
Tento informačný dokument vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia, pričom 

kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o poistnom produkte sú uvedené v poistnej 

zmluve, Všeobecných a Osobitných poistných podmienkach a Zmluvných dojednaniach. 

Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov 

 

Informačný dokument o poistnom produkte 

Spoločnosť:  ČSOB Poisťovňa, a. s.    Produkt:  Poistenie podnikov a podnikateľov  

                        Slovenská republika    

O aký typ poistenia ide? 

Poistenie kryje škody na majetku poisteného, prípadne škody, za ktoré je poistený zodpovedný v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti  
- v závislosti od rozsahu poistenia dohodnutého v poistnej zmluve. 

  Čo je predmetom poistenia?  

✓ V poistnej zmluve môže byť dojednané poistenie majetku alebo 
poistenie zodpovednosti za škodu alebo obe tieto hlavné poistenia 
súčasne. 

✓ Automatickou súčasťou sú asistenčné služby: technická asistencia 
(organizácia a úhrada nákladov na odstránenie havarijného stavu), 
asistencia pri obnove prevádzky po vzniku havarijnej situácie 
(upratanie, ochranu vášho majetku, vyhľadanie nových priestorov, 
presťahovanie, zriadenie núdzovej telefonickej ústredne), IT 
asistencia, zdravotná asistencia (tzv. lekár na telefóne). 
 

Ak si vyberiete poistenie majetku, tak predmetom poistenia môže byť 
budova, stavebné súčasti, výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby, veci 
osobitného charakteru a náklady vynaložené v súvislosti s poistnou 
udalosťou.   

Poistené riziká sú vybrané riziká z nižšie uvedených uvedené  

v poistnej zmluve: 

✓ živelné udalosti podľa rozsahu dojednaného v poistnej zmluve,  
✓ poistenie pre prípad odcudzenia veci,  
✓ poistenie skla,  
✓ poistenie proti všetkým rizikám,  
✓ poistenie prerušenia prevádzky - živelné, v dôsledku odcudzenia 

alebo proti všetkým rizikám,  
✓ poistenie strojných a elektronických zariadení,  
✓ poistenie prerušenia prevádzky – strojné.  

Poistné sumy pre jednotlivé predmety poistenia sú bližšie špecifikované 
v poistnej zmluve. 

 

Ak si vyberiete poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie sa 

vzťahuje na náhradu škody, ktorú spôsobíte inej osobe v súvislosti 

s výkonom vašej podnikateľskej činnosti špecifikovanej v poistnej zmluve. 

Poistenie sa vzťahuje na škody: 

• na veci -  jej poškodením, zničením, stratou, poistenie sa vzťahuje aj 
na majetkovú ujmu, ktorá vznikla vlastníkovi veci - náklady v podobe 
ušlého zisku, náklady na likvidáciu zničenej veci, náklady na 
zapožičanie náhradného stroja, 

• na zdraví alebo živote osoby – náhrada za bolesť, náhrada za sťaženie 
spoločenského uplatnenia, stratu zárobku, ušlý zisk, náklady spojené 
s liečením , náklady na pohreb, regresy poisťovní, odškodnenie citovej 
ujmy,   

• na zvierati - jeho zranením, usmrtením, stratou, poistenie sa vzťahuje 
aj na majetkovú ujmu – náklady v podobe ušlého zisku, náklady 
spojené so starostlivosťou o zranené zviera. 

Poistenie sa vzťahuje aj na škody: 

• vyplývajúce z výkonu vlastníckeho práva,  

• na užívaných /prenajatých nehnuteľnostiach,  

• na odložených veciach vašich zamestnancov,  

• vyplývajúcu z prevádzkovania sociálnych, rekreačných 
zariadení, vyplývajúcu z účasti na výstavách,  

• vzniknutú pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí, 

• vyplývajúcu z držby zvierat, ktoré využívate na stráženie. 

Poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu bude stanovená 
v poistnej zmluve. 

 

 Čo nie je predmetom poistenia? 

 
 Poistenie majetku sa nevzťahuje na: budovy bez 

kolaudačného rozhodnutia, dlhodobo nevyužívané 
nehnuteľnosti, nehnuteľnosti na ktorých sú vykonávané 
stavebné úpravy, ak tieto úpravy mali vplyv na vznik škody, 
verejné pozemné komunikácie, verejné rozvody elektriny, 
plynu, vody, tepla a verejné elektronické komunikačné siete, 
atómové elektrárne a zariadenia na prípravu jadrového 
paliva, databázy údajov, vodstvo, pôdu, lesy a iné porasty, 
zvieratá a mikroorganizmy, plavidlá, lietadlá, koľajové 
vozidlá, lanové dráhy. 
 
 

 Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje na škodu, 
ktorú ste spôsobili inak ako poistenou činnosťou, na škodu, 
ktorú spôsobíte sebe alebo spolupoistenej osobe, blízkej 
osobe alebo právnickej osobe, v ktorej máte majetkovú 
účasť. Poistenie sa nevzťahuje ani na škody, ktoré sú 
predmetom akéhokoľvek povinného, zákonného alebo 
povinne zmluvného poistenia podľa právneho poriadku 
Slovenskej republiky, pokuty, penále, škody na životnom 
prostredí, reklamácie. 
 
 

 Poistenie sa nevzťahuje ani na: umeleckú a historickú 
hodnotu veci, škodové udalosti vzniknuté najmä v súvislosti 
s podvodom, spreneverou, úmyselným konaním, vojnovými 
udalosťami, štrajkom alebo terorizmom, žiarením, 
zamorením a pod. 
  
 

 

 

  Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

! Celková výška poistného plnenia je obmedzená výškou 

poistnej sumy alebo limitov, ak sú stanovené poisťovateľom. 

! Nie sú kryté škody vzniknuté odcudzením alebo 

vandalizmom, ak prípad nebol šetrený políciou.  

! Ak porušíte povinnosti uvedené v poistných podmienkach, 

poisťovateľ môže znížiť poistné plnenie. 

! Plnenie poisťovateľa pre prípad odcudzenia vecí za jednu 

poistnú udalosť je obmedzené limitom zodpovedajúcim 

spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti, 

požadovanému poisťovateľom. 

! Ak v čase poistnej udalosti je poistná suma poistenej veci 

nižšia ako jej poistná hodnota, poisťovateľ zníži poistné 

plnenie v rovnakom pomere, v akom je poistná suma 

k poistnej hodnote. 



  Aké mám povinnosti? 

- Uskutočnite opatrenia, aby poistná udalosť nenastala alebo bola čo najmenšia. 

- V prípade vzniku škodovej udalosti túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr do 15 dní oznámte poisťovateľovi, poskytnite jej informácie 

o jej vzniku a rozsahu následkov. 

- Umožnite poisťovateľovi vstup do poistených objektov za účelom posúdenia rozsahu poistného rizika a po vzniku škodovej udalosti 

rozsah poškodenia. 

- Neodkladne oznámte polícii poistnú udalosť, ak nastala za okolností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu alebo priestupku, 

a predložte policajný protokol. 

- Predložte poisťovateľovi všetky požadované doklady potrebné na vyšetrovanie škodovej/poistnej udalosti. 

- Zabezpečte vedenie účtovníctva v zmysle povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi a v prípade poistnej udalosti na 

vyžiadanie predložte účtovné doklady poisťovateľovi. 

- Oznámte poisťovateľovi zvýšenie poistnej hodnoty veci alebo súboru, ak došlo v priebehu poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 15%. 

- Odpovedajte pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa. 

- Oznámte poisťovateľovi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu na Váš majetok. 

- Oznámte poisťovateľovi, že Ste uzavreli poistenie toho istého poistného rizika aj u iného poisťovateľa, uveďte jeho názov, sídlo a výšku 

dohodnutej poistnej sumy. 

 

  Kedy a ako uhradím platbu? 

Poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak je v zmluve dohodnuté platenie 
poistného v splátkach, je ich výška a splatnosť uvedená v zmluve. 
 
Poistné môže byť uhradené poštovým peňažným poukazom, prevodom na účet, vkladom hotovosti na účet, a to podľa pokynov 
poisťovateľa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy. 

  Kedy začína a končí krytie? 

Začiatok krytia 
Poistenie vzniká nasledujúci deň po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. Ak nie je v zmluve uvedené inak, 
poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok (poistný rok). 

 

Koniec krytia 
Krytie končí: 

• uplynutím dohodnutej poistnej doby, ak bolo v zmluve dohodnuté poistenie na dobu určitú, 

• nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa 
jeho splatnosti, 

• nezaplatením tzv. následného poistného, ak poistné  za ďalšie poistné obdobie nezaplatíte do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy na 
jeho zaplatenie. Ak vám výzva nebola doručená do jedného mesiaca odo dňa splatnosti následného poistného, poistenie zanikne, ak 
následné poistné neuhradíte do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti, 

• dňom vstupu Vašej spoločnosti do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na Váš majetok, 

• ukončením Vašej podnikateľskej činnosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov, predajom 
poistených vecí, 

•  dohodou zmluvných strán. 

  Ako môžem zmluvu vypovedať?  

Zmluvu môžete písomne vypovedať: 

• do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, 

• do 1 mesiaca odo dňa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, 

• ku koncu poistného obdobia, ak vaša písomná výpoveď nám bude doručená v lehote minimálne 
6 týždňov pred výročím poistnej zmluvy. Uvedená lehota 6 týždňov sa neuplatní v prípade, ak vám nebola zmena poistného oznámená 
aspoň 10 týždňov pred koncom poistného obdobia. 
 

  Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

✓ Poistenie majetku sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré Vám ako poistenému vzniknú na mieste poistenia na území Slovenskej 
republiky uvedenom v poistnej zmluve. 

✓ Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré Vy ako poistený spôsobíte a za ktoré zodpovedáte na území 
uvedenom v poistnej zmluve. 


