
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Týmto vyhlasujeme, že kompletné informácie potrebné pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie 
o produkte pre zákazníka sú uvedené v ďalších dokumentoch (poistná zmluva, VPP atď.) 
 
V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o danom poistnom produkte. Informačný dokument 
neslúži na marketingové účely. Uvedenie týchto informácií ako dôležitých zmluvných podmienok sa vyžaduje 
na základe ust. § 70 ods. 1 písm. h) a ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o poisťovníctve“).  
 

O aký typ poistenia ide? 
 
Jedná sa o typ neživotného majetkového poistenia, druh: A 14 – poistenie úveru. Pripoistenie CAP / CAP+ 

rozširuje poistenie pohľadávok vyplývajúce z uzatvorenej poistnej zmluvy EH Corporate Advantage (ďalej aj 

ako „primárna poistná zmluva“), a to poskytnutím dodatočných limitov. Pripoistenie CAP / CAP+ nie je 

samostatným produktom, môže byť poskytnuté len spolu s primárnou poistnou zmluvou. Všetky ustanovenia 

primárnej poistnej zmluvy platia aj pre pripoistenie CAP / CAP+, ak nie je výslovne dohodnuté inak.  

Pripoistenie CAP / CAP+  
Informačný dokument o poistnom produkte  
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registri Brusel pod číslom: 01 0031955 Poisťovňa, 
registrovaná pod kódom 418,  
podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom  
Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského 
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Čo je predmetom poistenia? 

 
 Jedná sa o doplnkové poistenie 

k primárnej poistnej zmluve, ktorej 
predmetom je poistenie finančnej 
straty poisteného  vzniknutej 
z dôvodu neuhradenia poistených 
pohľadávok odberateľom 
(dlžníkom). 
 

 V prípade vzniku poistnej udalosti 
(majetkovej ujmy) má poistený 
nárok na poistné plnenie v zmysle 
dojednanej primárnej poistnej 
zmluvy, jej príloh,  doložiek, 
dodatkov a VPP, avšak vo výške 
určiteľnej podľa bodu C.3.2 
pripoistenia CAP / CAP +. 

 

Čo nie je predmetom poistenia? 

 
 Poistenie osôb 

 Poistenie zodpovednosti za škodu 
 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 
  Hlavné vylúčenia z poistenia: 

 

! Ak nie je v primárnej poistnej 
zmluve, pripoistení CAP / CAP + a 
vo VPP dohodnuté inak, 
pohľadávka vyplývajúca z 
dodaného tovaru alebo služby 
nie je poistená v prípadoch 
uvedených v bode 4.1 a 4.2. VPP, 
t.j. napr.: 
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 Hlavné poistené riziko: 
Neuhradenie poistených pohľadávok 
odberateľom  v dôsledku platobnej 
neschopnosti odberateľa alebo 
pretrvávajúceho neplnenia poistených 
pohľadávok odberateľom.  
 

 Poistná suma/Poistné plnenie: 
          Poistné plnenie je vypočítané v súlade 

s primárnou poistnou zmluvou a 
pripoistením CAP / CAP + na základe 
oznámenej výšky škody, predložených 
dokladov, vykonaného šetrenia a 
dojednaných osobitných poistných 
podmienok (napr. poistná kvóta, 
maximálne poistné plnenie, dodatočný 
limit, maximálna výška dodatočných 
limitov, príp. ďalšie dojednania). 

 
Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 
 Poistné krytie je obmedzené na 

dohodnuté krajiny uvedené 
v primárnej poistnej zmluve alebo 
v dodatku/ doložke k primárnej 
poistnej zmluve. 

 

 
! ak pohľadávka vznikla z alebo sa 

vzťahuje na: 

 

- zmluvnú alebo zákonnú náhradu škody, 
úroky z omeškania alebo zmluvnú pokutu, 

 
- zmeny výmenného kurzu, znehodnotenie  

- meny, úroky z omeškania alebo bankové  

- alebo finančné poplatky, alebo, 

 

- zmluvu o kúpe prenajatej veci (leasingová 
zmluva), nájomnú zmluvu, licenčnú zmluvu 
na práva autorské a s autorským právom 
súvisiace, ako aj na práva priemyselného 
vlastníctva  atď.  

 

Aké mám povinnosti? 

 Poistník je povinný v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka zachovávať zákonné 

povinnosti a povinnosti, ktoré boli dohodnuté v primárnej poistnej zmluve, doložkách, dodatkoch, 

pripoistení CAP / CAP + a pripojených VPP. 

Hlavné povinnosti poistníka: 

- riadne a včas platiť poistné, 

- platiť ďalšie dohodnuté poplatky, napr. poskytovateľovi služieb 

hodnotenia rizík, ako aj iné dohodnuté administratívne poplatky, 

- odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistiteľa 

týkajúce sa dojednávaného poistenia, 

- uplatňovať primeranú odbornú starostlivosť a obozretnosť tak, 

akoby nebol poistený, 

- zabezpečiť všetky vhodné a potrebné opatrenia na zabránenie 

vzniku, odvrátenie a zmenšenie akejkoľvek škody a maximalizáciu 

úhrady dlhov, 

- splniť si ohlasovacie povinnosti v zmysle VPP, 

- dodržiavať všetky ostatné podmienky uvedené v primárnej poistnej  

zmluve a jej dodatkoch/ doložkách, v pripoistení CAP / CAP + a VPP. 

 



 

 

 

 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

 Poistné za pripoistenie CAP / CAP+ sa platí za každý kalendárny mesiac, a to vynásobením 
najvyššej čiastky každého dodatočného limitu vzťahujúceho sa ku každému odberateľovi v priebehu 
daného kalendárneho mesiaca a sadzby stanovenej v prehľade poistenia v pripoistení CAP / CAP +. 
 
Za poistné z pripoistenia CAP / CAP + vystaví poisťovateľ faktúru po skončení každého kalendárneho 
mesiaca. Faktúra je splatná v termíne určenom v primárnej poistnej zmluve, t.j. do 30 dní od dátumu 
vystavenia vyúčtovania poisteného, ak nie je dohodnuté inak.  
 
Ostatné poplatky, ktoré je poistený povinný uhrádzať vyplývajú z primárnej poistnej zmluvy, pripoistenia 
CAP / CAP +  a/alebo VPP. 

 

Kedy začína a končí krytie? 

 Dodatočné limity - Limit CAP a limit CAP+ sú platné v rámci primárnej poistnej zmluvy od dátumu 
vystavenia oznámenia o dodatočnom poistnom limite až do ich zníženia alebo zrušenia v súlade s 
článkom B.3.4.  pripoistenia CAP / CAP +, najneskôr však do ukončenia poistenia. 

 

Poistná doba v rámci primárnej poistnej zmluvy: dohodnutá na dobu určitú (na dĺžku poistného obdobia) 

s automatickým predlžovaním vždy na rovnaké poistné obdobie. Dĺžka dohodnutého poistného obdobia je 

zvyčajne jeden rok (12 mesiacov), avšak môže sa líšiť v jednotlivých poistných zmluvách, na základe 

dohody zmluvných strán.  

 

Pripoistenie CAP / CAP+ a všetky dodatočné limity k nemu vydané, prestanú platiť zároveň s 

ukončením alebo uplynutím doby poistenia primárnej poistnej zmluvy. 

 

Ako môžem zmluvu vypovedať? 

 Pripoistenie CAP / CAP+ môže byť ukončené ktoroukoľvek zo zmluvných strán nezávisle od 
primárnej poistnej zmluvy (primárna poistná zmluva ostáva v platnosti):  

- v posledný deň poistného obdobia primárnej poistnej zmluvy za podmienok, ktoré sú stanovené 
v primárnej poistnej zmluve alebo 

- 30 dní odo dňa od kedy poistiteľ zašle oznámenie o výpovedi pripoistenia CAP / CAP+,  
a to podľa toho, ktorý okamžik nastane skôr. 
 

Ak bola medzi stranami dojednaná úhrada poistného ako bežné poistné, primárna poistná zmluva 
a pripoistenie CAP / CAP+ môžu byť vypovedané písomne oboma zmluvnými stranami, a to najneskôr 6 
týždňov pred uplynutím príslušného poistného obdobia. V opačnom prípade budú automaticky obnovené 
na nasledujúce poistné obdobie. 
 
V prípade dojednania jednorazového poistenia, primárna poistná zmluva a pripoistenie CAP / CAP + 
zanikne aj v prípade, ak poistený alebo poisťovateľ písomne vypovie primárnu poistnú zmluvu a/ alebo 
pripoistenie CAP / CAP + do jedného mesiaca odo dňa vyplatenia poistného plnenia alebo jeho 
zamietnutia. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím primárna poistná zmluva/pripoistenie 
zanikne. V prípade dojednania jednorazového poistenia má poistiteľ taktiež právo s okamžitou platnosťou 
vypovedať primárnu poistnú zmluvu a pripoistenie CAP / CAP +, a to v prípade, ak: 

- sa stane poistený insolventným v zmysle VPP,   
- dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom. 

 
Primárna poistná zmluva a pripoistenie CAP / CAP+ zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie 
alebo jednorazové poistné nie je zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.  
Poistenie a pripoistenie CAP / CAP+ zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené 
do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poistiteľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené 
pred doručením tejto výzvy. Výzva poistiteľa obsahuje upozornenie, že poistenie a pripoistenie CAP / CAP+ 
zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. 
 


