
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 15 – poistenie záruky v zmysle prílohy č. 1 

k zákonu o poisťovníctve. Poistenie záruky garantuje splnenie zmluvných povinností poistníka voči 

oprávnenej osobe. Poistenie sa dojednáva pre prípad vzniku majetkovej ujmy spôsobenej neplnením 

záväzkov poistníka voči tretím osobám (oprávnené osoby). Pri tomto poistení uhradí poistiteľ vzniknutú 

majetkovú ujmu oprávnenej osobe po uplatnení nároku na vyplatenie poistného plnenia. 

  

Poistenie záruky (bonding) 

Informačný dokument o poistnom produkte  

 

Spoločnosť: Euler Hermes SA, sídlo: Avenue des Arts 56, 1000 
Brusel, Belgicko, IČO: 0403.248.596, zapísaná v Obchodnom 
registri Brusel pod číslom: 01 0031955 Poisťovňa, 
registrovaná pod kódom 418,  
podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom  
Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského 
štátu, so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská 
časť Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1966/B, IČO: 47 
233 818 (ďalej aj ako „poistiteľ“) 
 
Web: http://www.eulerhermes.sk/ 
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Čo je predmetom poistenia? 

 
 Zabezpečenie splnenia  

zmluvného záväzku (buď na 
strane predávajúceho – 
dodávateľa alebo na strane 
kupujúceho – odberateľa). 
 

 V prípade vzniku poistnej udalosti 
(majetkovej ujmy) má oprávnená 
osoba nárok na poistné plnenie 
v zmysle dojednanej poistnej 
zmluvy, jej príloh, dodatkov 
a vystavenej záručnej poistky. 

Čo nie je predmetom poistenia? 

 
 Poistenie osôb 

 Poistenie zodpovednosti za škodu 
 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 
  Hlavné vylúčenia z poistenia: 
 

! Riziká z udalostí vzniknutých 
v dôsledku vojny, vojnového 
stavu, výnimočného alebo 
núdzového stavu alebo týmto 
stavom obdobným, 
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 Hlavné poistené riziko: 

Nesplnenie povinností poistníka 
vyplývajúcich z jeho záväzkov 
z právnych vzťahov, ktoré dohodol, 
alebo do ktorých vstúpil v rámci 
obvyklých obchodných operácií 
(záručné poistenie). 
 

 Poistná suma/Poistné plnenie: 
Poistné plnenie bude vyplácané 
oprávnenej osobe na podklade 
vystavenej záručnej poistky, 
v maximálnej výške uvedenej 
v konkrétnej záručnej poistke na 
základe písomnej výzvy na plnenie 
od oprávnenej osoby a po splnení 
ostatných dojednaných poistných 
podmienok v Poistnej zmluve, VPP 
a záručnej poistke.  

 
Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 
 Nie je geografické obmedzenie 

rozsahu krytia tohto poistenia 
v dôsledku vylúčenia určitej 
konkrétnej krajiny. 

 
! Riziká z udalostí vzniknutých 

v dôsledku občianskych 
nepokojov, teroristických 
útokov, štrajkov, vyvlastnenia, 
nemožnosti dodávania tovarov 
alebo služieb alebo prevodu 
platieb ako dôsledok opatrení 
štátnej moci, prírodných 
katastrof alebo jadrového 
výbuchu a /alebo žiarenia 
a iných dôsledkov neuvedenej 
vyššej moci. 

 

Aké mám povinnosti? 

 Poistník je povinný v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka zachovávať zákonné 
povinnosti a povinnosti, ktoré boli dohodnuté v poistnej zmluve a pripojených VPP, v opačnom prípade 
je poistiteľ oprávnený vypovedať záručné poistenie podľa bodu 20 poistnej zmluvy a v zmysle § 7 ods. 2 
VPP, čím zaniká poistiteľovi povinnosť na vyplatenie poistného plnenia. 
 
Hlavné povinnosti poistníka na začiatku platnosti zmluvy: 

- riadne a včas platiť poistné, 
- platiť iné poplatky podľa cenníka služieb, ktorý tvorí prílohu poistnej 

zmluvy, 
- odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistiteľa 

týkajúce sa dojednávaného poistenia. 

 

Hlavné povinnosti poistníka počas trvania zmluvy: 

- riadne a včas platiť poistné, 

- platiť iné poplatky podľa cenníka služieb, ktorý tvorí prílohu poistnej 

zmluvy, 

- odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistiteľa aj 
ak ide o zmenu poistenia, 

- plniť svoje záväzky voči tretím osobám, 

- zachovať svoje imanie v sume uvedenej v poistnej zmluve, 

- zachovať svoju vlastnícku štruktúru (podiel hlasovacích práv 

vlastníkov poistníka vlastniacich podiely poistníka nesmie klesnúť pod 

50 %), 

 



 

 
- zachovať svoje právo nakladať so svojím majetkom, 
- plniť povinnosti voči poistiteľovi, 
- predchádzať úpadku, 
- neuskutočniť žiadnu podstatnú zmenu (svojej vlastníckej 

štruktúry, predmetu činnosti alebo ukončenie podnikania atď.), 
- vynaložiť maximálne úsilie na to, aby u poistiteľa nebolo 

nárokované poistné plnenie zo záručného poistenia. 
 

Hlavné povinnosti oprávnenej osoby v prípade uplatnenia nároku na poistné plnenie: 
 

- Oprávnená osoba je povinná splniť všetky podmienky uvedené 
v záručnej poistke. V prípade porušenia týchto podmienok je 
poistiteľ oprávnený odoprieť vyplatiť poistné plnenie, až do času 
kým nedôjde k náprave, t.j. k splneniu všetkých podmienok 
uvedených v záručnej poistke. 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Poistné sa vypočíta z celkovej sumy vystavených záručných poistiek zaúčtovaných k dátumu 
ich vystavenia vynásobených sadzbou poistného, ktorá predstavuje.……....% p.a. pro rata. 
 
Zúčtovanie poistného bude realizované ročne / polročne / štvrťročne / mesačne vopred a  vypočítané 
bude na základe aktuálneho počtu dní (Aktuál/360). 
 
Poistné sa platí na číslo účtu uvedené .... ako jednorazové poistné zaplatené naraz za celé poistné 
obdobie, na ktoré bolo poistenie dojednané (splatné dňom vystavenia záručných poistiek), alebo 
platené v splátkach. 
 

Kedy začína a končí krytie? 

Poistná doba: dohodnutá na dobu určitú (na dĺžku poistného obdobia) s automatickým 
predlžovaním vždy na rovnaké obdobie. 
 

Dĺžka dohodnutého poistného obdobia je zvyčajne jeden rok, avšak môže sa líšiť v jednotlivých 

poistných zmluvách, na základe dohody zmluvných strán.  

 

Ako môžem zmluvu vypovedať? 

 Poistenie zanikne, ak jednorazové poistné (alebo splátka poistného) nebolo zaplatené do 
troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie 
nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poistiteľa na jeho zaplatenia, ak 
nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poistiteľa obsahuje upozornenie, že 
poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. 
 
Poistná zmluva môže byť vypovedaná písomne oboma zmluvnými stranami. Poistník je oprávnený 
vypovedať poistnú zmluvu s okamžitou platnosťou aj bez uvedenia dôvodu. Poistiteľ je oprávnený 
poistnú zmluvu vypovedať kedykoľvek a to i bez uvedenia dôvodu, s trojmesačnou výpovednou 
lehotou. Zároveň má poistiteľ má právo vypovedať poistnú zmluvu s okamžitou platnosťou zo 
závažných dôvodov, a to najmä v prípadoch uvedených v bode 20 poistnej zmluvy a § 7 VPP. 
 
Pri vedomom porušení povinností uvedených v ustanoveniach § 793 Občianskeho zákonníka môže 
poistiteľ od poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú 
zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poistiteľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť 
zistil; inak právo zanikne. 
Ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome 
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie 
poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím 
plnenia poistenie zanikne. 

 


