrebné.

Poisťovňa uhradí daň z pridanej hodnoty len v tom prípade, ak
sa daň z pridanej hodnoty brala do úvahy pri stanovení poistnej
sumy (bola zahrnutá do poistnej sumy), ďalej poistený nie je
oprávnený na nárokovanie si späť tejto dane ak majetkový
predmet bol zrekonštruovaný, respektíve nahradený, respektíve
bola predložená taká faktúra, na ktorej sa uvádza suma dane z
pridanej hodnoty, alebo z ktorej sa môže táto suma vypočítať.
Ak je poistná suma uvedená poistníkom menšia ako nová
hodnota predmetu poistenia, poisťovňa poskytne poistné
plnenie v miere rovnej pomeru poistníkom uvedenej a skutočnej
poistnej sumy.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
99 Poistenie majetku platí v priestoroch prevádzok poisteného
na území SR.
99 V prípade poistenia zásielky predstavuje územná platnosť
územie SR.

99 V prípade poistenia zodpovednosti predstavuje územná
platnosť celé územie SR.
99 Územnú platnosť poistenia majetku aj poistenia
zodpovednosti je možné rozšíriť aj na iné krajiny za
hranicami SR

Aké mám povinnosti?
Pred uzavretím poistenia:
– oznámiť poisťovateľovi všetky také okolnosti, ktoré sú mu
známe alebo by mu mali byť známe, odpovedať pravdivo
a úplne na otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia a
umožniť vstup poisťovateľa do poisťovaných objektov kvôli
posúdeniu poistného rizika, vykonať fotodokumentáciu
predmetu poistenia
Počas trvania poistenia:
– Povinnosť oznamovania zmien: Zmena hodnoty majetku,
vznik záložného práva, významná zmena v systéme
prevencie vzniku škôd, významný nárast poistného rizika,
spustenie konkurzného alebo likvidačného konania
– Udržiavať poistené veci v dobrom technickom stave,
dodržiavať ustanovenia technických noriem a predpisov,
všeobecne záväzných právnych predpisov

– Dohliadať, aby škodová udalosť nenastala
– Platiť poistné včas a v stanovenej výške
– Vykonať rozumné opatrenia na prevenciu vzniku škôd,
ktoré je možné za riadnych okolností očakávať
V prípade škodovej udalosti
– oznámiť bezodkladne a oznámenie písomne predložit
najneskôr do 5 dní
– vykonať všetky také rozumné opatrenia pre zmiernenie
škôd a prevenciu ich nárastu, ktoré je možné za riadnych
okolností očakávať a nemeniť stav vzniknutý následkom
škody bez súhlasu poisťovateľa do začiatku zaznamenania
škody, najneskôr do 5 dní od vzniku škodovej udalosti ak
to nie je nevyhnutné

Kedy a ako uhrádzam platbu ?
– Poistné je možné uhrádzať s mesačnou, štvrťročnou,
polročnou a ročnou frekvenciou
– V prípade poistenia na dobu určitú je možné zvoliť
jednorazovú platbu

– Poistné je možné uhradiť šekom, bankovým prevodom,
skupinovým inkasným príkazom

Kedy začína a končí krytie ?
Poistná zmluva sa dojednáva na dobu neurčitú a poistným
obdobím je jeden rok (t.j. 365 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní resp. 366 dní v prestupnom roku). Takisto
je možné dojednať poistenie na dobu určitú.
– krytie začína 0. hodinou dňa nasledujúceho po dni

uzavretia poistnej zmluvy, ak nie je dohodnutý neskorší
dátum
– krytie končí dňom platného zániku poistenia (uplynutím
doby, výpoveďou, dohodou, zánikom možnosti vzniku
poistnej udalosti –zánik poistenej veci)

Ako môžem zmluvu vypovedať ?
– Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ak je
výpoveď doručená poisťovateľovi najneskôr 6 týždňov pred
výročím poistnej zmluvy
– Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu
uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osemdňová
a začína plynúť od 00.00 hod., dňa nasledujúceho po dni
doručenia výpovede

– Výpoveďou do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia,
zamietnutia alebo odmietnutia poistného plnenia
– Písomným oznámením zámeru zrušiť zmluvu vzájomnou
dohodou; v tomto prípade je pre zánik zmluvy potrebný aj
súhlas poisťovateľa

Iné dôležité informácie
Svojím podpisom potvrdzujem, že s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy som bol oboznámený s informáciami
o poistnom produkte a že som v písomnej forme prevzal jeden exemplár Informačného dokumentu o poistnom produkte.
V ............................... Dňa....................
Meno a priezvisko/ Obchodné meno poistníka........................................................................ Podpis:....................................

