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DOPLNKOVÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE DOMÁCEHO 

ZVIERAŤA (DPPDZ 2101) 
1. ÚVOD 

Ďakujeme, že ste si u nás poistili domáce zviera. Na jednej strane zmluvného vzťahu ste  

VY 
čiže poistník (ďalej v texte a iných dokumentoch len „vy“), ktorý s nami uzaviera poistnú 

zmluvu pre Poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu a na druhej strane 

MY 
(ďalej v texte a iných dokumentoch len „poisťovňa“ alebo jednoducho „my“), no oficiálne 

Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, 

zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605 konajúca prostredníctvom 

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 

042 80 Košice, Slovenská republika, IČO: 50 013 602, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 591/V, DIČ: 4120026471, IČ DPH: 

SK4120026471. 

NA ČO SLÚŽI TENTO DOKUMENT? 
Tieto Doplnkové poistné podmienky pre domáce zviera (označené skratkou DPPDZ 2101) 

dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti 

za škodu (označené skratkou VPPBDZ 2101). Dozviete sa tu viac o poistení domácich zvierat, 

o tom, čo máte, ale aj nemáte poistené, a tiež aj komu vyplatíme poistné plnenie. Ak je 

niektoré slovo v týchto DPP a ostatných súčastiach poistnej zmluvy podčiarknuté, znamená 

to, že jeho význam nájdete v Slovníku. Tieto DPP sú platné od: 01.01.2021. 

2. ČO JE POISTENÉ? 
Poisťujeme psa, mačku, fretku, ktorú chováte vy alebo iný člen domácnosti výhradne ako 

spoločenské zviera, a to na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky. 

3. KTO JE POISTENÝ? 
Poistenie domácich zvierat chráni vás a aj ostatných členov domácnosti, ak ste ich vlastníkmi. 

4. NA ČO SA POISTENIE VZŤAHUJE? 
Poistené sú nasledovné riziká: 

a) Úraz. 

b) Otrava. 

4.1. Poistnou udalosťou pre potreby tohto poistenia je ohrozenie alebo poškodenie zdravia 

alebo života vášho domáceho zvieraťa, ktoré nastane počas trvania poistenia v dôsledku 

poistených rizík, za ktorú sme za splnenia všetkých podmienok dojednaných v poistnej zmluve 

a k nej prináležiacich poistných podmienok povinní poskytnúť poistné plnenie. 

4.2. Ak nastane poistná udalosť, uhradíme vám náklady na:  

a) Veterinárne vyšetrenie a liečbu. 

b) Operáciu a pooperačnú hospitalizáciu. 
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c) Lieky a zdravotnícke pomôcky. 

d) Eutanáziu a spopolnenie. 

Uvedené náklady hradíme do výšky limitu uvedeného v poistnej zmluve. 

4.3. Poistenie je možné dojednať pre domáce zvieratá staré max. 6 rokov vrátane. 

5. AKÉ SÚ VAŠE POVINNOSTI? 
a) Nechať odborne označiť domáce zviera mikročipom a zabezpečiť jeho zaregistrovanie 

v Centrálnom registri spoločenských zvierat. 

b) Chovať domáce zviera v zodpovedajúcich podmienkach. 

c) Pravidelne absolvovať predpísané očkovanie. 

d) Dodržiavať zákon o ochrane zvierat a iné súvisiace právne predpisy. 

e) Do desiatich dní od začatia liečby zvieraťa nám oznámiť začatie liečby spolu s názvom 

a adresou veterinárneho pracoviska. 

6. AKÉ ŠKODY NEHRADÍME? 
V tomto bode sa dočítate, na aké udalosti sa poistenie nevzťahuje.  

6.1. Právo na poistné plnenie nevzniká, ak:  

a) Je domáce zviera mladšie ako 4 mesiace. 

b) Je domáce zviera chované na zárobkové účely, slúži k výkonu povolania. 

c) Domáce zviera nie je označené mikročipom a nie je zaregistrované v Centrálnom registri 

spoločenských zvierat. 

d) Budú zo strany poisteného porušené povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov 

týkajúcich sa ochrany zvierat. 

e) Veterinárny zákrok alebo liečba bola vykonaná osobou bez príslušného oprávnenia. 

f) Ohrozenie, poškodenie zdravia domáceho zvieraťa bolo spôsobené úmyselne poisteným. 

6.2. Poistenie sa tiež nevzťahuje na akékoľvek náklady vynaložené v súvislosti:  

a) S úrazom a otravou domáceho zvieraťa, ktoré vznikli pred začiatkom poistenia uvedeným 

v poistnej zmluve. 

b) S chronickým alebo vrodeným ochorením. 

c) S dopravou domáceho zvieraťa do a z veterinárneho pracoviska. 

d) S preventívnymi a kozmetickými zákrokmi. 

e) S vyšetreniami bez potvrdeného patologického nálezu a následnej liečby. 

7. AKO JE DOMÁCE ZVIERA POISTENÉ A AKO VYPLATÍME POISTNÉ PLNENIE? 
V prípade poistnej udalosti vyplácame poistné plnenie znížené o spoluúčasť (ak bola v 

poistnej zmluve dohodnutá). Viac informácii sa dozviete vo vašej poistnej zmluve. 

7.1. Limit poistného plnenia 

Vaše domáce zviera je poistené na limit na rok. Limit na rok je stanovený vrátane DPH. 

8. AKO POISTENIE ZANIKÁ?  
Poistenie každého domáceho zvieraťa zanikne k výročnému dňu poistnej zmluvy 

v kalendárnom roku, v ktorom toto domáce zviera dovŕši vek 12 rokov. Iné spôsoby zániku 

poistenia nájdete vo VPPBDZ 2101 v časti „Ako poistenie zanikne“. 
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9. KOMU VYPLATÍME PLNENIE?  
Poisteným je člen domácnosti, ktorý je zároveň vlastníkom domáceho zvieraťa. 

 


