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Úvodné ustanovenia 
 

 

 Na poistenie, ktoré sa uzatvára podľa týchto osobitných poistných podmienok OPP GEO 2019, sa vzťahujú Všeobecné poistné 
podmienky pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP PRO 2019“). 

 
  

Rozsah poistenia 
 

 

 1. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú inému pri výkone: profesie geodeta a/alebo kartografa, 
poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobili osoby, ktoré konali v ich mene ako ich zamestnanci za 
podmienky, že táto činnosť bola schválená priamo geodetom alebo kartografom. 

2. Poistenie sa vzťahuje aj na výkon poistenej profesie subdodávateľmi poisteného, ak boli tieto práce poisteným písomne 
schválené pred ich odovzdaním. 

 
  

Výluky z poistenia 
 

 
 

Okrem výluk z poistenia ustanovených vo VPP PRO 2019 sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:  
a) spôsobenú ako čistú finančnú škodu, 
b) spôsobenú zvýšením, prekročením rozpočtových nákladov stavby,  
c) spôsobenú z akéhokoľvek neprimeraného plánovania nákladov v súvislosti s obstarávaním alebo dodaním 

materiálov,  
d) spôsobenú nesprávnymi odhadmi návratnosti kapitálu alebo z iných odhadov, na základe ktorých sa vypracúvajú 

prognózy ekonomickej návratnosti,  
e) spôsobenú omeškaním s dodaním výsledkov odbornej poisťovanej činnosti,  
f) spôsobenú použitím projektových a/alebo výpočtových metód, ktoré nie sú v súlade so všeobecne akceptovanými 

poznatkami vedy a techniky, 
g) vzniknutú nákladmi na opravu a/alebo prepracovanie projektovej dokumentácie, 
h) spôsobenú v súvislosti s odovzdaním akýchkoľvek nezáväzných, priebežne ďalej upravovaných projektov, 
i) spôsobenú  poisteným alebo jeho subdodávateľom ak sa podieľajú na zhotovovaní (výstavbe), montáži, údržbe 

stavby alebo za ktorú poistený alebo subdodávateľ zodpovedá ako zhotoviteľ stavby, 
j) vzniknutú výkonom odbornej poisťovanej činnosti na akýchkoľvek vodných stavbách, pobrežných stavbách, 

hrádzach, priehradách, tuneloch, mostoch, nadjazdoch, podzemných dráhach. 
 

  
Výklad pojmov 

 

 

 Autorizovaný geodet a kartograf je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných geodetov a kartografov vedenom Komorou 
geodetov a kartografov a ktorému vydala Komora oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa 
zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v platnom znení. 

 
  

Záverečné ustanovenia 
 

 

 1. VPP PRO 2019 a tieto OPP GEO 2019 sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
2. Schválené predstavenstvom poisťovateľa dňa 24.09.2019. 
3. Tieto OPP GEO 2019 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňom 

01.10.2019. 
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