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Produkt: poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov 

O aký typ poistenia ide? 

Biznis Plus je produkt neživotného poistenia. Dojednáva sa spravidla na dobu neurčitú.  

  Čo je predmetom poistenia?  

 Živelné poistenie. Zahŕňa poistenie hnuteľného 

a nehnuteľného majetku v prípade živelnej udalosti. Živelná 

udalosť je poškodenie poistenej veci následkom požiaru, 

výbuchu, úderu blesku, nárazu lietajúceho telesa, 

vodovodných škôd, víchrice a krupobitia, povodne 

a záplavy, zemetrasenia, zosuvu pôdy, skál alebo zeminy, 

lavín.   

 

 Odcudzenie .  Zahŕňa poistenie hnuteľného majetku 

v prípade krádeže vlámaním, vandalizmu, lúpežného 

prepadnutia. 

 

 Poškodenie skla. Zahŕňa poistenie pre prípad poškodenia 

skla akoukoľvek náhodnou udalosťou. 

 

 Vonkajší vandalizmus. Zahŕňa poistenie v prípade 

úmyselného poškodenia zvonku prístupného priestoru  

poisteného predmetu treťou osobou.     

 

 Náklady po poistnej udalosti.  Zahŕňa poistenie nákladov, 

ktoré sú vynaložené v súvislosti  s poistnou udalosťou.  

 

 Preprava nákladu alebo peňazí. Zahŕňa poistenie pre 

prípad poškodenia nákladu/peňazí pri preprave spôsobené 

živelnými  rizikami, v príčinnej súvislosti s haváriou, 

lúpežným prepadnutím pri preprave. 

 

 Prerušenie prevádzky. Zahŕňa poistenie pre prípad 

následnej škody spôsobenej prerušením prevádzky . 

 

 Poistenie strojov a elektronických zariadení. Zahŕňa 

poistenie pre prípad poškodenia akoukoľvek náhodnou 

udalosťou, ktorá nastane nečakane a náhle, obmedzuje 

alebo vylučuje prevádzkyschopnosť zariadenia. 

 

 Poistenie zodpovednosti za škodu. Zahŕňa poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú inému, ak bola škoda 

spôsobená v súvislosti s poistenou činnosťou.       

   

 Poistenie sa vzťahuje na tie poistenia, ktoré sú dojednané 

v poistnej zmluve.  

 

 Poistné sumy sú bližšie špecifikované v poistnej zmluve. 

 

 

 Čo nie je predmetom poistenia? 

 unimobunky a dočasné stavby 

 stany, stánky, pódia, nafukovacie haly, billboardy 

 oporné múry a spevnenia svahov 

 skleníky, senníky, silá 

 elektrárne, bioplynové stanice 

 verejné pozemné komunikácie, verejné rozvody 

elektriny, vody, plynu, tepla, verejné komunikačné siete 

 vodstvo, pôda, lesy a porasty 

 zvieratá a mikroorganizmy 

 dlhodobo nevyužívané nehnuteľnosti 

 nehnuteľnosti, na ktorých sú vykonávané stavebné 

úpravy, ak tieto úpravy mali vplyv na vznik škody 

 budovy bez kolaudačného rozhodnutia 

 plavidlá, lietadlá, koľajové vozidlá 

 motorové vozidlá (ak nie sú zásobami) 

 lanové dráhy 

 zábavné parky 

 veci umeleckej a historickej hodnoty 

 softvér a databázy 

 podzemná ťažba a dobývanie nerastov 

 výroba zbraní, munície, bojových a vojnových vozidiel 

 výstavba tunelov, mostov, vodných diel 

 vrtné veže 

  Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Škodové udalosti vzniknuté najmä v súvislosti s: 

! úmyselným konaním, hrubou nedbanlivosťou, 

nedodržaním právnych predpisov, podvodom, 

spreneverou 

! teroristickým činom 

! vojnovou udalosťou, revolúciou, povstaním 

! neriadením sa pokynmi poisťovateľa/asistenčnej služby 

! vedomím poskytnutím nepravdivých/neúplných 

informácií 

! požitím alkoholu, narkotík, omamných látok a pod. 

! používaním zápalných a výbušných látok  

! azbestom alebo materiálom obsahujúcim azbest 

! jadrovou energiou alebo žiarením 

! so zlyhaním informačných systémov, softvéru 

 

 



  Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 Poistenie majetku sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vám ako poistenému vzniknú na území Slovenskej  republiky. Poistenie 
zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vám ako poistenému vzniknú na území  dohodnutom, v poistnej 
zmluve (možnosti územného rozsahu pre poistenie zodpovednosti za škodu: Slovenská a Česká republika, alebo Slovenská 
republika, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko alebo Európa v geografickom význame).  

  Aké mám povinnosti? 

- Umožnite poisťovateľovi vstup do poistených objektov za účelom posúdenia poistného rizika. 

- Oznámte poisťovateľovi zmeny ku ktorým došlo počas trvania poistenia. 

- Odpovedajte pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa. 

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

- V prípade vzniku poistnej udalosti kontaktujte poisťovateľa, poskytnite mu všetky informácie k poistnej udalosti. 

- 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. 

- Riaďte sa pokynmi poisťovateľa. 

  Kedy a ako uhradím platbu? 

Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov je bežne platené poistenie, t. j. poistné musíte zaplatiť za každé poistné obdobie 
v dohodnutých splátkach ku dňu uvedenému v poistnej zmluve.  
 
Poistné môže byť uhradené bankovým prevodom podľa platobných údajov uvedených v poistnej zmluve. 

 

  Kedy začína a končí krytie? 

Začiatok krytia 
Ak poistenie vzniklo prijatím Návrhu poistnej zmluvy zaplatením, krytie začína o nultej hodine dňa uvedeného ako začiatok poistenia v 
Návrhu poistnej zmluvy za predpokladu, že poistné uvedené v Návrhu poistenej zmluvy ste uhradili najneskôr v predchádzajúci deň; 
Ak poistenie vzniklo podpisom oboch zmluvných strán, v takomto prípade krytie začína o nultej hodine dňa uvedeného ako začiatok 
poistenia v poistnej zmluve. 

 
Koniec krytia 
Krytie končí: 

 uplynutím dohodnutej poistnej doby, t.j. o 24.hodine dňa, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako koniec poistenia, 

 nezaplatením poistného, ak  poistenie vzniklo podpisom oboch zmluvných strán a  jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch 
mesiacov odo dňa jeho splatnosti, 

 uplynutím výpovednej lehoty,  

 dohodou zmluvných strán, 

 ďalšími spôsobmi uvedenými v poistnej zmluve, v poistných podmienkach alebo spôsobmi stanovenými zákonom; a to vždy na 
základe tej právnej skutočnosti, ktorá nastala skôr. 

  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, 

 najmenej 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. 
 


