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Úvodné ustanovenia 
 

 

 Na poistenie, ktoré sa uzatvára podľa týchto osobitných poistných podmienok OPP FIN 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 poisteného za škodu spôsobenú inému pri výkone činnosti finančného 
sprostredkovania.  

2. Poistený má z tohto poistenia právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému písomne uplatnené a preukázané 
nároky na náhradu škody spôsobené poisteným pri výkone finančného sprostredkovania, ak za ňu podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov zodpovedá.  

3. Poistenými sú finanční agenti, ktorí vykonávajú sprostredkovateľskú činnosť v sektore poistenia a súčasne odbornú 
poisťovanú činnosť vykonávajú vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (ako slobodné povolanie). 

 
  

Výluky z poistenia 
 

 
 

Okrem výluk z poistenia ustanovených vo VPP PRO 2019 sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:  
a) spôsobenú poskytovaním odbornej činnosti mimo územia Slovenskej republiky, čím sa rozumejú škodové udalosti, 

ktoré nastali mimo územia Slovenskej republiky, alebo na zodpovednosť vzniknutú mimo územia Slovenskej republiky,  
b) vyplývajúcu z poskytnutia výslovných záruk ohľadne finančných výnosov akejkoľvek investície alebo znehodnotenia 

alebo zo straty investícií, ak takéto znehodnotenie alebo strata je výsledkom pohybov v akejkoľvek komodite alebo na 
finančnom a akciovom trhu, ktoré sú mimo kontroly a riadenia poisteného,  

c) spôsobenú omeškaním so splnením zmluvnej alebo zákonnej povinnosti,  
d) spôsobenú pri finančných transakciách špekulatívneho charakteru, najmä za schodok na finančných hodnotách a pri 

obchodovaní s cennými papiermi a finančnými derivátmi, 
e) spôsobenú platobnou neschopnosťou poisteného, prenosom portfólia akejkoľvek povahy alebo povinnosťou zaplatiť 

náhradu škody priznanú súdmi v trestnom konaní za trestné činy alebo spôsobenú finančnými sankciami určenými 
rozhodnutím subjektu verejnej správy v priestupkovom konaní,  

f) uplatňovanú na základe rozhodnutia súdu inej krajiny než Slovenskej republiky,  
g) spôsobenú v čase, kedy poistený nemal povolenie Národnej banky Slovenska na vykonávanie odbornej poisťovanej 

činnosti, 
h) spôsobenú v čase, kedy poistený nebol zapísaný v registri vedenom Národnou bankou Slovenska a/alebo v čase kedy 

mu bol zápis v registri Národnej banky Slovenska zrušený a/alebo zanikol, 
i) vzniknutú nesplnením povinnosti vyúčtovať prevzaté peniaze a odmenu a/alebo vyplatiť a zinkasovať poistné, poistné 

plnenie, prípadne iné peňažné prostriedky, 
j) vzniknutú ako schodok na zverených finančných hodnotách, 
k) vzniknutú v dôsledku platobnej neschopnosti finančných inštitúcií, bánk alebo akýchkoľvek iných spoločností, s ktorými 

poistený dojednal akúkoľvek poistnú zmluvu, 
l) spôsobenú pri výkone činnosti finančného sprostredkovania v sektore zaistenia. 

 
  

  Poistná suma 
 

 

 1. Poistná suma sa dojednáva vo výške 1 120 200 Eur na každú poistnú udalosť a 1 680 300 Eur pre všetky poistné udalosti, 
ktoré vznikli v priebehu poistného obdobia. 

2. Výška náhrady nákladov právneho zastúpenia podľa čl. 2, ods. 9. VPP PRO 2019 z jednej a všetkých škodových udalostí, 
ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia bude hradená maximálne do výšky sumy zodpovedajúcej hodnote 33 000 Eur.  

3. Poistné plnenie z jednej poistnej udalosti vrátane všetkých nákladov nesmie presiahnuť poistnú sumu uvedenú v ods. 1. 
a 2. tohto článku. To platí aj pre plnenie z viacerých škodových udalostí, ktoré vyplývajú:  
a) priamo alebo nepriamo z jedného konania alebo opomenutia alebo,  

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY  
PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE ČINNOSTI 

FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA  
OPP FIN 2019 

 



 

 

Infolinka ČSOB Poisťovňa: 0850 111 303 E-mail: infolinka@csob.sk, www.csob.sk strana 2 / 2 

 

b) z viacerých konaní alebo opomenutí, ktorých základom je tá istá príčina alebo,  
c) z konaní osôb konajúcich spoločne.  

4. Poisťovateľ je povinný plniť až do výšky nepresahujúcej v súhrne poistnú sumu, a to za uplatnené a preukázané nároky 
na náhradu škody (a tiež vzniknuté a poisťovateľom odsúhlasené všetky náklady spojené s vybavovaním škodovej 
udalosti), vznesené proti poistenému pre zavinené porušenie odbornej povinnosti z akéhokoľvek konania alebo 
opomenutia pri výkone odbornej poisťovanej činnosti. 

 
 

  
Poistný princíp 

 

 
 

Odchylne od VPP PRO 2019, čl. 5 ods. 3. podmienkou vzniku práva na poistné plnenie je, že príčina, ktorá predchádzala vzniku 
škody vznikla tak ako samotná škoda v dobe trvania poistenia. 

 

 
 

  
Výklad pojmov 

 

 

 1. Finančný agent je osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva finančné 
sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou alebo na základe písomnej zmluvy so samostatným 
finančným agentom. Finančný agent nemôže vykonávať finančné poradenstvo. Finančným agentom pre účely tohto 
poistenia sa rozumie samostatný finančný agent, viazaný finančný agent a podriadený finančný agent podľa zákona. 

2. Finančné sprostredkovanie je vykonávanie najmenej jednej z týchto činností: 
a) predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej 

služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby, 
b) poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy 

o poskytnutí finančnej služby, 
c) spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje, 
d) spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä 

v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu 
umožňuje. 

Finančným sprostredkovaním v sektore poistenia je aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika      
v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi. 

3. Zákon je zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

  
Záverečné ustanovenia 

 

 

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

01.10.2019. 
 


