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verzia 09/2020

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE POVOLANIA

Úvodné ustanovenie
Pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, ktoré do-
jednáva Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO: 31 383 408 (ďalej len „poisťovňa“), platí 
uzavretá poistná zmluva, ustanovenia týchto Všeobecných poistných podmienok 
pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania (ďalej len 
„VPP-Zp“), príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákonníka práce, Zákona 
o štátnej službe a iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej repub-
liky upravujúcich zodpovednosť za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch a štátnoza-
mestnaneckých vzťahoch. 

Článok 1  
Predmet a rozsah poistenia

1. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu, ktorú poistený 
spôsobil: 
a) ako zamestnanec (člen družstva) svojmu zamestnávateľovi (družstvu), kto-

rým je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo pod-
nikajúca fyzická osoba s miestom podnikania na území Slovenskej repub-
liky alebo organizačná zložka podniku, ktorá má sídlo na území Slovenskej 
republiky (ďalej len „zamestnávateľ“), s  ktorou je poistený v  čase vzniku 
škody v pracovnom, členskom alebo štátnozamestnaneckom pomere, a to 

b) zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v pria-
mej súvislosti s ním, pokiaľ táto zodpovednosť vznikla podľa § 179 Zákon-
níka práce alebo § 166 Zákona o štátnej službe, prípadne iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich zodpo-
vednosť poisteného za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch alebo štátno-
zamestnaneckých vzťahoch. 

2. Iba ak je v poistnej zmluve dojednané rozšírené krytie „Motorové vozidlo“, po-
istenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu podľa ods. 1 tohto článku, ako aj 
na zodpovednosť za škodu spôsobenú na zverenom motorovom vozidle a spô-
sobenú vedením alebo obsluhou tohto vozidla.

3. Iba ak je v poistnej zmluve dojednané rozšírené krytie „Pracovný stroj“, poiste-
nie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu podľa ods. 1 a 2 tohto článku, ako aj 
na zodpovednosť za škodu spôsobenú na zverenom pracovnom stroji a spôso-
benú vedením alebo obsluhou tohto stroja.

Článok 2  
Poistná udalosť

1. Poistná udalosť je oprávnený a preukázaný nárok zamestnávateľa uvedeného 
v článku 1 písm. a) týchto VPP-Zp voči poistenému na náhradu škody, za ktorú 
poistený zodpovedá a: 
a) ktorý nie je uvedený vo výlukách z poistenia, a 
b) ktorý bol prvýkrát písomne uplatnený voči poistenému počas trvania po-

istenia, a 
c) ku škode došlo v  dôsledku konania poisteného podľa článku 1 písm. b) 

týchto VPP-Zp, a 
d) príčina škody a škoda nastali počas trvania poistenia. 

Článok 3  
Výluky z poistenia

1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu: 
a) spôsobenú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, 
b) prevzatú nad rámec ustanovený právnymi predpismi, 
c) vzniknutú z pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, 
d) vzniknutú nesplnením povinnosti odvrátiť škodu alebo zamedziť zväčšova-

niu už vzniknutej škody, 
e) vzniknutú činnosťou a v rozsahu, pri ktorej slovenské právne predpisy ukla-

dajú povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu
f) spôsobenú v  príčinnej súvislosti s  vojnovými udalosťami každého druhu, 

vzburou, povstaním, alebo inými hromadnými násilnými nepokojmi, štraj-
kom, terorizmom alebo zásahom štátnej alebo úradnej moci, 

g) spôsobenú živelnými udalosťami, 
h) vzniknutú pôsobením tepla, plynov, pár, vlhkosti, popolčeka, žiarením 

všetkého druhu, kontamináciou vody, pôdy, ovzdušia, flóry alebo fauny, 
tvorením húb a plesní,

i) priamo alebo nepriamo zapríčinenú, vyplývajúcu alebo vzniknutú v spoji-
tosti s jadrovou energiou alebo rádioaktivitou akéhokoľvek druhu, 

j) spôsobenú manipuláciou so zápalnými alebo výbušnými látkami, plynom, 
formaldehydom, azbestom, toxickými látkami, karcinogénnymi látkami 
a pod. alebo ich výrobou, 

k) spôsobenú sadaním, zosúvaním pôdy, poddolovaním, eróziou, priemysel-
ným odstrelom, chemickým postrekom alebo podkopaním, 

l) spôsobenú pasúcimi sa hospodárskymi zvieratami na lúkach, stromoch, zá-
hradných, poľných alebo lesných kultúrach, alebo spôsobenú ich úhynom

m) spôsobenú prenosom vírusu HIV, iných infekčných alebo vírusových chorôb 
ľudí alebo zvierat, 

n) ktorá sa prejavuje genetickými zmenami organizmov, alebo geneticky mo-
difikovanými organizmami,

o) spôsobenú po požití alkoholického nápoja, návykovej alebo omamnej látky 
alebo lieku označeného zákazom viesť motorové vozidlo, 

p) priamo alebo nepriamo vyplývajúcu alebo vznikajúcu, zväčšenú alebo 
zhoršenú v dôsledku pôsobenia siliky (oxidu kremičitého) v ľubovoľnej for-
me alebo množstve. 

2. Poisťovňa nenahradí za poisteného:
a) škodu na ušlom zisku,
b) pokuty, penále, uhradené sankcie akéhokoľvek druhu, 
c) nároky, pri ktorých uplynula premlčacia lehota podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, 
d) akúkoľvek náhradu škody prisúdenú súdom Spojených štátov amerických 

alebo Kanady, 
e) škodu, za ktorú poistený zodpovedá osobám jemu blízkym a osobám, ktoré 

s ním žijú v domácnosti. 
3. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spô-

sobil: 
a) pri výkone činnosti na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pra-

covného pomeru alebo v priamej súvislosti s výkonom týchto prác, 
b) nenastúpením do práce alebo neospravedlnenou neprítomnosťou v práci,
c) po neplatnom rozviazaní pracovného pomeru, alebo štátnozamestnanec-

kého pomeru,
d) schodkom na zverených hodnotách, ktoré je poistený povinný vyúčtovať, 
e) spôsobenú chybným účtovaním a cenovým rozdielom, použitím nespráv-

nej ceny, chybou pri platobnom styku a na zodpovednosť za škodu vznik-
nutú pri obchodovaní s cennými papiermi,

f) vyrobením nepodarku (chybného výrobku), alebo podieľaním sa na výrob-
nom procese, ktorého výsledkom je takýto výrobok,

g) stratou alebo odcudzením zverených predmetov (nástrojov, ochranných 
pracovných prostriedkov a  pod.) alebo stratou alebo odcudzením iných 
hnuteľných vecí,

h) nedodržaním predpísanej obsluhy alebo údržby veci, 
i) spôsobenú použitím softvéru, ktorý nie je riadne registrovaný, infikovaním 

alebo prienikom škodlivého softvéru (napr. počítačový vírus) alebo iného 
softvérového programu alebo kódu do systémovej pamäte alebo na počíta-
čový disk a jeho rozšírením z jedného systému do iného,

j) výlučne na pneumatikách alebo iných gumových obručiach dopravného 
prostriedku alebo pracovného stroja pokiaľ nepríde aj k inému poškodeniu 
dopravného prostriedku alebo pracovného stroja,

k) ako vodič úžitkového vozidla s hmotnosťou nad 3,5 t, 
l) zamestnávateľovi zaplatením akejkoľvek majetkovej sankcie vrátane pokút 

alebo inej platby uloženej v dôsledku konania poisteného, 
m) ako zamestnanec, ak je zároveň majiteľom, spoločníkom, konateľom alebo 

členom predstavenstva zamestnávateľa, 
n) ako prokurista zamestnávateľa pri výkone činnosti prokuristu zamestnáva-

teľa, 
o) ako vodič taxislužby,
p) na zverenom motorovom vozidle a  spôsobenú vedením alebo obsluhou 

tohto vozidla, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak,
q) na zverenom pracovnom stroji a spôsobené vedením alebo obsluhou tohto 

stroja, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

Článok 4  
Miestna platnosť poistenia

Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vzniknú na geografickom 
území Európy, pri ktorých príčina škody a  škoda nastali na geografickom území 
Európy. 
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Článok 5  
Povinnosti poistníka 

1. Okrem povinností stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch 
je poistník povinný: 
a) odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného 

poistenia, ako aj zmeny poistenia,
b) platiť poistné včas a v dohodnutej výške, 

2. Ak je poistník zároveň poisteným, vzťahujú sa na neho aj ustanovenia poistnej 
zmluvy upravujúce  práva a povinnosti poisteného.

Článok 6  
Povinnosti poisteného

1. Okrem povinností stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch 
je poistený povinný:
a) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni všetky zmeny v úda-

joch, na ktoré bol povinný odpovedať pri dojednávaní poistenia vrátane 
osobných údajov, ktoré boli podkladom pri uzavretí poistnej zmluvy ako aj 
oznámiť poisťovni každé zvýšenie poistného rizika, o ktorom poistený vie 
a ktoré nastalo po uzavretí poistnej zmluvy, 

b) zmenu pracovného zaradenia (činnosti) poisteného, ak táto zmena záro-
veň vyžaduje zmenu doterajšieho rozsahu krytia poisteného tak, aby bolo 
toto oznámenie poisťovni doručené najneskôr v  deň nového pracovného 
zaradenia,

c) písomne oznámiť poisťovni, že uzavrel zmluvné poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú pri výkone povolania u  iného poistiteľa, uviesť ob-
chodné meno poistiteľa a výšku dojednanej poistnej sumy, 

d) dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnos-
ti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu 
právnymi predpismi uložené alebo ktoré vzal na seba poistnou zmluvou, 
ani nesmie trpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb,

e) na základe písomného upozornenia poisťovne v  stanovenej primeranej 
lehote odstrániť obzvlášť rizikové okolnosti spojené so svojou činnosťou, 

f) po vzniku škodovej udalosti urobiť nevyhnutné opatrenia pre to, aby škoda 
bola čo najmenšia, 

g) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní po škodovej udalosti, písom-
ne alebo iným vhodným spôsobom oznámiť poisťovni, že došlo k udalosti, 
ktorá by mohla byť dôvodom na náhradu škody a dať pravdivé vysvetlenie 
o jej vzniku a rozsahu; ak oznámenie nebolo urobené písomne, je povinný 
urobiť tak dodatočne, najneskôr do 30 dní po škodovej udalosti, 

h) bez zbytočného odkladu oznámiť orgánom činným v trestnom konaní ško-
dovú udalosť, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie z trest-
ného činu alebo pokusu oň, 

i) odpovedať pravdivo na otázky poisťovne, týkajúce sa vzniku a  priebehu 
škodovej udalosti, 

j) bez zbytočného odkladu umožniť obhliadku poškodenej veci, 
k) poskytnúť poisťovni súčinnosť potrebnú na zistenie príčiny a výšky škody 

a dokumenty požadované poisťovňou, 
l) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni, že v  súvislosti so 

vzniknutou škodou sa začalo trestné konanie proti nemu a poisťovňu včas 
písomne informovať o výsledku tohto konania, 

m) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni, že zamestnávateľ 
uplatňuje právo na náhradu škody na súde alebo inom príslušnom orgáne 
a poisťovňu včas písomne informovať o výsledku tohto konania, 

n) v konaní o náhrade škody zo škodovej udalosti postupovať v súlade s po-
kynmi poisťovne, najmä sa nesmie bez písomného súhlasu poisťovne za-
viazať k náhrade premlčanej pohľadávky a nesmie uzavrieť bez písomného 
súhlasu poisťovne súdny zmier, 

o) včas podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu príslušných orgánov 
o náhrade škody, ak k tomu dostal pokyn poisťovne, 

p) zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou uda-
losťou, ako aj právo na postih a vyrovnanie, 

2. Poistený je ďalej povinný postupovať v súlade s pokynmi poisťovne a bez súhla-
su poisťovne neuzatvárať so zamestnávateľom dohodu o náhrade škody. 

3. Poistený môže nahlásiť vznik poistnej udalosti poisťovni aj elektronicky pro-
stredníctvom webovej stránky poisťovne www.wuestenrot.sk, ak táto stránka 
takéto nahlásenie technicky umožňuje osobitným formulárom. V takomto prí-

pade sa písomná forma oznámenia vzniku poistnej udalosti považuje za do-
držanú, ak je možné z obsahu oznámenia určiť, že oznámenie urobil poistený. 

4. Ak sú splnené všetky podmienky uvedené v odseku 3 tohto článku, môže pois-
tený a poisťovňa zasielať korešpondenciu týkajúcu sa poistnej udalosti nahlá-
senej podľa odseku 3 tohto článku aj elektronickou formou na e-mailovú adre-
su uvedenú poisteným vo formulári, ktorým nahlásil poistnú udalosť. Ak však 
poisťovňa požiada o predloženie niektorého z dokladov potrebných k likvidácii 
poistnej udalosti nahlásenej podľa odseku 3 tohto článku v písomnej forme, je 
poistený povinný predložiť takýto doklad písomne.

Článok 7  
Povinnosti poisťovne

1. Poisťovňa je povinná okrem povinností stanovených v Občianskom zákonníku: 
a) na požiadanie prejednať s poisteným výsledky šetrenia nevyhnutného na 

zistenie rozsahu a výšky poistného plnenia alebo mu ich bez zbytočného 
odkladu oznámiť, 

b) vrátiť poistenému originály dokumentov, ktoré si vyžiadala, ktoré je po-
isťovňa oprávnená označiť registračným číslom poistnej udalosti a svojím 
obchodným menom,

c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa týkajú poistenia a ktoré 
sa dozvie pri uzavieraní poistenia, pri jeho správe a pri likvidácii poistných 
udalostí; to neplatí vtedy, ak je zákonom uložené, alebo povolené poskyt-
nutie informácie a v prípadoch, keď poistený dal súhlas na ich poskytnutie. 

Článok 8  
Spoluúčasť

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 10 % z plnenia pois-
ťovne pri každej poistnej udalosti, minimálne 33 eur, maximálne 660 eur. Na plnení 
zo sériových škodových udalostí sa poistený podieľa spoluúčasťou, bez ohľadu na 
počet škodových udalostí v sérii, len raz. 

Článok 9  
Plnenie poisťovne

1. Plnenie poisťovne, vrátane nákladov uvedených v článku 10 týchto VPP-Zp, je 
obmedzené dohodnutou poistnou sumou, ktorá je zároveň maximálnou hrani-
cou plnenia pre všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia. To platí 
aj pre poistné plnenie zo sériovej škodovej udalosti. 

2. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovňa skončila vyšetrovanie po-
trebné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne poskytnúť poistné plnenie, ale-
bo ak o náhrade škody rozhoduje súd alebo iný orgán, po prijatí právoplatného 
rozhodnutia o výške náhrady škody. Vo veci výšky poistného plnenia poisťovňa 
nie je viazaná rozhodnutím súdu alebo iného orgánu. V prípade, ak preukáza-
nie vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia závisí od výsledku šetrenia 
orgánov činných v trestnom konaní, hasičov a pod. vyšetrovanie poisťovne nie 
je možné skončiť skôr ako doručením rozhodnutia orgánov činných v trestnom 
konaní, hasičov a pod. poisťovni. Ak sa vyšetrovanie poistnej udalosti nemô-
že skončiť do jedného mesiaca po tom, keď sa poisťovňa dozvedela o poistnej 
udalosti, je povinná poskytnúť poistenému na základe písomnej žiadosti pois-
teného primeraný preddavok. 

3. Poisťovňa poskytne plnenie v mene euro a poukazuje ho priamo zamestnáva-
teľovi. 

4. Ak poistený nahradil poškodenému škodu sám, je poisťovňa oprávnená preskú-
mať a zhodnotiť všetky skutočnosti týkajúce sa vzniku práva na plnenie z pois-
tenia tak, akoby k náhrade škody poisteným nedošlo a poskytne poistenému 
refundáciu do výšky sumy, v akej by bola povinná uhradiť škodu poškodenému 
za poisteného. 

5. Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z  ceny veci v  čase poškodenia 
(zohľadňuje sa opotrebenie veci). 

6. Ak poistený uvedie poisťovňu úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach, 
týkajúcich sa vzniku nároku na plnenie alebo jeho výšky, je poisťovňa opráv-
nená poistné plnenie odmietnuť; doručením odmietnutia poistného plnenia 
poistenie zaniká. 

7. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovni najmä tým, že je potrebné 
rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, poisťovňa je oprávnená uplatniť 
voči nemu postih vo výške takto vzniknutých nákladov. 

8. Poisťovňa je oprávnená poistné plnenie odmietnuť, ak poistený: 
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a) porušil povinnosť uvedenú v článku 6 ods. 1, písm. j) týchto VPP-Zp, alebo 
b) bez písomného súhlasu poisťovne nevznesie námietku premlčania, alebo 
c) sa zaviaže bez písomného súhlasu poisťovne uhradiť premlčanú pohľadáv-

ku, alebo
d) uzná náhradu škody, ktorá je v  rozpore s  platnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 
9. V  prípade porušenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, týmito VPP-Zp, alebo ustanoveniami poistnej zmluvy, má poisťov-
ňa právo, aby jej poistený uhradil čiastku, o ktorú nemohla svoje plnenie znížiť 
v zmysle § 799 Občianskeho zákonníka s prihliadnutím na to, aký vplyv malo 
porušenie uvedených povinností na rozsah povinnosti poisťovne plniť. Uvedenú 
povinnosť má v prípade porušenia povinnosti aj poistník.

Článok 10  
Náhrada súdnych a mimosúdnych trov konania

1. Ak sa poisťovňa vopred k tomu písomne zaviazala, nahradí v súvislosti so ško-
dovou udalosťou za poisteného náklady: 
a) obhajoby poisteného v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom konaní 

vedenom proti nemu, 
b) občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, 

ak toto konanie bolo potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo 
výšky plnenia poisťovne, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť, 

c) právneho zastúpenia poisteného v konaní o náhrade škody, ako aj náklady 
mimosúdneho prejednania nárokov poškodeného vzniknuté poškodené-
mu alebo jeho zástupcovi. 

2. Trovy právneho zastúpenia poisteného podľa ods. 1 tohto článku poisťovňa na-
hradí len do výšky zodpovedajúcej maximálnej mimozmluvnej odmene advo-
káta, avšak maximálne do výšky dohodnutej poistnej sumy. 

Článok 11  
Vznik, doba trvania a zmena poistenia

1. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím jeden rok. Začia-
tok poistenia je uvedený v poistnej zmluve. 

2. Pre všetky právne úkony týkajúce sa poistenia sa vyžaduje písomná forma, inak 
sú neplatné. Ustanovenie tohto odseku neplatí v prípadoch uvedených v odse-
koch 3 až 8 tohto článku a v článku 6 odsek 3 a 4 týchto VPP-Zp. 

3. Poistenie je možné uzatvoriť i tak, že návrh poistnej zmluvy vyplní a predloží 
poistníkovi :
a) v  jeho prítomnosti poisťovňa alebo finančný sprostredkovateľ poisťovne 

v elektronickej forme na adresu elektronickej pošty uvedenej poistníkom, 
alebo

b) poisťovňa uzatvorením na diaľku prostredníctvom internetu na adresu 
elektronickej pošty uvedenej poistníkom alebo telefonicky. 

V takomto prípade návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy a jeho prílohy nemusia 
mať písomnú formu. Odchylne od §791 ods. 1 a §793 ods. 1 a 2 Občianskeho 
zákonníka sa dojednáva, že v prípade uzatvárania poistnej zmluvy týmto spô-
sobom otázky poisťovne týkajúce sa dojednávaného poistenia nemusia mať pí-
somnú formu, ak ich poisťovňa kladie poistníkovi a poistenému v elektronickej 
forme prostredníctvom internetu alebo telefonicky.

4. Návrh poisťovne predložený podľa odseku 3 tohto článku VPP-Zp je platný odo 
dňa jeho predloženia do dňa, ktorý je na ňom uvedený ako posledný deň plat-
nosti návrhu. 

5. Poistná zmluva je v takomto prípade uzatvorená, ak je návrh poisťovne na uza-
tvorenie poistnej zmluvy akceptovaný zaplatením poistného vo výške uvedenej 
v tomto návrhu a v lehote jeho platnosti. Za zaplatenie poistného sa v tomto 
prípade považuje jeho pripísanie na bankový účet poisťovne. Poistník v takom 
prípade zaplatením poistného potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito VPP-Zp, 
s Informačným dokumentom o poistnom produkte, s Informáciami o spracúva-
ní osobných údajov, ako aj s údajmi podľa §792a Občianskeho zákonníka a in-
formáciami podľa zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finanč-
ných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6. Poistenie začína nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa dohodnutého 
v poistnej zmluve ako deň začiatku poistenia. Ak deň začiatku poistenia uve-
dený v návrhu poistnej zmluvy predchádza dňu uzatvorenia poistnej zmluvy, 
poistenie sa vzťahuje aj na dobu pred jej uzatvorením. Poistné krytie v tomto 
prípade vzniká najskôr dňom, hodinou a  minútou predloženia návrhu, ak je 

tento údaj uvedený v návrhu, inak nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni 
predloženia návrhu poistníkovi, pokiaľ bolo poistné zaplatené vo výške a v le-
hote uvedenej v návrhu; toto neplatí, ak je v návrhu ako deň začiatku poistenia 
uvedený deň neskorší ako deň predloženia návrhu, pričom v takomto prípade 
sa poistenie vzťahuje aj na dobu pred uzatvorením poistnej zmluvy zaplatením 
poistného a to od nultej hodiny dňa uvedeného v návrhu ako deň začiatku po-
istenia, pokiaľ bolo poistné zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v návrhu. 

7. Zmeny v poistnej zmluve možno dojednať písomnou dohodou zmluvných strán.
8. Zmeny v poistnej zmluve týkajúce sa zmeny bydliska, mena alebo priezviska 

poistníka alebo poisteného, je možné oznámiť poisťovni telefonicky alebo elek-
tronickou formou, v takom prípade má poisťovňa právo vyžiadať si doplnenie 
tohto oznámenia písomnou formou a osoba, ktorej sa zmena týka je povinná 
uvedenej žiadosti poisťovne vyhovieť do 5 dní od jej doručenia. Pri porušení 
povinnosti v  zmysle tohto bodu je poisťovňa oprávnená odoprieť vykonanie 
zmeny až do doručenia písomnej žiadosti osoby, ktorej sa zmena týka. 

Článok 12  
Platenie a výška poistného

1. Poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia.
2. Ak poistné nebolo zaplatené včas alebo v správnej výške, má poisťovňa právo 

na úroky z  omeškania a  na náhradu škody spôsobenú omeškaním poistníka, 
vrátane nákladov spojených s upomínaním a vymáhaním.

3. Poisťovňa má právo jednostranne upraviť výšku dohodnutého poistného ku 
dňu splatnosti poistného, ak:

a) je poisťovňa v dôsledku legislatívnych zmien účinných po dni uzavretia 
poistnej zmluvy povinná odvádzať tretej osobe alebo štátu akékoľvek 
peňažné plnenie naviazané na výšku poistného z dojednaného poiste-
nia, alebo

b) počas trvania poistenia dôjde v  dôsledku legislatívnych zmien alebo 
zmien judikatúry najvyšších súdnych autorít k rozšíreniu rozsahu povin-
nosti poistiteľa plniť

c) je to nevyhnutné za účelom dosiahnutia dostatočnosti poistného v pro-
dukte Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania 
v dôsledku vyšších reálnych nákladov na poistné plnenia než boli tieto 
náklady kalkulované v čase uzavretia poistnej zmluvy, alebo

d) poistený nahlási skutočnosti indikujúce jeho zaradenie do rizikovejšej 
skupiny, alebo 

e) je tu iný vážny objektívny dôvod na zvýšenie poistného.
Poisťovňa oznámi novú výšku poistného poistníkovi písomne najneskôr v le-
hote desiatich týždňov pred jeho splatnosťou; prípadné neskoršie doručenie 
oznámenia má rovnaké účinky ako včasné oznámenie. Oznámenie o zmene 
obsahuje vždy uvedenie dôvodu, pre ktorý sa zvyšuje poistné a  poučenie 
o možnosti bezodplatne vypovedať poistnú zmluvu. Poistník je oprávnený po 
doručení oznámenia o  zvýšení poistného podľa písmen a)-e) tohto odseku 
poistnú zmluvu vypovedať za podmienok uvedených v  článku 13  odsek  9 
týchto VPP-Zp.

4. Poisťovňa je oprávnená, z dôvodu ochrany poistenia pred infláciou, navrhnúť 
poistníkovi zvýšenie poistného a tým i  jemu zodpovedajúcich poistných súm, 
a to v závislosti na vývoji indexu spotrebiteľských cien, o percento inflácie vy-
hlásenej za predchádzajúci kalendárny rok, najmenej však o 4 %. Poisťovňa je 
povinná výšku novej poistnej sumy a poistného oznámiť poistníkovi písomne, 
najneskôr v  lehote desiatich týždňov pred splatnosťou poistného na ďalšie 
poistné obdobie. Ak poistník do 10 dní od doručenia oznámenia podľa pred-
chádzajúcej vety písomne oznámi poisťovni, že neprijíma ponuku na zvýšenie 
poistného a poistnej sumy, ostáva v platnosti existujúce znenie poistnej zmluvy 
a ak oznámenie neobsahuje požiadavku poistníka aby sa tento odsek VPP-Zp 
naďalej uplatňoval, tento odsek VPP-Zp sa v ďalšom trvaní poistenia neuplatní. 
Inak sa predpokladá, že poistník ponuku poisťovne na zvýšenie poistného a po-
istnej sumy prijal. 

Článok 13  
Zánik poistenia

1. Do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy môže poisťovňa a poistník vy-
povedať poistnú zmluvu. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím pois-
tenie zanikne. 

2. Poistenie zanikne písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ak ide 
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o poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné. Výpoveď sa musí dať naj-
menej šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. 

3. Poistenie možno ukončiť dohodou poisťovne a poistníka. 
4. Poistenie môže vypovedať poisťovňa a poistník do troch mesiacov od výplaty 

poistného plnenia poisťovňou alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je je-
den mesiac od doručenia výpovede, jej uplynutím poistenie zanikne. 

5. Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené do 
troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. 

6. Poistenie zanikne ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do 
jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne na jeho zaplatenie, ak 
nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva obsahuje upo-
zornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola na 
výzvu zaplatená len časť poistného. Poistenie zanikne uplynutím jednomesač-
nej lehoty; ak však výzva nebola poistníkovi doručená do jedného mesiaca odo 
dňa splatnosti poistného, poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do 
troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. 

7. Poistenie ďalej zanikne: 
a) smrťou poisteného, 
b) odstúpením poisťovne podľa § 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka alebo, 

ak sa preukáže, že sa poistený pokúsil bezdôvodne obohatiť alebo sa obo-
hatil na úkor poisťovne; odstúpením od poistnej zmluvy sa poistná zmluva 
zrušuje od počiatku a poisťovňa má právo na úhradu nákladov súvisiacich 
s uzatvorením a správou poistnej zmluvy, 

c) ak poistený úmyselne uvedie poisťovňu do omylu o podstatných okolnos-
tiach týkajúcich sa vzniku nároku na plnenie, alebo jeho výšky, nie je pois-
ťovňa povinná plniť a je oprávnená od poistnej zmluvy odstúpiť. 

8. V  prípade odstúpenia poisťovne od poistnej zmluvy z  dôvodu uvedeného 
v týchto VPP-Zp s výnimkou odstúpenia podľa ods. 7 písm. d) a e) tohto článku 
poistenie zanikne dňom doručenia oznámenia o odstúpení od poistnej zmluvy 
poistníkovi. 

9. Poistník je oprávnený vypovedať poistnú zmluvu písomnou výpoveďou, ak 
mu poisťovňa podľa čl. 11 ods. 4 VPP-Zp oznámila zvýšenie poistného, a  to 
v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o zvýšení poistného 
poistníkovi. Poistná zmluva zaniká doručením výpovede poisťovni. Výpoveď 
podľa tohto odseku je bezplatná; ustanovenie odseku 11 tohto článku VPP-Zp 
tým nie je dotknuté. 

10. Ak sa poistná zmluva dojednáva na diaľku podľa článku 11, ods. 3písm. b) 
týchto VPP-Zp, poistník je oprávnený písomne odstúpiť od poistnej zmluvy do 
14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia poistnej zmluvy pripísaním poist-
ného na účet poisťovne. Lehota na odstúpenie od poistnej zmluvy sa v tomto 
prípade považuje za dodržanú aj pokiaľ písomné oznámenie o odstúpení od 
poistnej zmluvy bolo odoslané na adresu sídla poisťovne najneskôr v posledný 
deň tejto lehoty. Odstúpením od poistnej zmluvy podľa tohto odseku sa po-
istná zmluva zrušuje ku dňu doručenia písomného oznámenia poistníka o od-
stúpení na adresu sídla poisťovne a poisťovňa má aj v tomto prípade právo na 
poistné do zániku poistenia.

11. Poistenie zaniká i v prípade, ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane 
a to:

a) dňom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, 
b) dňom nástupu na materskú alebo rodičovskú dovolenku, 
c) dňom rozhodnutia o  priznaní starobného alebo invalidného dôchodku, 

okrem prípadu, ak pracovný pomer poisteného pokračuje i  po tomto dni 
alebo mu vznikol v tento deň nový pracovný pomer,

d) dňom vzniku živnostenského oprávnenia, okrem prípadu, ak pracovný po-
mer poisteného pokračuje i po tomto dni alebo mu vznikol v tento deň nový 
pracovný pomer,

e) dňom vzniku pracovnoprávneho vzťahu mimo územia SR, ak poistený 
nemá súčasne dojednaný pracovný pomer na území SR, alebo

f) ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane z  iného dôvodu, ako je 
uvedené v písm. a)-e). 

12. Poisťovňa má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. 

Článok 14  
Zľava

Poisťovňa je oprávnená poskytnúť poistníkovi pri uzavretí poistnej zmluvy vstupnú 
zľavu zo základného ročného poistného. 

Článok 15  
Doručovanie

1. Pre doručovanie písomností zasielaných poisťovňou platí, že písomnosť doručo-
vaná doporučene alebo do vlastných rúk je doručená: 
a) dôjdením písomnosti jej adresátovi; dôjdením sa rozumie deň uvedený na 

doručenke ako deň prevzatia písomnosti a v prípade písomnosti zasielanej 
doporučene deň skutočného prevzatia písomnosti, alebo 

b) deň uloženia písomnosti na pošte, ak adresát nebol zastihnutý v  mieste 
doručenia, alebo 

c) deň, keď adresát odmietne prijať doručovanú písomnosť, a to podľa toho, 
ktorá z uvedených skutočností nastane ako prvá. 

2. Poisťovňa môže evidovať v  informačnom systéme poisťovne ako deň doruče-
nia písomnosti piaty deň odo dňa prevzatia zásielky odosielajúcim poštovým 
podnikom, ktorý je vyznačený na odtlačku pečiatky odosielajúceho poštového 
podniku; táto evidencia v informačnom systéme nemá právne účinky doručo-
vania podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. 

Písomnosti určené poisťovni sa doručujú písomne v slovenskom jazyku, resp. s úrad-
ným prekladom do slovenského jazyka na adresu sídla poisťovne zapísanú v  Ob-
chodnom registri. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia v  sídle 
poisťovne; uvedené platí aj v prípade, ak písomnosť predtým prevzal sprostredko-
vateľ poistenia. Pokiaľ poisťovňa neustanoví inak, preklad uvedených dokladov je 
poistený a poistník povinný si zabezpečiť na vlastné náklady.

Článok 16  
Výklad pojmov pre účely poistenia

1. Skoda je spôsobená hrubou nedbanlivosťou vtedy, keď poistený vedel, 
že môže svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že 
také porušenia alebo ohrozenie nespôsobí, pričom poistený už pred tým, ako 
konal, vedel, že pri takomto spôsobe konania je riziko vzniku škody vyššie, 
ako keby konal iným realizovateľným spôsobom.

2. Motorové vozidlo je pre účely týchto VPP-ZP motorové vozidlo zamestná-
vateľa zverené na základe dohody alebo zmluvy zamestnancovi, pričom ide 
o vozidlá s najväčšou prípustnou hmotnosťou do 3,5 t, zaradené podľa Záko-
na NR SR č. 725 / 2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na 
pozemných komunikáciách do kategórií M1, N1, L. 

3. Nedodržanie predpísanej obsluhy alebo údržby je nedodržanie tech-
nických podmienok stanovených pre obsluhu alebo údržbu veci (napr. v ná-
vode na používanie strojného zariadenia, v  návode na obsluhu, v  servisnej 
knižke, knižke strojného zariadenia a pod.). 

4. Nepodarok (chybný výrobok) je výsledok chybnej práce zamestnanca, 
spravidla chybný výrobok, ktorý nespĺňa stanovené technické parametre, 
prípadne kvalitatívne požiadavky. 

5. Oprávnenie viesť vozidlo zamestnávateľa je oprávnenie udelené zamest-
návateľom zamestnancovi na občasné alebo pravidelné vedenie zvereného 
vozidla

6. Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním je výkon povinností 
vyplývajúcich z pracovného, členského alebo štátnozamestnaneckého pome-
ru, iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa a činnosť, ktorá je pred-
metom pracovnej cesty. V  priamej súvislosti s  plnením pracovných úloh sú 
úkony potrebné na výkon práce a úkony počas práce zvyčajné alebo potrebné 
pred začatím práce alebo po jej skončení. Takými úkonmi nie je cesta do za-
mestnania a  späť, stravovanie, ošetrenie alebo vyšetrenie v  zdravotníckom 
zariadení, ani cesta na ne a späť, ak sa nevykonáva v objekte zamestnávateľa. 
Vyšetrenie v zdravotníckom zariadení vykonávané na príkaz zamestnávateľa 
alebo ošetrenie pri prvej pomoci a cesta na ne a späť sú úkony v priamej sú-
vislosti s plnením pracovných úloh. 

7. Poistený je fyzická osoba, na ktorej zodpovednosť za škodu sa poistenie 
vzťahuje. 

8. Poistník je ten, kto uzavrel poistnú zmluvu s poisťovňou a je povinný platiť 
poistné. 

9. Poškodenie veci je taká zmena stavu veci alebo jej časti, ktorá vylučuje ale-
bo obmedzuje jej funkčnosť, pokiaľ sa vec dá opravou uviesť do pôvodného 
prevádzkyschopného stavu. Poškodením veci je tiež taká zmena stavu veci, 
ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, napriek tomu však možno 
vec ďalej používať na pôvodný účel
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10. Pracovný stroj je motorový alebo nemotorový stroj určený na nakladanie, 
vykladanie, prepravu tovaru alebo osôb a manipuláciu s  tovarom, manipu-
láciu s vozidlom, alebo stroj zaradený podľa Zákona NR SR č. 725 / 2004 Z. z. 
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 
do kategórie P. Pracovným strojom sa pre účely týchto VPP-Zp nemyslia sta-
vebné stroje skonštruované na inú ako prepravnú činnosť (napr. miešačky), 
obrábacie  stroje a  lietadlá akéhokoľvek druhu. Pre účely týchto VPP-ZP sa 
pracovným strojom myslí aj vozidlo hromadnej dopravy..

11. Sériová škodová udalosť je viac časovo spolu súvisiacich škodových uda-
lostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z  toho istého zdroja, príčiny, 
udalosti či iného nebezpečenstva. 

12. Škodová udalosť je udalosť písomne oznámená poisteným, ktorá by mohla 
byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie. 

13. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá peňažná suma alebo spôsob jej určenia, 
ktorou sa poistený podieľa na plnení poisťovne a o ktorú sa zníži poistné pl-
nenie. 

14. Ušlý zisk je ujma vyjadriteľná v peniazoch, spočívajúca v tom, že poškodený 
v dôsledku škodovej udalosti nedosiahne rozmnoženie majetkových hodnôt, 
ktoré sa dalo očakávať pri pravidelnom chode veci (t.j. keby nebolo došlo ku 
vzniku škody). 

15. Vedenie a obsluha je prevádzkovanie zvereného zariadenia a činnosti za-
merané na zachovanie chodu zariadenia v stave zodpovedajúcom požiadav-
kám bezpečného chodu tohto zariadenia. 

16. Vozidlom hromadnej dopravy sa pre účely týchto VPP-ZP myslí: autobus, 
trolejbus, električka a vlak.

17. Za vodiča úžitkového vozidla s hmotnosťou nad 3,5 t sa považuje osoba 
zamestnaná ako vodič, resp. obsluha úžitkového vozidla s hmotnosťou nad 
3,5 t, ako aj osoba, ktorá vedie, resp. obsluhuje úžitkové vozidlo s hmotnos-
ťou nad 3,5 t, a  to aj počas výkonu činností súvisiacich s  týmto pracovným 
zaradením (napr. nakladanie, vykladanie a manipulácia s tovarom, manipu-
lácia s vozidlom a pod.) s výnimkou osoby obsluhujúcej vysokozdvižný vozík 
a pásové vozidlo. Za vodiča úžitkového vozidla s hmotnosťou nad 3,5 t sa ne-
považuje príslušník Policajného zboru a príslušník Hasičského a záchranného 
zboru oprávnený viesť takéto vozidlo, ani vodič vozidla hromadnej dopravy.. 

18. Zničenie veci je taká zmena stavu veci, ktorá vylučuje alebo obmedzuje 
jej funkčnosť a ktorú objektívne nemožno odstrániť opravou, a preto vec už 
nemožno použiť na pôvodný účel. Pri škodách na hnuteľných veciach sa za 
zničenie veci považuje aj prípad, kedy predpokladané náklady na opravu po-
škodenej veci alebo jej časti presiahnu časovú cenu veci. 

Článok 17  
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť dohodou v po-
istnej zmluve odchylne od týchto VPP-Zp, pokiaľ to ustanovenia týchto VPP-Zp 
výslovne nezakazujú. 

2. Poistník uzavretím poistnej zmluvy poskytuje poisťovni súhlas s  vyhotovova-
ním a  následným archivovaním zvukových záznamov telefonických hovorov 
uskutočnených s  poisťovňou v  súvislosti s  poistením dojednaným poistnou 
zmluvou. 

3. Predmetom činnosti poisťovne je poisťovacia činnosť v oblasti životného pois-
tenia a neživotného poistenia vrátane pripoistení, sprostredkovateľské činnosti 
pre banky a stavebné sporiteľne a sprostredkovateľské činnosti pre správcovské 
spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti a zaisťovacia činnosť pre po-
istný druh neživotného poistenia. 

4. Dohľad nad činnosťou poisťovne vykonáva Národná banka Slovenska, Imricha 
Karvaša 1, 813 25 Bratislava. 

5. Sťažnosť môže podať poistník, poistený alebo osoba oprávnená z  poistnej 
zmluvy písomne prostredníctvom pošty alebo e-mailu. Sťažovateľ musí v sťaž-
nosti uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, predmet sťažnosti a  čoho sa do-
máha. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvedie svoje meno, priezvisko a adresu 
(právnická osoba svoj názov a sídlo) sa vybaví prešetrením skutočností uvede-
ných v takejto sťažnosti. Na vybavenie sťažnosti je príslušný zamestnanec urče-
ný poisťovňou, pričom z jej vybavenia je vylúčený zamestnanec, proti ktorému 
sťažnosť smeruje. Lehota na vybavenie sťažnosti, vrátane prijatia opatrení na 
vybavenie sťažnosti, je najviac 30 dní odo dňa doručenia do poisťovne. V odô-
vodnených prípadoch, najmä ak vybavenie závisí od vyjadrenia tretej osoby, je 
možné lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia 

sťažnosti do poisťovne, pričom je potrebné dôvody predĺženia lehoty oznámiť 
sťažovateľovi do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. Vysledok prešetrenia sťaž-
nosti sa oznami sťažovateľovi pisomne. V prípade, ak sa zistila opodstatnenosť 
sťažnosti, uvedú sa v oznámení o vybavení sťažnosti aj opatrenia prijaté alebo 
vykonané na odstránenie zistených nedostatkov. 

6. Spory týkajúce sa týchto VPP-Zp, ako aj poistnej zmluvy podliehajú právnemu 
poriadku Slovenskej republiky. 

7. Poistník a poistený majú v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z.z. 
o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo 
obrátiť sa na vecne príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov uvedený 
v  zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom 
hospodárstva SR na webovom sídle ministerstva. (https://www.mhsr.sk/ob-
chod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/
zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

8. Práva a povinnosti z poistenia sa riadia slovenským právnym poriadkom. 
9. Tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spô-

sobenú pri výkone povolania nadobúdajú účinnosť dňom 01.09.2020.
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