
 

 

Infolinka ČSOB Poisťovňa: 0850 111 303 E-mail: infolinka@csob.sk, www.csob.sk strana 1 / 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
Článok 1 Úvodné ustanovenia 
Článok 2 Rozsah poistenia 
Článok 3 Výluky z poistenia 

Článok 4 Výklad pojmov 
Článok 5 Záverečné ustanovenia 

 
  

Úvodné ustanovenia 
 

 

 Na poistenie, ktoré sa uzatvára podľa týchto osobitných poistných podmienok OPP IT 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 profesie poskytovanie služieb 
informačných technológií (ďalej len „IT“). 

2. Poskytovaním služieb IT sa rozumie výlučne:   
a) vývoj softvéru, 
b) poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, dodávka softvéru, služby pri údržbe 

a podpore softvéru, update a upgrade softvéru, 
c) distribúcia, dodávka, inštalácia/montáž, oprava a údržba hardvéru a počítačového príslušenstva, 
d) automatizované spracovanie dát, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 
e) systémová analýza a integrácia, 
f) správa počítačových sietí, 
g) zabezpečovanie internetových služieb, 
h) poradenstvo a podpora v oblasti IT, 
i) školenia v oblasti IT. 

Základný 
rozsah 
 

 
  

Výluky z poistenia 
 

 
 

Okrem výluk z poistenia ustanovených vo VPP PRO 2019 a poistnej zmluve sa poistenie nevzťahuje aj na zodpovednosť 
poisteného za škodu:  

a) vzniknutú priamo alebo nepriamo z mechanickej poruchy, elektrickej poruchy a/alebo zlyhania telekomunikačného 
alebo satelitného systému, pokiaľ nevyplývajú z porušenia povinností poisteného v priamej súvislosti s poskytovaním 
služieb IT pri výkone profesie, 

b) súvisiacu so stiahnutím hardvéru, softvéru, počítačového príslušenstva, vlastných alebo cudzích výrobkov z trhu, 
c) vyplývajúcu z chyby alebo poruchy na samotnom hardvére, softvére alebo počítačovom príslušenstve dodanom, 

inštalovanom, distribuovanom alebo udržiavanom poisteným, okrem prípadov, keď bol softvér vyvinutý poisteným alebo 
škoda vyplýva z chyby alebo poruchy, v dôsledku zmeny alebo úpravy vykonanej poisteným na hardvére, softvére 
alebo počítačovom príslušenstve,  

d) vyplývajúcu zo  skutočného, údajného alebo hroziaceho narušeniu počítačovej bezpečnosti, neautorizovanému 
použitiu alebo neautorizovanému vstupu do počítačových sietí, počítačového vybavenia, telekomunikačných služieb, 
systémov, softvéru, hardvéru, dát alebo iných súborov, spôsobenú v akejkoľvek súvislosti s hackingom, 

e) spôsobenú v akejkoľvek súvislosti s počítačovými vírusmi, malware, spyware alebo inými obdobnými príčinami,   
f) spôsobenú softvérom, hardvérom alebo počítačovým príslušenstvom určeným pre vojenské účely, akékoľvek zbraňové 

systémy alebo zbrane, diagnostické účely v medicíne, bilingové/zúčtovacie systémy pre finančné inštitúcie, aplikácie 
pre obchodovanie na akciových a komoditných trhoch, lietadlá a stíhačky, vesmírne lode/vesmírne sondy a satelity, 
lode, motorové člny, letové prevádzkové služby, radarové/navigačné systémy, jadrový a chemický priemysel, stávkové 
portály a umelú inteligenciu, 

g) spôsobenú počítačovým programom na podporu dizajnu, úloh v strojárstve (CAD), podporu analýzy (CAA), 
integrovanej výroby (CIM, CAM), kontrolu procesov automatizácie, manažérske informačné systémy, programovacími 
pomôckami, 

h) spôsobenú akýmkoľvek poskytovaním cloudových služieb, záloh dát, záloh systémov, úložísk a iných obdobných služieb. 

 

 

 

 

 

 
  

Výklad pojmov 
 

 

 Počítačové záznamy sú akékoľvek elektronické alebo digitalizované dáta alebo informácie, ktoré môžu byť uchovávané 
v počítačovom systéme, okrem peňazí a/alebo akýchkoľvek finančných nástrojov. 

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY  
PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI POSKYTOVANÍ 

SLUŽIEB INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
OPP IT 2019 
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Záverečné ustanovenia 

 

 

 1. VPP PRO 2019 a tieto OPP IT 2019 sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
2. Schválené predstavenstvom poisťovateľa dňa 24.09.2019. 
3. Tieto OPP IT 2019 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňom 01.10.2019. 

 


