i. v prípade poistnej udalosti um ožniť poisťovateľovi
alebo osobe ním poverenej vykonať následnú
kontrolu príčin vzniku, rozsahu a výšky škody.

Č lá n o k 5 - M ie s to p o is te n ia
1. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie len vtedy, ak
došlo k poistnej udalosti na mieste uvedenom v poistnej
zm luve ako miesto poistenia.
2. M iestom poistenia je budova, miestnosť alebo miesto
nachádzajúce sa na územ í Slovenskej republiky,
vym edzené v poistnej zm luve adresou alebo
katastrálnym územím a číslom parcely (pozemku), kde
sa poistené veci nachádzajú, ak nie je ďalej v týchto ZDE
alebo v poistnej zm luve dojednané inak.
3. Pre m obilnú e le k tro n ik u a e le ktro n iku pevne
zabudovanú v m otorovom vozidle je m iestom poistenia
územie Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve
dojednané inak.

4. Pri poistených veciach sa poistenie vzťahuje aj na
miesto, kam boli poistené veci prem iestnené z miesta
poistenia uvedeného v poistnej zm luve na nevyhnutnú
dobu v dôsledku bezprostredne hroziacej alebo už
vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie sa na to to miesto
vzťahuje odo dňa, kedy boli poistené veci premiestnené
na to to miesto, len ak poistený do 14 dní tú to
skutočnosť oznám il poisťovateľovi, a zároveň mu
poskytol adresu (alebo katastrálne územ ie a číslo
parcely) a zoznam prem iestnených vecí.

Č lá n o k 6 - V ý k la d p o jm o v
D áta sú inform ácie spracovateľné v elektronických
zariadeniach.
Elektronické zariadenie je zariadenie, ktoré pre svoju
funkciu využíva elektronické prvky. Je to slaboprúdové
technické zariadenie používané pre profesionálnu
činnosť, ako sú napr. elektronické zariadenia pre
spracovanie dát, zariadenia na diaľkové spojenia,
osvetľovacie zariadenia, navigačné zariadenia, zariadenia
pre výskum a skúšky m ateriálov, elektrom edicínske
zariadenia a prístroje, signálne a prenosové zariadenia,
technické zariadenia a kancelárske prístroje, grafická a
reprodukčná technika, kontrolné a zapisovacie zariadenia.
Externé nosiče d á t sú pamäťové médiá, ako napr.
diskety, m agnetické pásky, dierne pásky alebo štítky,
m agnetické alebo čipové karty, CD disky, DVD disky, nie
však pevné disky, pokiaľ nie sú vym eniteľné.
Elektrické poškodenie je poškodenie alebo zničenie
poistenej veci následkom skratu alebo iného pôsobenia
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elektrického prúdu, vedúce k strate jej funkčnosti (napr.
prepätie, chyba izolácie, koróna, výboj, oblúk).
Funkčné nedostatky sú nedostatky alebo zmeny
ch a rakteristiky logickej p o d staty alebo prevádzky
elektronického zariadenia.
Hrubá nedbanlivosť je vedom á nedbanlivosť, t. j. také
konanie poisteného, pri kto ro m vznikne škoda
spôsobená poisteným, ktorý vedel, že škodu môže
spôsobiť, ale bez prim eraných dôvodov sa spoliehal, že
ju nespôsobí. Za hrubú nedbanlivosť sa považuje aj to,
keď poistený poverí náležíte nepoučenú a nespôsobilú
osobu obsluhou poistenej veci.
Krádež vlám aním je škoda vzniknutá tým , že sa
páchateľ zm ocnil poistenej veci, pričom preukázateľne
prekonal prekážky alebo opatrenia chrániace poistenú
vec pred krádežou vlámaním.
M echanické poškodenie alebo zničenie je fyzické
poškodenie alebo zničenie poistenej veci napr. lomom ,
trhlinou, deformáciou, zadretím, uvoľnením, netesnosťou,
upchaním, vytavením.
M o to ro v é vozidlo je akýkoľvek pozem ný dopravný
prostriedok poháňaný vlastným m oto rom , ktorý je
vyrobený alebo schválený na účely prevádzky v
prem ávke na pozemných kom unikáciách a podlieha
prihláseniu do evidencie vozidiel.
N ed b an livo sťo u sa rozum ejú chyby pri obsluhe
e le ktro n ické h o zariadenia,
spôsobené
riadnou
(zaučenou) obsluhou.
O p ra v o u sa rozum ie uvedenie veci do takého
prevádzkyschopného stavu, v ktorom by bola schopná
vykonávať všetky fu n kcie a dosahovať všetky
param etre tak, ako v čase bezprostredne pred poistnou
udalosťou.
Prenosným (m o bilným ) elektro n ickým zariadením
sa rozum ie také elektronické zariadenie, ktoré je
určené predovšetkým na práce v teréne, a je buď
prenosné alebo odním ateľné nainštalované vo vozidle.
Za prenosné elektronické zariadenia sa nepovažujú
napr. kalkulačky, elektronické diáre, m obilné telefóny,
foto aparáty, kamery a pod.
Prevádzkyschopný stav je taký stav elektronického
zariadenia, pri ktorom je po úspešne dokončenom
skúšobnom a preberacom teste a skúšobnej prevádzke
schopné plniť určité funkcie a dodržiavať hodnoty
projektovaných param etrov v m edziach stanovených
technickou dokum entáciou alebo výrobcom .

Priam y úder blesku je bezprostredný prechod blesku
(atm osférického výboja) na poistenú vec.
Za prim eranú ochranu voči účinkom bleskového
p rú d u a o s ta tn é h o p re p ä tia sa považuje taká
ochrana elektrických a e le ktronických zariadení,
rozvodov dátových a elektrických sietí, ktorá chráni voči
účinkom prepätia, ktoré v sieťach vzniklo ako dôsledok:
- atm osférického výboja;
- p riam eho alebo nep riam e ho úderu blesku do
poistenej veci alebo do ob je ktu , v k to ro m sa
poistená vec nachádza;
- spínania v sieti alebo odpojen ia nezaťaženého
vedenia, kondenzátora alebo transform átora a pod.
Príslušenstvom e le k tro n ic k é h o z a ria d e n ia sa
rozum ie pom ocné zariadenie, pom ocné prístroje a
prostriedky pevne spojené s tým to zariadením, ktoré sú
po te chnickej stránke nevyh nutné pre činnosť
elektronického zariadenia podlá jeho účelu.
Za súčasť elektro n ickéh o zariad en ia sa považujú
zariadenia, ktoré podľa povahy k nem u patria a nem ôžu
byt oddelené bez to h o , aby sa tým elektronické
zariadenie z n e h o d n o tilo . Za súčasť e le ktro n ické h o
zariadenia sa nepovažujú externé nosiče dát a dáta
nutné pre základné funkcie elektronického zariadenia.
Ú držba je súhrn činností zabezpečujúcich technickú
spôsobilosť, prevádzkyschopnosť, hospodárnosť a
bezpečnosť prevádzky elektronického zariadenia. Tieto
čin nosti spočívajú predovšetkým v pravidelných a
preventívnych
obh lia dkach,
ošetrovaniach
a
nastavovaniach prípadne ciachovaniach zariadení, vo
včasnej výmene opotrebovaných dielov alebo celých
skupín a častí zariadení, a to všetko v súlade s platným i
predpism i, ustanoveniam i alebo pokyn m i daným i
výrobcom .
Víchricou sa rozum ie prúdenie vzduchu dosahujúce v
mieste poistenia rýchlosť m inim álne 54 km /h; za škodu
spôsobenú víchricou sa považuje aj vrhnutie predm etu
na poistenú vec, bezprostredne zapríčinené pôsobením
víchrice.
Zem etrasením sa rozum ejú otrasy zem ského povrchu
vyvolané pohybm i zemskej kôry.

Č lá n o k 7 - Z á vere čn é u s ta n o v e n ia
1. Tieto ZDE sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy.
2. Od týchto ZDE je m ožné sa odchýliť v poistnej zm luve
na základe dohody zm luvných strán, ak to nie je v
jednotlivých ustanoveniach určené inak.

3. Ustanovenia týchto ZDE, týkajúce sa poisteného, sa
použijú aj na poístníka (pokiaľ je poistnik osobou
odlišnou od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú
osobu.
4. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto ZDE, sa v
otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom
Slovenskej republiky. Pre súdne spory, vyplývajúce z
te jto poistnej zm luvy, sú príslušné výhradne súdy
Slovenskej republiky. Uvedené platí tiež pre poistné
riziká v zahraničí.
5. Tieto ZDE nadobúdajú účinnosť dňom 1. 7. 2015.

ČASŤ 2 - POISTENIE ELEKTRONICKÝCH
ZA R IA D E N Í
Č lá n o k 1 - P re d m e t p o is te n ia
1. Predm etom poistenia je je d n o tlivé elektronické
zariadenie alebo výber elektronických zariadení a
prístrojov, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve, vrátane
ich súčastí a príslušenstva (dálej len „elektronické
zariadenie").
2. Pokiaľ je to v poistnej zm luve dojednané, m ôžu byť
p re d m e to m
poiste nia
aj prenosné (m obilné)
elektronické zariadenia alebo elektronické zariadenia
pevne nainštalované vo vozidle.
3. Poistenie sa vzťahuje na elektronické zariadenia,
ktoré sú:
a. vo vlastníctve p o iste ného (vlastné elektronické
zariadenia)
alebo
b. vo vlastníctve tretích osôb a poistený ich prevzal na
základe zm luvy (cudzie elektronické zariadenia),
bližšie určené a špecifikované v poistnej zmluve alebo jej
prílohách.
4. V prípade poistenia cudzích vecí prenajatých form ou
finančného leasingu, poistná zmluva zostáva v platnosti
a poistenie trvá aj po ukončení leasingu a zmene
vlastníka poistenej veci z leasingovej spoločnosti na
nájom cu.
5. Pokiaľ sa poistenie vzťahuje na súbor vecí a ak nebolo
v poistnej zm luve doh o d n u té inak, vzťahuje sa poistenie
na všetky veci, ktoré k súboru patria v čase vzniku
poistnej udalosti.
6. Pokiaľ bolo d o h o d n u té poistenie súboru vecí,
vzťahuje sa poistenie aj na veci, ktoré sa stali súčasťou
súboru po uzavretí poistnej zmluvy. Veci, ktoré prestali
byť súčasťou súboru, prestávajú byť poistené.
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7. Toto poistenie sa vztahuje iba na elektronické
zariadenia, ktoré bezchybne prešli skúšobným i,
preberacím i a výkonovým i skúškam i a kto ré boli
uvedené do prevádzky v súlade s platným i právnymi
predpism i a požiadavkami výrobcu a v čase uzatvorenia
poistn ej zm luvy alebo na začiatku poistenia boli
preukázateľne v prevádzkyschopnom stave a sú riadne
užívané na účely, pre ktoré boli určené, bez ohľadu na
to, či sú v prevádzke (v činnosti), alebo m im o prevádzky
(v pokoji), či sú dem ontované za účelom údržby, v
priebehu údržby alebo čistenia, alebo sa opätovne
m ontujú, pokiaľ sa nachádzajú v mieste poistenia.

podľa zákona alebo zm luvy zodpovedá dodávateľ
alebo iná osoba, vykonávajúca servis, údržbu alebo
opravu elektronického zariadenia, vrátane škôd, na
ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu;
b. škody alebo vady na cudzích veciach, za ktoré
zodpovedá ich m ajiteľ alebo prevádzkovateľ zo
zákona alebo v rámci zm luvy o prenájme či údržbe;
c. škody na vzhľade a estetické nedostatky, ktoré
neovplyvňujú funkčnosť poisteného elektronického
zariadenia (napr. prasklina plastového krytu,
poškrabanie natrených, p o litúrovaných alebo
sm altovaných povrchov);
d. náklady vynaložené v súvislosti s odstraňovaním
funkčných nedostatkov, ak tieto neboli spôsobené
Č lá n o k 2 - Poistné riziká
poistnou udalosťou, za ktorú je poisťovateľ povinný
Poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie, stratu
poskytnúť poistné plnenie; t. j. náklady, ktoré by
alebo odcudzenie poisteného elektronického zariadenia
vznikli aj vtedy, ak by nedošlo k poistnej udalosti;
akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je vylúčená e. akékoľvek náklady vzniknuté v súvislosti s údržbou
vo VPPM, týchto ZDE alebo poistnej zmluve.
poistených elektronických zariadení alebo výmenou
Poistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia
ich častí počas údržby;
alebo zničenia poisteného elektronického zariadenia, f. náklady na akékoľvek zmeny, doplnky, vylepšenia
kto ré obm edzu je alebo vylučuje je h o funkčno sť,
elektronických zariadení;
vyžaduje jeho opravu alebo vým enu.
g. škody spôsobené e xpe rim e ntm i, zám erným
Poistením sú kryté škody spôsobené napríklad:
preťažením alebo iným i testam i na poistených
a. ko n štru kčn o u chybou, chybou m ateriálu alebo
e le ktronických zariadeniach, kto ré vyžadujú
výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje záruka
navodenie neobvyklých podm ienok;
výrobcu);
h. škody spôsobené prevádzkovaním elektronického
b. chybou
obsluhy
alebo
nedbanlivosťou,
zariadenia v rozpore s pokynm i výrobcu, technickým i
nedostatočnou zručnosťou;
podm ienkam i alebo technickým i norm am i (napr.
c. skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu
použitím na účel, na ktorý nie je určené a pod.);
(napr. prepätím , chybou izolácie, ko ró n o u ,
í. škody spôsobené nedostatočným používaním
indukčným účinkom blesku).
elektronického zariadenia, dlhodobým uskladnením;
j. škody spôsobené m ontážou, dem ontážou, opravou
Č lá n o k 3 - V ý lu k y z p o is te n ia
alebo údržbou;
k. škody, ku kto rým došlo v dôsledku to ho, že
1. Okrem výluk uvedených vo VPPM a v časti 1 týchto
poškodené elektronické zariadenie nebolo opravené
ZDE sa poistenie podľa te jto časti nevzťahuje na škody
a
používalo sa naďalej napriek jeho poškodeniu;
spôsobené:
l. škody v z n ikn u té na poistenom e le ktronickom
a. zemetrasením, sopečným výbuchom alebo víchricou;
zariadení chybou elektronických d át alebo
b. krádežou bez preukázateľného prekonania prekážky
softvérového vybavenia;
alebo opatrenia chrániaceho poistenú vec pred
krádežou. Preukázateľným prekonaním prekážky sa m. škody spôsobené nekvalifikovaným vstupom do
in fo rm a čn é h o systém u alebo program ového
rozum ie vn iknutie do o b jektu miesta poistenia
vybavenia
poisteného elektronického zariadenia;
takým spôsobom, že boli použité nástroje, ktoré nie
n. škody z dôvodu nepoužiteľností iného m ajetku
sú určené k jeho riadnem u otvoreniu, prípadne iným
poisteného, ktorý sa za bežných prevádzkových
spôsobom , po k to ro m zostali evidentné stopy
o ko ln o stí používa spoločne s elektronickým
poškodenia po vniknutí;
zariadením, na ktoro m vznikla škoda;
c. lúpežou, pri ktorej páchateľ nepoužil proti
o.
škody vzniknuté na nadzemných prenosových a
poistenému, jeho zamestnancovi alebo inej poverenej
rozvodných zariadeniach všetkého druhu, slúžiacich
osobe násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia.
na prenos elektrickej energie, telefónnych alebo
Hrozba bezprostredného násilia predpokladá, že
telegrafických
signálov a audio/video spojovacích
páchateľ ohrozuje zdravie a život poisteného, jeho
signálov, vrátane škôd na vodičoch, kábloch,
zamestnancov alebo inej poverenej osoby.
stožiaroch, stĺpoch a na akom koľvek zariadení, ktoré
je k nim pripojené;
2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje a poisťovateľ
p. škody vyplývajúce zo zistených rozdielov pri
neposkytne poistné plnenie za:
a. škody, vady, funkčné nedostatky a poruchy, za ktoré
inventúre alebo audite;
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q. náklady vyvolané zm enou právnych a technických
predpisov.
3. Poistenie sa nevzťahuje na:
a. softvé r, e le ktro n ické dáta, databázy údajov,
obrazové, zvukové a iné záznamy;
b. externé nosiče dát;
c. pom ocné zariadenia, ako sú klim atizácia,
vykurovanie, usm erňovače výkonu a reguláto ry
sieťového napájania, pokiaľ došlo k elektrickém u
alebo m echanickém u poškodeniu alebo zničeniu iba
to h to pom ocného zariadenia;
d. podlahy, steny alebo stropy obsahujúce kabeláž,
kto rá je súčasťou p oiste ného e le ktro n ické h o
zariadenia;
e. spotrebný m ateriál, pom ocné a prevádzkové látky
(napr. tonery, farebné pásky, optické valce, filtračné
hm oty a vložky, chem ikálie, regeneračné činidlá,
čistiace prostriedky, chladiace látky, mazivá a pod.);
f. televízne a rozhlasové vysielacie zariadenia;
g. m o b iln é tele fó n y, vreckové počítače (PDA),
elektronické organizéry, rádiostanice, vysielačky,
radarové a laserové detektory, diaľkové ovládače;
h. elektrické náradia a nástroje všetkého druhu (napr.
brúsky, vŕtačky a pod.);
i. náhradné súčiastky.
4. A k nedošlo z rovnakej príčiny a v rovnakom čase aj
k iném u poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci, za
k to ré je p oisťo vate ľ p o vin n ý p o sky tn ú ť p o istn é
plnenie, poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo
zničenie:
a. dielov a častí, ktoré sa pri norm álnom používaní
prirodzene rýchle opo trebujú alebo znehodnotia
(napr. poistky, svetelné zdroje, žiarovky alebo
žiarivky, diely z gum y, skla, porcelánu alebo
keram iky, laserové trubice, pásky, tesnenia);
b. akum ulátorových batérií a článkov;
c. zdrojov žiarenia a obrazoviek;
d. drôtov, káblov, optických vlákien.
5. Z poistenia ďalej nevzniká právo na plnenie pri:
a. zastavení alebo čiastočnom prerušení prevádzky;
b. následne vzniknutej strate všetkého druhu, vrátane
ušlého zisku, stálych nákladov, zvýšených
prevádzkových nákladov, mánk, straty trhu alebo
kontraktu.
6. Právo na plnenie nevznikne, ak škoda bola
spôsobená skratom , prepätím , nadprúdom , oblúkom ,
korónou, preskokom alebo indukciou účinkom blesku
alebo chybou izolácie, a súčasne dátová a/alebo
elektrická sieť, na ktorú je elektronické zariadenie
napojené, nebola preukázateľne inštalovaná a/alebo nie
je udržiavaná podľa platných technických a
bezpečnostných predpisov a noriem .

7. Právo na plnenie nevznikne, ak škoda bola
spôsobená prepätím , a súčasne dátová a/alebo
elektrická sieť, na ktorú je elektronické zariadenie
napojené, nebola v čase vzniku škody chránená
prim eranou ochranou voči účinkom bleskového prúdu a
ostatného prepätia.
8. Kedykoľvek, napr. pri žalobe alebo inom súdnom
konaní, kedy poisťovateľ udáva, že v dôsledku
ustanovenia výluk nie je akékoľvek poškodenie alebo
zničenie kryté tý m to poistením , bude dôkazné
brem eno, že takéto poškodenie alebo zničenie je kryté,
spočívať na poistenom .

Č lá n o k 5 - Poistná h o d n o ta , p o istn á sum a
1. Poistná suma sa v poistnej zm luve určí na návrh
poistníka tak, aby zodpovedala poistnej ho d n o te
poisteného m ajetku v čase uzavretia poistnej zmluvy.
Poistná suma má zodpovedať poistnej hodnote pre
každú, je dnotlivo určenú poistenú vec alebo súbor
poistených vecí. Poisťovateľ je oprávnený pri uzavretí
poistnej zm luvy preskúm ať h o d n o tu poisťovaného
m ajetku. Pri určení novej hodnoty sa neprihliada na
m ožné zľavy (napr. množstevná zľava, akciová cena).
2, Poistnou hodnotou je hodnota novej veci, ktorou je
suma, ktorú je nutné v danom čase a na danom mieste
vynaložiť na zn o v u n a d o b u d n u tie rovnakej alebo
porovna teľne j veci, slúžiacej k rovnakém u účelu,
rovnakého alebo porovnateľného charakteru, typu,
značky, kvality, výkonu, iných param etrov atď. Náklady
na z n o vu n a d o b u d n u tie zahŕňajú aj náklady na
prepravu, m ontáž, uvedenie do prevádzky a prípadné
colné a iné poplatky. Ak nie je poistený platcom dane z
pridanej hodnoty, potom sa do poistnej hod noty
započítava aj tá to daň.

Č lá n o k 6 - Poistné p ln e n ie
1. Právo na poistné plnenie vznikne, ak nastala poistná
udalosť v mieste poistenia. Poistnou udalosťou je vznik
náhodnej (neočakávanej a náhlej) škodovej udalosti,
ktorá je následkom poistného rizika, s ktorou je spojený
vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie
na základe platnej poistnej zmluvy.
2. Ak bola poistená vec poškodená, vzniká poisteném u
právo, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu
prim eraným nákladom na opravu veci, ktoré sú v čase
vzniku poistnej udalosti a v mieste poistenia obvyklé,
potrebné k uvedeniu poškodeného elektronického
zariadenia do prevádzkyschopného stavu, ktorý malo
bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti, vrátane
nákladov na rozobratie a zloženie, nákladov na dopravu
do a z opravovne a nákladov na colné poplatky, najviac
však časovú hodnotu veci, zníženú o cenu prípadných

5

zvyškov nahradzovaných častí poškodenej veci a
nakoniec zníženú o doh odnutú spoluúčasť. Náklady na
opravu veci sa neznižujú o sumu zodpovedajúcu stupňu
opotrebenia nahradzovaných častí.
3. Za náklady na opravu sa nepovažujú:
a. náklady na revízie, údržby a ostatné opatrenia, ktoré
je nutné vynakladať aj bez poistnej udalosti;
b. náklady vynaložené v dôsledku zmien a vylepšení,
ktoré poistený vykonal nad rámec opravy stavu pred
poistnou udalosťou.
4. Poisťovateľ nahradí náklady na provizórnu opravu iba
vtedy, pokiaľ sú súčasťou celkových nákladov na opravu
a nezvyšujú celkové plnenie poisťovateľa, ak nestanoví
poisťovateľ po poistnej udalosti inak.
5. Pokiaľ nebolo v poistnej zm luve dohodnuté inak, do
prim eraných
nákladov
na
opravu
veci
sa
nezapočítavajú;
a. náklady na odm eny vyplatené za prácu nadčas, v
noci, v dňoch pracovného pokoja a pracovného
voľna;
b. expresné príplatky;
c. letecké dodávky náhradných dielov;
d. cestovné náklady technikov a znalcov zo zahraničia;
e. náklady na dopravu do opravovne m im o územia
Slovenskej republiky a miesta vzdialeného viac než
50 km od miesta vzniku poistnej udalosti;
f. náklady na opravu v zahraničí.
6. Poisťovateľ má právo rozhodnúť o prim eranom
spôsobe opravy alebo má právo určiť opravovňu, v ktorej
sa poškodené elektronické zariadenie môže opraviť.
7. Pokiaľ poisťovateľ rozhodol o spôsobe opravy alebo
náhrady škody a poistený napriek to m u uskutočnil
opravu alebo vým enu poškodených vecí iným
spôsobom , poisťovateľ poskytne poistné plnenie len do
te j výšky, kto rú by bol poskytol, keby poistený
postupoval podľa jeho pokynov.
8. Ak bola poistená vec pri poistnej udalosti zničená,
stratená alebo odcudzená, resp. nie je m ožné ju opraviť
alebo náklady na jej opravu by prevýšili časovú hodnotu
veci v čase tesne pred poistnou udalosťou, poskytne
poisťovateľ poistné plnenie vo výške časovej hodnoty
poistenej veci v čase bezprostredne pred vznikom
poistnej udalosti, ktorá sa stanoví z novej hodnoty
ele ktro n ické h o zariadenia, pričom sa prihliada na
stupeň opotrebenia alebo iného znehodnotenia, alebo
zh o d n o te n ia , ku kto ré m u došlo je h o opravou,
m odernizáciou alebo iným spôsobom, s odpočítaním
ceny využiteľných zvyškov. Poisťovateľ hradí taktiež
prim erané náklady na dem ontáž e le ktro n ické h o
zariadenia.
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9. Poisťovateľ poskytne v prípade poistnej udalosti
spôsobenej krádežou vlámaním poistné plnenie do
výšky poistnej sumy alebo lim itu poistného plnenia
dohodnutého v poistnej zm luve v závislosti na spôsobe
zabezpečenia poistenej veci alebo súboru vecí,
uvedeného v prílohe k poistnej zm luve spôsoby
zabezpečenia pre prípad odcudzenia m ajetku. Pokiaľ v
dobe a mieste vzniku poistnej udalosti nie je poistená
vec (súbor vecí) zabezpečená spôsobom uvedeným v
prílohe k poistnej zm luve spôsoby zabezpečenia pre
prípad odcudzenia m a je tku , poisťovateľ poskytne
poistné plnenie iba do výšky lim itu zodpovedajúcem u
skutočném u spôsobu zabezpečenia v čase vzniku
poistnej udalosti.
10. Pokiaľ b olo prenosné (m obilné) elektronické
zariadenie ukradnuté z vozidla, vzniká právo na poistné
plnenie iba za predpokladu, že:
a. m otorové vozidlo, z kto ré h o bolo elektronické
zariadenie ukradnuté, bolo riadne uzam knuté, malo
zatvorené všetky okná a m alo pevnú strechu;
b. ukradnuté elektronické zariadenie bolo v čase vzniku
škody um iestnené v batožinovom priestore a nebolo
zvonka vozidla viditeľné alebo bolo umiestnené v
uzam knutej príručnej schránke vozidla;
c. škoda nastala preukázateľne v čase od 6.00 hod.
do 22.00 hod.
11. Pokiaľ b o lo u k ra d n u té prenosné (m obilné)
elektronické zariadenie z vozidla, zabezpečeného podľa
bodu 10 to h to článku, podieľa sa poistený na poistnom
plnení spoluúčasťou vo výške 25 % z poistného plnenia,
m inim álne však spoluúčasťou dojednanou v poistnej
zmluve.
12. Podm ienkou p o skytn u tia poistného plnenia v
prípade škody spôsobenej úm yselným poškodením
alebo úm yselným zničením poistených vecí, je
nahlásenie škodovej udalosti polícii,
13. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v tom
prípade, ak poškodené, zničené, stratené alebo
odcudzené elektronické zariadenie bolo v čase vzniku
poistnej udalosti v prevádzkyschopnom stave.
14. V prípade poistených vecí, ktoré nie je možné
obstarať na dom ácom trhu , poisťovateľ berie do úvahy
obstarávaciu hodnotu vecí dostupných na dom ácom
trhu, ktoré disponujú podobným i charakteristikam i,
param etram i a použiteľnosťou.
15. V prípade, ak na poistených veciach došlo už v
m inulosti k trvalém u zníženiu hodnoty v dôsledku
poškodenia alebo poruchy, ktoré neboli poistnou
udalosťou, vrátane prípadov, ak oprava potrebná z
dôvo du predchádzajúcej poistnej udalosti nebola

uskutočnená, poisťovateľ poskytne poistné plnenie
m axim álne do výšky tejto zníženej hodnoty aj v prípade,
ak je v poistnej zm luve dojednaná vyššia poistná suma.
16. A k následkom je dnej poistnej udalosti bolo
poškodených, zničených, stratených alebo odcudzených
viacero m ajetkových predm etov, poistený sumu, vyššiu
ako najvyššia jednorazová spoluúčasť spom edzi
spoluúčastí vzťahujúcich sa na poškodené, zničené,
stratené alebo odcudzené m ajetkové predm ety, nemusí
znášať.
17. Poisťovateľ uhradí DPH len v tom prípade, ak
poistený nemá nárok na odpočet DPH a m ajetkový
predm et bol obnovený, resp. nahradený, a súčasne ak
DPH bolo zohľadnené pri stanovení poistnej sumy.
18. A k následne po obnove, resp. náhrade nevznikne
pôvo dný stav, poisťovateľ hradí len vypočítané
(od h a d n u té ) náklady na obn ovu alebo náhradu,
zodpovedajúce uvedeniu do pôvodného stavu.
19. Poisťovateľ v prípade vzájom ne súvisiacich alebo
vzájom ne previazaných m ajetkových predm etov (aj
vrátane náhradných súčiastok elektronických zariadení)
neuhradí to zníženie ho d n o ty, kto ré vzniklo na
nepoškodených m ajetkových predm etoch následkom
poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia
ostatných m ajetkových predm etov.

ČASŤ 3 - POISTENIE EXTERNÝCH
N O S IČ O V D Á T
Č lá n o k 1 - P re d m e t p o isten ia
Predm etom poistenia sú externé nosiče dát vrátane
inform ácií, ktoré sa na nich nachádzajú.

Č lá n o k 2 - P oistné riziká
Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie
externých nosičov dát vrátane inform ácií, ktoré sa na
nich nachádzajú, akoukoľvek náhodnou udalosťou,
ktorá nie je vylúčená vo VPPM, v týchto ZDE alebo v
poistnej zmluve.
Poistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia
alebo zničenia, kto ré obm edzuje alebo vylučuje
funkčnosť poistenej veci.

b. škody spôsobené neúm yselným
vym azaním
inform ácií, dát alebo zbavením sa nosičov dát;
c. stratu inform ácií spôsobenú účinkom m agnetického
poľa;
d. akékoľvek následné škody.

Č lán o k 4 - Poistná h o d n o ta , p o istn á sum a
1. Poistná suma sa v poistnej zm luve určí na návrh
poistníka tak, aby zodpovedala poistnej h o d note
poistených externých nosičov dát v čase uzavretia
poistnej zmluvy. Poistná suma má zodpovedať poistnej
hodnote pre každú jednotlivo určenú poistenú vec.
Poisťovateľ je oprávnený pri uzatváraní poistnej zmluvy
preskúmať hodnotu poisteného m ajetku.
2. Poistnou h o d n o to u externých nosičov d á t je
znovuobstarávacia hodnota nových externých nosičov
dát, vrátane inform ácií nachádzajúcich sa na nich, t. j.
suma potrebná na nahradenie zničeného alebo
poškodeného nosiča dát novým, rovnakého druhu a
kapacity a tiež na reprodukciu stratených inform ácií.

Č lán o k 5 - Poistné p ln e n ie
1. Právo na poistné plnenie vznikne, ak nastala poistná
udalosť v mieste poistenia. Poistnou udalosťou je vznik
náhodnej (neočakávanej a náhlej) škodovej udalosti,
ktorá je následkom poistného rizika, s ktorou je spojený
vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie
na základe platnej poistnej zmluvy.
2. Poisťovateľ poskytne plnenie vo výške primeraných
nákladov vynaložených na uvedenie externých nosičov dát
do pôvodného stavu, t. j. do stavu v čase bezprostredne
pred vznikom poistnej udalosti, a to náhrady:
a. nákladov na znovuobstaranie externých nosičov dát;
b. nákladov na obnovenie stratených inform ácií.
3. Pokiaľ obnovenie stratených inform ácií a dát nie je
nutné alebo nie je prevedené do dvanástich mesiacov
odo dňa vzniku poistnej udalosti, je poisťovateľ povinný
poskytnúť poistné plnenie vo výške nákladov na náhradu
zničených alebo poškodených externých nosičov dát.

Č lán o k 6 - D o p ln k o v é p o v in n o s ti
p o is te n é h o

Okrem povinností uvedených v časti 1, čl. 4 týchto ZDE
je poistený povinný v časových intervaloch uvedených v
poistnej zm luve zálohovať všetky in form ácie
Č lán o k 3 - V ý lu k y z p o isten ia
nachádzajúce sa na poistených externých nosičoch dát
Okrem výluk uvedených vo VPPM a v časti 1 týchto ZDE na záložné nosiče dát (backup) a uložiť tie to v
p rotipožiarnom trezore nachádzajúcom sa v inom
sa poistenie podľa te jto časti nevzťahuje na:
a. náklady na odstránenie škôd zapríčinených chybami požiarnom úseku, pokiaľ nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak. A k nie je v poistnej zmluve uvedené
pri program ovaní, dierovaní, označení alebo
inak, dĺžka časového intervalu je jeden týždeň.
m anipulácii s poisteným i vecami;

G rou p am a
Poistené. G arantované. V yb aven é.

V Š E O B E C N É P O IS TN É P O D M IE N K Y PRE PO IS TEN IE
ZO D PO VEDN O STI ZA ŠKODU
Č lá n o k 1 - Ú v o d n é u s ta n o v e n ia
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými
a fyzickým i osobam i, ktoré poskytuje G roupam a
poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského
štátu, sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a
tý m ito všeobecnými poistným i podm ienkam i pre
poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPPZ"). Ak
je to dohodnuté v poistnej zmluve, súčasťou poistnej
zmluvy sú aj zmluvné dojednania. VPPZ a zmluvné
dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

Č lá n o k 2 - P o isťovateľ, p o is tn ík , p o is te n ý ,
poškodený
1. Poisťovateľom sa rozum ie G roupam a poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom
M iletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060,
zapísaná v o b ch o d n o m registri O kresného súdu
Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2 0 1 9/B, organizačná
zložka Groupam a Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet
királyné útja 1/C, 1146 Budapest, M aďarsko, IČO:
0 1 -1 0 -0 4 1 0 7 1 , DIČ: 4 0 2 0 3 4 0 2 3 6 , registrovaná
Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto,
číslo registrácie: 01-10-041071 (ďalej len „poisťovateľ")

3. Poisteným je fyzická osoba alebo právnická osoba, na
kto re j zodpovednosť za škodu sa to to poistenie
vzťahuje. Osoba poisteného a poistníka m ôže byť
totožná.
4. Poškodeným je osoba, kto re j poistený svojím
protiprávnym konaním spôsobil škodu v zmysle týchto
VPPZ.

Č lá n o k 3 - Ú ze m n á a časová p la tn o s ť
p o is te n ia
Číslo tlačiva: 1 6 188/3

G ro upa m a poisťovňa a. s., p o bočka poisťovne z in é h o členského štátu

2. Poistníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá s
poisťovateľom uzavrela poistnú zm luvu a je povinná
platiť poistné.

1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, pri ktorých
nastane škoda na území Slovenskej republiky, ak nie je
v poistnej zmluve dojednané inak.
2. Poistenie sa vzťahuje na škody, pri ktorých príčina

škody a škoda nastali počas trvania poistenia a ktorá
bola uplatnená voči poiste ném u počas trvania
poistenia. Za čas, kedy škoda nastala, sa považuje
okam ih, kedy pri škode na zdraví došlo k telesném u
poškodeniu alebo usm rteniu a pri škode na veci
okam ih, kedy sa škoda na veci prejavila. Dátum
uplatnenia škody je deň, keď nárok na náhradu škody
poškodený prvýkrát písomne uplatní u poisteného.

Č lán o k 4 - V z n ik , trv a n ie , z m e n y a zá n ik
p o isten ia
1. Poistnou dobou sa rozum ie čas, na ktorý sa poistná
zm luva uzavrie. Časť poistnej doby d o h o d n u tá v
poistnej zmluve, za ktorú sa platí poistné, je poistné
obdobie. Pri poistení na dobu určitú, pokiaľ tá to
neprekračuje jeden rok, sú poistná doba a poistné
obdobie totožné.
2. Pokiaľ nie je v poistnej zm luve dojednané inak:
a. poistenie vzniká od 00 .0 0 hod. prvého dňa
nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy;
b. poistným obdobím je jeden rok (1 poistný rok, t. j.
365 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, resp.
366 dní v priestupnom roku);
c. trvanie poistnej zmluvy je na dobu neurčitú.
3. Poistenie zanikne:
a. uplynutím doby d o h o d n u te j v poistnej zm luve
(poistenie na dobu určitú);
b. písom nou výpoveďou jednej zo zm luvných strán ku
koncu poistného obdobia, ak je výpoveď doručená
druhej zm luvnej strane najneskôr šesť týždňov pred
koncom poistného obdobia;
c. písom nou výpoveďou jednej zo zm luvných strán do
dvoch m esiacov od d á tu m u uzavretia poistnej
zmluvy; výpovedná lehota je osem denná a začína
plynúť od 00.00 hod. dňa nasledujúceho po dni
doručenia výpovede d ruhej zm luvnej strane;
uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne,
pričom poisťovateľ má právo na pom ernú časť
poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia;
d. výpoveďou jednej zo zm luvných strán do jedného
mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia
alebo je h o za m ie tn u tia alebo o d m ie tn u tia ;
výpovedná lehota je osem denná a jej uplynutím
poistenie zanikne;

e. výpoveď ou zo strany poisťovateľa do dvoch
mesiacov odo dňa, kedy sa poisťovateľ dozvedel o
zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom
(dotazníky, písom ná a e-m ailová kom unikácia
vrátane príloh) pre uzavretie poistnej zmluvy, pokiaľ
zm luvné strany neakceptujú uvedené zm eny
úpravou poistnej zmluvy; poistenie v takom prípade
zanikne doručením výpovede druhej zm luvnej
strane;
f. ukončením podnikateľskej činnosti poisteného (t. j,
dňom vstupu do likvidácie alebo dňom začatia
konkurzného konania), zrušením oprávnenia na
podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného, resp.
poistníka;
g. smrťou poisteného;
h. písom nou dohodou zmluvných strán.

3. P redpokladom vzniku povinnosti poisťovateľa
poskytnúť náhradu škody je, že:
a. škoda bola spôsobená tou činnosťou a ďalšími s ňou
súvisiacimi činnosťami poisteného, ktoré vykonával
na základe platného oprávnenia udeleného podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov, ďalej
poistená činnosť je uvedená v poistnej zmluve;
b. škoda bola spôsobená pri výkone vlastníckych práv,
správe alebo prevádzke nehnuteľností, ktoré
poistený vlastní, má prenajaté alebo ich inak
oprávnene užíva, pokiaľ tie to nehnuteľnosti slúžia
výhradne na výkon poistenej činností poisteného
uvedenej v poistnej zm luve a pokiaľ poistený za
ta kú to škodu zodpovedá podľa príslušných právnych
predpisov. Toto poiste nie sa vzťahuje aj na
zodpovednosť:
b /1 . z prevádzkovania sociálnych a rekreačných
4. Poistenie zanikne odm ietnutím poistného plnenia, ak
zariadení (napr. jedáleň, rekreačná chata,
sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalostí, že jej
športové ihrisko) určených výlučne pre
príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedom e nepravdivé
zam estnancov poisteného;
alebo neúplné odpovede (v dotazníku, písomnej a eb/2. za škodu na zdraví osôb, ktoré na základe
mailovej kom unikácii vrátane príloh) nem ohol zistiť pri
písom nej zm luvy alebo písom nej doh ody
dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej
vykonávajú čistenie alebo údržbu vnútorných
zmluvy bola podstatná.
priestorov nehnuteľnosti, na ktorú sa poistenie
vzťahuje;
5. Poistenie zanikne odstúpením od poistnej zm luvy pri
b/3. v prípade takých škôd spôsobených poisteným,
vedo m om porušení povinnosti poistníka, resp.
ktoré vznikli v súvislosti s parkoviskam i a
poisteného „odpovedať pravdivo a úplne na všetky
garážam i nachádzajúcim i sa v poistenej
písom né
otázky
poisťovateľa
týkajúce
sa
n eh nuteľnosti alebo na pozem koch k nej
dojednávaného poistenia", ak pri pravdivom a úplnom
patriacich, pokiaľ tie to nie sú prenajímané, nie
zodpovedaní otázok by poisťovateľ poistnú zm luvu
sú používané na podnikateľské účely, resp.
neuzavrel. Toto právo si môže poisťovateľ uplatniť do
nepatria k hotelom a ostatným ubytovacím
troch mesiacov odo dňa, ked’ takú skutočnosť zistil, inak
zariadeniam;
právo zanikne.
b/4. z organizácie podnikových p o d ujatí pre
zam estnancov poisteného.
6. Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne
c. došlo k takej škode na zdraví, za ktorú poistený je
záväznými právnymi predpismi nie sú ustanoveniam i
zodpovedný voči poškodeném u, kto rý nie je
to h to článku dotknuté.
zam estnancom poisteného, a zdravotná poisťovňa si
uplatnila voči poisteném u nárok na úhradu za
Č lá n o k 5 - Rozsah p o isten ia
poskytnutú zdravotnú starostlivosť, a/alebo Sociálna
poisťovňa si uplatnila voči poisteném u nárok na
1. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho v rozsahu
náhradu vyplatených dávok (ďalej len „regresné
a za podm ienok stanovených tým ito VPPZ a poistnou
náhrady zdravotných poisťovní a Sociálnej
zm luvou vyplatil poškodeném u náhradu škody, za ktorú
poisťovne"). V takom prípade poisťovateľ nahradí
poistený na základe všeobecne záväzných právnych
tie
to nároky za poisteného, ak poistený zodpovedá
predpisov Slovenskej republiky zodpovedá.
za škodu na zdraví ako prevádzkovateľ poistenej
činnosti uvedenej v poistnej zmluve a ak je s to uto
2. Pre účely to h to poistenia sa škodou rozum ie škoda na
škodou na zdraví spojená povinnosť poisťovateľa v
veci a/alebo škoda na zdraví, pričom :
zmysle právnych predpisov, VPPZ, a poistnej zmluvy
a. škoda na veci znamená fyzické poškodenie hm otnej
poskytnúť poistné plnenie vo form e náhrady škody;
veci vrátane následnej majetkovej ujm y alebo ušlého
d.
škoda
bola spôsobená na odložených veciach
zisku, vyplývajúcich zo straty m ožnosti používať
zamestnancov poisteného v ich vlastníctve, ako aj na
poškodenú vec alebo zo straty fu n k č n o s ti
vnesených alebo odložených veciach oficiálnych
poškodenej veci;
návštevníkov a hostí poisteného, pričom poisťovateľ v
b. škoda na zdraví znamená telesné poškodenia osoby
rámci jedného poistného obdobia poskytne plnenie
vráta ne choroby alebo usm rtenia a z nich
vyplývajúca m ajetková ujma vrátane ušlého zisku.
za jednu škodovú udalosť maximálne do lim itu 2 500
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€, za všetky škodové udalosti do 10 000 €. Zároveň
tý m to nie je d o tk n u té obm edzenie rozsahu
zodpovednosti poisteného za škodu na odložených
veciach zamestnancov, ako aj na vnesených alebo
odložených veciach oficiálnych návštevníkov a hostí,
ustanovené
všeobecne
záväzným
právnym
predpisom, a v takom prípade poisťovateľ plní iba do
výšky ustanovenej príslušným všeobecne záväzným
právnym predpisom. Na účely to h to písmena sa
škodou rozumie aj škoda na veciach spôsobená
krádežou odložených vecí zam estnancov poisteného
alebo vnesených alebo odložených vecí návštevníkov
poisteného, ale len za predpokladu, že ku krádeži
došlo prekonaním prekážky alebo opatrení
chrániacich vec pred krádežou.

obhajobu nesmie presiahnuť lim it plnenia uvedený v
poistnej zmluve.

Č lá n o k 6 - V ý lu k y z p o isten ia
1. Toto poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za
škodu prevzatú poisteným na základe zm luvy alebo
dohody nad rámec stanovený právnymi predpismi. Táto
výluka sa však nevzťahuje na škodu, za ktorú by
poistený na základe všeobecne záväzných právnych
predpisov zodpovedal aj v prípade, ak by sa k
zodpovednosti zm luvne alebo dohodou nezaviazal.

2. Toto poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za
škodu spôsobenú:
a. úmyselne alebo vedom ou nedbanlivosťou poisteného
alebo inými osobami úmyselne konajúcim i z podnetu
4. Pokiaľ o náhrade takejto škody rozhoduje súd, je
poisteného. Za úm yselné spôsobenie škody sa
poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie až dňom ,
považuje aj:
kedy rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť. Ak
a /1 . konanie, ktoré poistený opom enul vykonať, aj
príčinou vzniku škody bolo opom enutie, potom sa v
keď jeho škodlivé dôsledky m ohol a mal
prípade pochybností má za to , že škoda vznikla o 12.00
očakávať;
hod. posledného dňa, kedy m alo byť vykonané
a/2. úm yselné porušenie vn ú to rn ých právnych
opatrenie potrebné na zabránenie vzniku škody.
nariadení alebo smerníc poškodeného alebo
poisteného;
5. Poistenie sa vzťahuje len na škodovú udalosť, ktorá
a/3. ak poistený vedel o chybách alebo vadách na
nastala na území uvedenom v poistnej zm luve ako
tovare, výrobkoch alebo službách a nepodnikol
územná platnosť poistenia.
nevyhnutné opatrenie na zabránenie škody.
b. porušením právnej povinnosti poisteným v čase pred
6. Poistený má právo, aby za neho poisťovateľ v prípade
uzavretím poistnej zm luvy, alebo neplatným
poistnej udalosti nahradil škodu a trovy občianskeho
právnym úkonom poisteného;
súdneho konania, vrátane tro v právneho zastúpenia,
c. nesplnením povinnosti odvrátiť hroziacu škodu;
ktoré je poistený na základe právoplatného rozhodnutia
d. činnosťou, pre kto rú právny predpis ukladá
súdu povinný nahradiť poškodeném u.
povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu
alebo z ktorej vyplývajúce nároky sú predm etom
7. V prípade, ak to poisťovateľ po vzniku škodovej
akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne
udalosti písomne odsúhlasil, potom nahradí náklady:
zm luvného poistenia;
a. na obhajobu v mene poisteného a v prospech
e. na veciach, pokiaľ ide o zodpovednosť vyplývajúcu z
poisteného proti akém ukoľvek právnem u nároku
prepravných zmlúv;
alebo súdnej žalobe proti poisteném u, ktorých cieľom
f. členm i šta tu tá rn ych o rgáno v a iných orgáno v
je náhrada škody na veci a/alebo škody na zdraví, a to
obchodných spoločností a družstiev, ich vedúcim i
aj v prípade, že je žaloba neopodstatnená, protiprávna
zam estnancami a inými splnom ocneným i osobami;
alebo podvodná;
g. alebo vyplývajúcu z pracovnoprávnych vzťahov;
b. na súdne poplatky a výdavky vzniknuté poisteném u
h. poisteném u, alebo jeho rodinným príslušníkom, a to
v zmysle právoplatného rozsudku.
aj v prípade, ak sú je h o zam estnancam i. Za
V prípade poistnej udalosti, u ktorej nárok na náhradu
rodinných príslušníkov sa považujú príbuzní v
škody presahuje lim it plnenia dojednaný v poistnej
priam om rade, súrodenci, manžel a manželka, druh
zmluve, budú náklady podľa to h to bodu hradené iba v
a družka, rozvedení partneri a osoby vyživované
pom ere lim itu plnenia k celkovej výške nároku na
poisteným v čase poistnej udalosti;
náhradu škody.
i. právnickej osobe, v ktorej má poistený m ajetkovú
účasť, pričom v prípade škody bude poistné plnenie
8. Poisťovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a
pom erne znížené, a to o percentuálny podiel
m ím osúdne vyrovnať akýkoľvek nárok podľa vlastného
m ajetkovej účasti poisteného v uvedenej právnickej
uváženia.
osobe;
j. zákon ném u zástupcovi alebo splnom ocnencovi
9. Súčet náhrad škôd, náhrad tro v občianskeho
poisteného;
k. v prípade viacerých poistených škodu, ktorú si
súdneho konania a náhrad náklado v na právnu
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spôsobili navzájom, ak nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak;
l. na hnu teľne j veci alebo nehnuteľnosti vrátane
príslušenstva, ktorú poistený užíva protiprávne;
m. alebo vyplývajúcu zo zmluvných pokút, úrokov z
omeškania, akýchkoľvek iných sankcií, záruk alebo
garancií (produktové záruky, finančné plnenie a
pod.), úverov, vrátane punitive damages a exemplary
damages (sankčné náhrady škôd, plniace represívnu
funkciu);
n. na klenotoch a iných cennostiach, ako aj na veciach
historickej, kultúrnej, umeleckej alebo zberateľskej
hodnoty (obrazy, sochy, zbierky znám ok a pod.);
o. alebo súvisiacu so sexuálnym obťažovaním, alebo
ochranou osobnosti;
p. činnosťou výrobcov krvi a krvných prípravkov,
krvných bánk a hem atologicko-transfuziologických
inštitúcií;
q. alebo súvisiacu s činnosťou poskytovateľov aplikačných
služieb na diaľku, škody vyplývajúce z poruchy
softvérov alebo iných elektronických dátových nosičov,
zo straty a vymazania elektronických údajov, škody
spôsobené internetovým i vírusmi;
r. stavebnom ontážnou činnosťou, ak nie je v poistnej
zmluve d oh odnuté inak;
s. na zdraví zam estnanca poisteného, vrátane
pracovných úrazov a chorôb z povolania, ak táto
škoda vznikla počas alebo v dôsledku výkonu
pracovnej čin nosti pre poiste ného alebo ním
poverenú osobu;
t. v dôsledku krádeže notebookov, mobilných telefónov,
kamier, fotoaparátov, plavidiel, lietadiel, motorových
vozidiel a ich príslušenstva, lyží, snowboardov, skútrov,
bicyklov alebo navigačných systémov (GPS)
návštevníkov alebo zamestnancov poisteného;
u. vykonávaním hĺbkových zásahov do pokožky, ako je
laser, piercing, perm anentný m ake-up, nastreľovanie
vlasov a pod.;
v. výkon om čin nosti stavebného dozoru alebo
stavbyvedúceho;
w . hospodárskym i zvieratam i alebo divokou zverou na
lúkach, strom och, záhradných, poľných a lesných
kultúrach;
x. výrobou,
m on tá žo u
alebo
prevádzkovaním
prostriedkov na zábavu občanov, napr. kolotočov a
podobných zábavných zariadení;
y. prevádzkou autoum yvární;
z. prenájm om ,
zapožičaním
alebo
leasingom
hnuteľných vecí;
aa. výrobou, opravou, úpravou, údržbou, skladovaním
alebo znehodnocovaním zbraní, výzbroje alebo
m unície akéhokoľvek druhu (vrátane výbušnín,
ohňostrojov, rozbušiek, nábojov a pod.),
požičiavaním, ohodnocovaním zbraní, zriaďovaním
alebo prevádzkovaním strelníc;
ab. na akýchkoľvek veciach nájom cu v priestoroch
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poisteného, p okiaľ v poistnej zm luve nie je
dojednaná činnosť prenájom nehnuteľnosti;
ac. prevádzkou toboganov, lanových centier, golfových
ihrísk, vodných kanálov;
ad. dieťaťu, žiakovi, ak za škodu zodpovedá škola
alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje dieťaťu,
žiakovi výchovu a vzdelávanie;
ae. v súvislosti s prevádzkovaním prístaviska, stavbou,
m ontážou, údržbou, rekonštrukciou, rozoberaním
plavidiel a ich častí;
af. uverejnením alebo vyslovením urážky, ohovárania
alebo iného han livého alebo znevažujúceho
m ateriálu o tretej osobe;
ag. alebo vyplývajúcu
z ťažby,
m anipulácie,
spracovania,
výroby,
predaja,
distribúcie,
uskladnenia alebo použitia azbestu, azbestových
výrobkov, prípadne výrobkov obsahujúcich azbest;
ah. alebo vyplývajúcu pria m o alebo nepriam o z
vdychovania alebo inej konzum ácie tabaku alebo
tabakových výrobkov;
ai. chem ickým i, biologickým i, biochem ickým i alebo
elektrom agnetickým i zbraňam i;
aj. v dôsledku kontam in ácie biologickým i a/alebo
chem ickým i látkam i, ktoré nie sú nasadené na
mierové účely;
ak. im plantovateľným i zdravotníckym i pom ôckam i;
al. z titu lu vlastníctva, prevádzkovania alebo
používania štadiónov a športových hál, ak nie je v
poistnej zmluve d o h o d n u té inak;
am. z titu lu vlastníctva, prevádzkovania alebo použí
vania lyžiarskeho strediska;
an. spracovaním , výro b o u , skladovaním , plnením ,
odstraňovaním , prepravou technických, m edici
nálnych a špeciálnych plynov a/alebo stlačeného
vzduchu v tlakových nádobách alebo zásobníkoch;
ao. spracovaním , výro b o u , skladovaním , plnením ,
odstraňovaním , prepravou butánu , m etánu,
propánu a iných skvapalnených plynov;
ap. spracovaním , výro b o u , skladovaním , plnením ,
zneškodňovaním , prepravou jedovatých látok a
toxického odpadu;
aq. pri vŕtaní, výrobe, spracovaní, skladovaní a/alebo
distribúcii zem ného plynu.
3. Toto poistenie sa nevzťahuje na škodu vyplývajúcu
alebo súvisiacu s poskytovaním alebo zanedbaním
poskytnutia alebo výkonu:
a. zdravotnej starostlivosti alebo lekárnických služieb
alebo činností;
b. inšpekčných, dozorných, poradenských, vyšetrovacích,
ohodnocovacích, konzultačných, projekčných alebo
právno-poradenských služieb alebo činností;
c. služieb súvisiacich s vypracovaním , odsúhlasením,
schvaľovaním akýchkoľvek máp, nákresov, správ,
prieskumov, výmerov, príkazov, dizajnov, zadaní,
špecifikácií alebo projektových dokum entácií.

4. Toto poistenie sa ďalej nevzťahuje na škodu:
o. spôsobenú sadaním , zosuvom pôdy, eróziou,
a. čisto finančnú alebo vyplývajúcu z finančnej straty,
priem yselným o d stre lo m alebo v dôsledku
ktorá priam o nesúvisí s poistnou udalosťou;
poddolovania;
b. spôsobenú om eškaním splnenia zm luvnej povinnosti
p. spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva a
alebo nedodaním výrobku;
prevádzky baní a lomov, alebo spôsobenú ťažbou a
c. spôsobenú alebo vyplývajúcu z vädne vykonanej
tunelovaním ;
q. spôsobenú stavebnou činnosťou pri výstavbe a
práce;
d. spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy
údržbe priehrad a pri prácach pod vodou;
alebo prevádzky akéhokoľvek m otorového vozidla
r. vzn ikn u tú alebo spôsobenú na akýchkoľvek
nadzemných alebo podzem ných vedeniach;
poisteným alebo ním poverenou osobou, pokiaľ sa
na to to m otorové vozidlo vzťahuje povinné zm luvné s. spôsobenú alebo vyplývajúcu z pôsobenia
m agnetických alebo elektrom agnetických polí a ich
poistenie zo d p o ve d n o sti za škodu spôsobenú
žiarenia;
prevádzkou m otorového vozidla;
e. spôsobenú alebo vyplývajúcu z akejkoľvek súvislosti t. spôsobenú alebo vyplývajúcu z genetických zmien
s lietadlom , loďou alebo iným vzdušným /vodným
organizm ov a rastlín;
dopravným prostriedkom ;
u. spôsobenú alebo vyplývajúcu z infekčných chorôb
akéhokoľvek druhu;
f. spôsobenú vlastníctvom , prevádzkou alebo údržbou
v. ani na akékoľvek straty, náklady alebo výdavky,
železničných dráh, električkových tratí, lanoviek,
vlekov vrátane na nich prevádzkovaných dopravných
vzniknuté alebo vyplývajúce priam o alebo nepriam o
prostriedkov a zariadení;
z jadrového štiepenia, jadrového žiarenia alebo
rádioaktívnej kontam inácie (z to h o vyplývajúcej), bez
g. spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva alebo
ohľadu na to, či iné príčiny prispeli ku škode;
prevádzky skládky odpadov vrátane zberu, triedenia,
zhodnocovania, recyklácie, zneškodňovania a/alebo w . spôsobenú
d lh o d o b ým
pôsobením
te p lo ty,
likvidácie odpadov;
unikajúcich látok (plynov, pár, dym u a pod.), hluku
h. spôsobenú priam ym alebo nepriam ym následkom
alebo pozvoľného prenikania vlhkosti, natriasaním,
vojnových udalostí (bez ohľadu na to, či vojna bola
zápachom, dym om , sadzou, koróziou, parou;
alebo nebola vyhlásená), vyhlásením výnim očného x. spôsobenú form aldehydom , azbestom, kremíkom,
stavu, aktom zahraničného nepriateľstva, revolúciou,
perzistentným i organickým i látkam i, polychróm o
povstaním , vzburou, štátn ym alebo vojenským
vanými bifenylm i, m etyltercbutyl éterom, olovom ,
ortuťou, um elým m inerálnym vláknom ;
prevratom , občiansko u vo jnou, dem onštráciou,
zabavením, rekviráciou pre vojenské účely alebo y. spôsobenú hubam i, plesňam i alebo podobným i
represívnym i zásahm i štátnych o rgáno v alebo
organizm am i a akým ikoľvek vedľajšími produktm i
alebo zam orením z nich vzniknutých (napr.
verejnej správy;
m ykotoxíny, spóry);
i. spôsobenú v n ú to rn ý m i ne p o ko jm i, štrajkom ,
z. zodpovednosť poistených vlastníkov b ytov a
výlukou z práce, výtržn íctvo m na pracovisku,
politicky m otivovaným i akciami;
nebytových prie sto ro v za škodu vyplývajúcu z
vlastníctva bytu alebo neb ytového priestoru v
j. spôsobenú akým koľvek ro zh o d n u tím štátn eho
bytovom dom e a k nem u patriacich pozemkov voči
orgánu, orgánu územ nej samosprávy alebo súdnym
správcovi bytového dom u, voči iným vlastníkom a
rozhodnutím (alebo iným i úradným i opatreniam i),
užívateľom bytov a nebytových priestorov v obytnom
uskutočneným i na iné účely než na zamedzenie
vzniku alebo zmenšenie rozsahu poistnej udalosti;
dome, voči tretím osobám - náhodným chodcom;
k. spôsobenú odcudzením vecí pri výkone strážnej aa. na nehnuteľnostiach, ktoré bolí poisteném u na
základe písomnej zm luvy alebo písomnej dohody
služby;
prenajaté alebo odovzdané do užívania na
l. spôsobenú
stra to u ,
poškodením ,
zničením ,
prevádzkovanie poisteného prevádzkovej činnosti
poruchou,
vym azaním ,
skreslením
alebo
uvedenej v poistnej zmluve, ak nie je v poistnej
m odifikáciou elektronických dát alebo softvérového
zmluve uvedené inak;
vybavenia z akejkoľvek príčiny (zahŕňajúc, ale nie
ab. z regresných nárokov vznikajúcich Sociálnej
lim itu jú c na počítačové vírusy) alebo znížením
poisťovni a zdra vo tn ým poisťovniam z titu lu
použiteľnosti, funkčnosti alebo ceny vyplývajúcich z
pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ak
toho;
nie je v poistnej zm luve uvedené inak;
m. spôsobenú na veciach, na ktorých poistený
ac.
na veciach, ktoré poistený prevzal za účelom
vykonával objednanú činnosť, pokiaľ ku škode došlo
z dôvodu, že dodané veci boli vadnej akosti alebo
vykonania objednanej činnosti, ak nie je v poistnej
objednaná činnosť bola vädne vykonaná;
zmluve uvedené inak;
n. spôsobenú v dôsledku vibrácií, výkonu dem olačných
ad. na životnom prostredí, ak nie je v poistnej zmluve
alebo búracích prác alebo nakladania s výbušninami;
uvedené inak;
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ае. spôsobenú vadným výrobkom , ak nie je v poistnej
zm luve uvedené inak.
5. Toto poistenie sa nevzťahuje na nároky na náhradu
škody vrátane nákladov právneho zastúpenia v súvislosti
s akoukoľvek náhradou škody priznanou súdom alebo
iným orgánom Spojených štátov am erických alebo
Kanady alebo iného územia, ktoré je pod správou
Spojených štátov am erických alebo Kanady a riadi sa ich
právnym poriadkom .
6. Toto poistenie sa nevzťahuje na nároky na náhradu
škody, kto ré sa riadia právom Spojených štátov
am erických alebo Kanady.
7. Toto poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za
škodu, týkajúcu sa škody na veci alebo škody na zdraví
spôsobenej alebo vyplývajúcej z vývozu výrobkov do
Spojených štátov am erických alebo Kanady, či už
poisteným alebo treťou osobou.
8. Toto poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za
skutočné, údajné alebo hroziace vytečenie, rozptýlenie,
uvoľnenie, presakovanie, odparenie alebo únik
znečisťujúcich látok v Spojených štátoch amerických
alebo v Kanade alebo v inej krajine, kde platia zákony
týchto krajín.

činom chápe čin, zahŕňajúci ale nie obm edzený na
použitie sily alebo násilia a/alebo hrozbu ich použitia,
ktorého sa dopustila akákoľvek osoba alebo skupina
(skupiny) osôb, či už konajúce sam ostatne alebo v
m ene alebo v spojení s akoukoľvek organizáciou
(organizáciam i) alebo vládou (vládami), spáchaný pre
politické, náboženské, ideologické alebo obdobné
ciele, vrá ta n e snahy ovplyvniť k to rú ko ľve k vládu
a/alebo zastrašiť verejnosť, prípadne nejakú časť
verejností.
Táto výluka ta ktie ž vylučuje škodu, poškodenie,
zničenie, náklady alebo výdavky akejkoľvek povahy,
priam o alebo nepriam o zapríčinené, vyplývajúce z alebo
v súvislosti s akým koľvek konaním na kon tro lu ,
prevenciu, potlá čanie te ro ristické h o činu alebo
akúkoľvek inú súvislosť s teroristickým činom .
A k poisťovateľ označí akúkoľvek škodu, následnú
škodu, poškodenie, zničenie, náklady alebo výdavky za
udalosť, na ktorú sa poistenie z dôvodu tejto výluky
nevzťahuje, dôkazné brem eno k preukázaniu opaku
bude na poistenom .
V prípade, že sa ktorákoľvek časť te jto výluky stane
neplatnou alebo nevynútiteľnou, zostane jej zvyšná časť
plne platná a účinná.
11. V poistnej zm luve je m ožné dohodnúť aj iné výluky.

Č lá n o k 7 - Poistná udalosť
9. Toto poistenie sa nevzťahuje na:
a. zodpovednosť za škodu na veci alebo škodu na
zdraví spôsobenú alebo vyplývajúcu z vytečenia,
rozptýlenia, uvoľnenia, presakovania, odparenia
alebo úniku znečisťujúcich látok do pôdy, ovzdušia,
vodného toku;
b. akékoľvek náklady a výdavky vzniknuté pri predchád
zaní, odstraňovaní, likvidovaní alebo čistení následkov
znečistenia uvedeného pod písm. a tohto bodu;
с. zodpovednosť za skutočné, údajné alebo hroziace
vytečenie, rozptýlenie, uvoľnenie, presakovanie,
odp are nie alebo ú n ik znečisťujúcich látok
spôsobených výrobkom , ktorý vyhodila, odložila,
opustila alebo sa ho inak zbavila tretia osoba.
V prípade, ak je v poistnej zm luve dojednané
pripoistenie zodpovednosti poisteného za škody na
živo tn o m
prostredí, tá to výluka neplatí pre
zodpovednosť, na ktorú sa vzťahuje to to pripoistenie.
10. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škody,
následné škody, náklady alebo výdavky akejkoľvek
povahy, ktoré boli priam o alebo nepriam o zapríčinené
alebo vznikli v dôsledku akéhokoľvek teroristického
činu alebo v súvislosti s ním, bez ohľadu na akúkoľvek
inú súčasne alebo v akom koľvek inom časovom slede
pôsobiacu príčinu alebo udalosť, a to bez ohľadu na
akékoľvek ustanovenie opačného zmyslu uvedené v
tých to VPPZ. Pre účely te jto výluky sa teroristickým
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Poistnou udalosťou, ak nie je v tých to VPPZ pri
jednotlivých pripoísteniach uvedené inak, je oprávnený
a preukázaný nárok poškodeného voči poistenému na
náhradu škody v z n ikn u te j na zdraví, usm rtením ,
poškodením veci, zničením veci alebo stratou veci, za
ktorú poistený zodpovedá ako prevádzkovateľ poistenej
činnosti uvedenej v poistnej zm luve, a s ktorou je
spojená povinnosť poisťovateľa v zmysle právnych
predpisov, VPPZ a poistnej zm luvy poskytnúť poistné
plnenie vo form e náhrady škody.

Č lá n o k 8 - P rip o is ten ia
1. A k je to v poistnej zm luve dohodnuté, tak to to
poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za
škody
a. spôsobené na n e h nuteľnostiach , ktoré boli
poisteném u na základe písom nej zm luvy alebo
písomnej dohody prenajaté alebo odovzdané do
užívania na prevádzkovanie poistenej činnosti
uvedenej v poistnej zmluve;
b. z regresných nárokov vznikajúcich Sociálnej
poisťovni a zd ravotným poisťovniam z titu lu
pracovných úrazov zam estnancov poisteného;
c. na veciach, kto ré poistený prevzal za účelom
vykonania objednanej činnosti;
d. spôsobené na životnom prostredí;
e. spôsobené vadným výrobkom .

Článok 8.A - Zodpovednosť za škodu spôsobenú
na prenajatých nehnuteľnostiach

4. V prípade sm rti poisteného, prípadne vyhlásenia
poisteného za m ŕtveho, ukončením živnosti poisteného,
1. Toto poistenie, ak je dojednané v poistnej zmluve, sa alebo v prípade zániku právnickej osoby, má Sociálna a
zdravotná poisťovňa priam o voči poisťovateľovi právo,
vzťahuje na zodpovednosť p oiste ného za škodu
spôsobenú na prenajatých nehnuteľnostiach alebo aby jej škodu nahradil v to m istom rozsahu, v akom by
n e h n u te ľn o stia ch v správe p oiste ného požiarom , jej ju bol povinný nahradiť za poisteného, keby zostal
nažive alebo keby ďalej podnikal alebo keby právnická
výbuchom alebo vodou unikajúcou z vodovodného
zariadenia, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá a osoba nezanikla.
5. Toto poistenie sa, okrem výluk uvedených v čl. 6
prenajaté nehnuteľnosti používa na výkon poistenej
týchto VPPZ, nevzťahuje na zodpovednosť za škodu z
prevádzkovej činnosti.
regresných nárokov, kto ré vznikli v dôsledku
2. Poistnou udalosťou je oprávnený a preukázaný nárok
poško dené ho voči poisteném u na náhradu škody pracovného úrazu v ďalej uvedených odvetviach a
pracovných činnostiach:
spôsobenej požiarom , výbuchom alebo vodou
a. v leteckých dopravných spoločnostiach;
un ika jú co u z vo d o vo d n é h o zariadenia, za kto rú
b. pri podzem nej ťažbe a pri vodnej ťažbe pod
poistený zodpovedá ako nájom ca alebo správca
hladinou, ako aj pri všetkých prácach pod zemou v
nehnuteľností používaných na výkon poistenej činnosti
spojitosti
s uvedeným;
uvedenej v poistnej zmluve, a s ktorou je spojená
c. v lodných dopravných spoločnostiach vo vzťahu k
povinnosť poisťovateľa v zmysle slovenských právnych
posádkam lodí, ďalej pri stavbe, oprave a/alebo
predpisov, VPPZ a poistnej zm luvy poskytnúť poistné
rozoberaní lodí;
plnenie vo form e náhrady škody.
3. Toto poistenie sa, okrem výluk uvedených v čl. 6 d. pri vŕtaní, ťažbe, rafinácii, výrobe a distribúcii ropy a
zem ného plynu a tiež ropných produktov;
tých to VPPZ, nevzťahuje na zodpovednosť poisteného
za škodu na prenajatých nehnuteľnostiach slúžiacich na e. pri spracovaní, výrobe, skladovaní, plnení,
odstraňovaní, preprave technických, medicinálnych a
bývanie poisteného alebo jeho zamestnancov.
špeciálnych plynov a stlačeného vzduchu v tlakových
nádobách;
Článok 8.B - Zodpovednosť za škodu z regresných
nárokov vznikajúcich Sociálnej poisťovní a f. pri spracovaní, výrobe, skladovaní, plnení,
odstraňovaní, preprave butánu, m etánu, propánu a
zdravotným poisťovniam
iných skvapalnených plynov;
1. Toto poistenie, ak je dojednané v poistnej zmluve, sa
g. pri ťažbe a spracovaní kameňa a iných nerastných
vzťahuje na zodp ovedn osť p oiste ného za škodu
surovín, ak sa pri to m používajú výbušniny;
vzniknutú z regresných nárokov Sociálnej poisťovne a
h. kde sa používa, inštaluje alebo odstraňuje azbest;
zd ra vo tn e j poisťovne z titu lu pracovného úrazu
i. v stavebných spoločnostiach.
zamestnanca poisteného, ak Sociálna poisťovňa alebo
6. Toto poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť
zdra vo tn á poisťovňa preukáže, že b oli zo strany
poisteného za škodu vzniknutú z regresných nárokov
poiste n é h o porušené predpisy na zabezpečenie
Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne z titu lu
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnanca,
ktorý utrpel pracovný úraz, a to to porušenie bolo v choroby z povolania zamestnanca poisteného.
7. Toto poistenie sa tiež nevzťahuje na regresné nároky
príčinnej súvislosti so vznikom pracovného úrazu.
vzniknuté Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
2. Poistený má právo, aby za neho poisťovateľ nahradil:
a. Sociálnej poisťovni sumu, ktorú vyplatila za dávky v dôsledku om eškania platenia poistného alebo v
dôsledku to ho, že poistné bolo zaplatené v nižšej sume,
nem ocenského
poistenia
a
d ô ch o d ko vé h o
zabezpečenia za dobu liečenia pracovného úrazu ako m alo byť poisteným zaplatené.
zam estnanca p oiste ného a kto re j náhradu si
Sociálna poisťovňa v súlade s právnym i predpismi Článok 8.C - Zodpovednosť za škodu na veciach
prevzatých za účelom vykonania objednanej
uplatnila voči poisteném u;
b. zd ra votnej poisťovni sum u, kto rú vyp latila za činnosti
1. Toto poistenie, ak je dojednané v poistnej zmluve, sa
poskytnutú zdravotnú starostlivosť o zamestnanca
vzťahuje
na zodpovednosť poisteného za škodu na
poisteného v zdravotníckych zariadeniach za liečenie
je h o pracovného úrazu, a ktorej náhradu si veciach, ktoré poistený prevzal za účelom vykonania
zdravotná poisťovňa v súlade s právnym i predpismi objednanej činnosti (najm ä spracovania, opravy, úpravy,
predaja, úschovy, uskladnenia alebo poskytnutia
uplatnila voči poisteném u.
3. Predpokladom vzniku práva na náhradu škody je, aby odbornej pom oci), pokiaľ ku škode nedošlo preto, že
počas doby trvania poistenia došlo k vzniku pracovného objednaná činnosť bola vädne vykonaná.
úrazu a zároveň k uplatneniu nárokov Sociálnej a 2. Poistnou udalosťou je oprávnený a preukázaný nárok
poškodeného voči poisteném u na náhradu škody
zdravotných poisťovní na náhradu ich vynaložených
spôsobenej
na veciach, ktoré poistený v rámci činností,
nákladov voči poisteném u.

ktoré boli poistené, prevzal na základe písomnej zmluvy
alebo písom nej d o h o d y za účelom vykonania
objednanej činnosti, a s ktorou je spojená povinnosť
poisťovateľa v zmysle slovenských právnych predpisov,
VPPZ a poistnej zm luvy poskytnúť poistné plnenie vo
form e náhrady škody.

Článok 8.D - Zodpovednosť poisteného za škodu
na životnom prostredí
1. Toto poistenie, ak je dojednané v poistnej zmluve, sa
vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škody na
životnom prostredí.
2. Znečisťovateľom životného prostredia sa na účely
to h to článku rozum ie osoba, ktorá vystaví životné
prostredie ta ké m u znečisteniu, ktoré poškodzuje
živo tn é p o d m ie n ky človeka nepriaznivou zm enou
životného prostredia, čím zároveň v zmysle slovenských
právnych predpisov spôsobila škodu, za kto rú
zodpovedá.
3. Poistnou udalosťou je oprávnený a preukázaný nárok
poškodeného voči poisteném u na náhradu škody
spôsobenej na pôde, ovzduší alebo vodstve
pochybením pri výkone poistenej činnosti uvedenej v
poistnej zm luve (ďalej len „environm entálna škoda"), a
s ktorou je spojená povinnosť poisťovateľa v zmysle
slovenských právnych predpisov, VPPZ a poistnej zmluvy
poskytnúť poistné plnenie vo form e náhrady škody.
4. P redpokladom vzniku povinno sti poisťovateľa
poskytnúť náhradu za environm entálnu škodu je, že
znečistenie životného prostredia - environm entálna
škoda - bola spôsobená nepredvídateľnou, náhlou a
neočakávanou, od bežnej a regulárnej prevádzky
poistenej činnosti odlišnou udalosťou.
5. Toto poistenie sa, okrem výluk uvedených v čl. 6
týchto VPPZ, nevzťahuje na zodpovednosť poisteného
za škodu:
a. ak sa na činnosť, ktorou bola škoda spôsobená,
poistenie nevzťahuje;
b. spôsobenú vecami, ktoré poistený prevzal za účelom
výkonu poistenej činnosti alebo spracovania, ak bola
škoda spôsobená to u to vecou;
c. spočívajúcu v ušlom zisku;
d. spôsobenú prevádzkou m otorových vozidiel, vlakov,
lietadiel, lodí, ele ktričie k, trolejb usov a iných
dopravných prostriedkov, ako aj prevádzkou
prislúchajúcej infraštruktúry;
e. spôsobenú prevádzkou lunaparkov a ich zariadení;
f. spôsobenú prevádzkou štadiónov a ich zariadení;
g. spôsobenú prevádzkou športových ihrísk, lyžiarskych
tratí a ich zariadení;
h. spôsobenú prevádzkou káblových dopravných
prostriedkov a lanoviek;
i. spôsobenú vykonávaním búracích alebo demolačných
prác;
j. súvisiacu s prácami na hrádzach ako aj prácami pod
vodou;
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k. spôsobenú činnosťou súvisiacou s používaním
plynov, výbušných alebo jedovatých látok;
l. spôsobenú činnosťou, na ktorú je poistený povinný
uzavrieť poistenie zodpovednosti v zmysle právnych
predpisov, ako ani na škodu, ktorá sa poisteném u
uhradí z iných zdrojov;
m. spôsobenú v oblasti poľovníctva;
n. spôsobenú použitím chemikálií;
o. spôsobenú na m ajetkovoprávne nikom u nepatriacich
zložkách prostredia (voda, ovzdušie, pôda, panoráma,
svetové dedičstvo), poistenie sa však vzťahuje na
následné škody;
p. na veciach, ktoré boli zdrojom znečistenia;
q. m ajetkovej povahy, kto rú poistený spôsobil
porušením zm luvnej povinnosti;
r. pom alú, priebežnú alebo sa opakujúcu;
s. ktorá nenastala náhle a nepredvídateľne na pôde a
rastlinných kultúrach;
t. spôsobenú v rámci bežnej prevádzky poistenej činnosti;
u. spôsobenú pred uzavretím poistnej zmluvy, aj keď
škoda vznikla počas trvania poistnej zmluvy alebo až
následne.

Článok 8.E - Zodpovednosť za škodu spôsobenú
vadným výrobkom
1. Toto poistenie, ak je dojednané v poistnej zmluve, sa
vzťahuje na zodpovednosť poisteného:
a. za škody spôsobené vadným výrobkom poisteného
podľa platného zákona o zodpovednosti za škodu
spôsobenú vadným výrobkom . Výrobkom pre tieto
účely sa rozum ie akákoľvek hnuteľná vec, ktorá bola
vyrobená, rozvinutá, opracovaná, predaná, distri
buovaná alebo daná do obehu poisteným alebo ním
poverenou osobou. Za výrobok sa považuje aj
elektrina, plyn alebo teplo určené na spotrebu a
vyrobené alebo distribuované poisteným . Pre účely
to h to poistenia sa pod pojm om výrobok rozumie aj
služba poskytnutá poisteným po jej dokončení a
dodaní;
b. spôsobenú vadou výrobku poisteného zapracovaním
vadných súčiastok alebo m ateriálov, ktoré neboli
vyrobené poisteným , a to v prípade, že poistený o
te jto chybe použitých súčiastok alebo m ateriálov
nevedel napriek ním vykonanej kontrole týchto vecí
pred ich zapracovaním do jeho výrobku.
2. Poistnou udalosťou je oprávnený a preukázaný nárok
poškodeného voči poisteném u na náhradu škody
spôsobenej vadným výrobkom vyrábaným, dovážaným
alebo distrib u o va n ým poisteným v rám ci výkonu
poistenej činnosti, a s ktorou je spojená povinnosť
poisťovateľa v zmysle slovenských právnych predpisov,
zákona č. 294/1999 Z. z. - Zákon o zodpovednosti za
škodu spôsobenú vadným výrobkom , VPPZ, a poistnej
zm luvy poskytnúť poistné plnenie vo form e náhrady
škody.
3. Toto poistenie sa, okrem výluk uvedených v čl. 6

n/6. vzdušné dopravné prostriedky a ich akékoľvek
týchto VPPZ, nevzťahuje na zodpovednosť za škodu
súčasti;
vyplývajúcu z/zo alebo spôsobenú:
n/7. azbest a výrobky s obsahom azbestu;
a. na sam otnom vadnom výrobku vyrobenom alebo
n/8. prefabrikované betónové prvky pre stavebné
uvedenom na trh poisteným;
účely;
b. ak výrobok nebol uvedený do obehu;
n/9. chem ikálie (farbivá, kozm etika, spreje na
c. dodatočným i nákladm i spojenými s/so:
rastliny, hnojivá, insekticídy, prípravky proti
c/1. stia h n u tím
alebo odstránením vadných
škodcom
a burinám , fum iganty, krm ivo pre
výrobkov alebo vecí obsahujúcich vadný
zvieratá);
výrobok z trh u (obehu);
n /10. elektrické regulačné zariadenia.
c/2. vým enou, kontrolou, nastavením, odstránením ,
likvidáciou, dopravou, opravou alebo úpravou 4. Toto poistenie sa tiež nevzťahuje na zodpovednosť za
škodu alebo akékoľvek náklady, ktoré vznikli preto, že
vadných výrobkov;
c/3. redistribúciou vadných výrobkov poisteným , a vec, ktorá nebola fyzicky poškodená, stratená alebo
zničená, nem ohla byť používaná, pretože výrobky
to akoukoľvek form ou.
poisteného nevykazovali udávanú funkčnosť, kvalitu,
d. nesprávnym alebo nevhodným používaním výrobku;
trvanlivosť alebo vhodnosť.
e. výro b ko m , do kto ré h o bol vadný výrobok
zapracovaný;
f. výrobkom , ktorý bol poisteném u alebo výrobcovi
Č lá n o k 9 - L im it p ln e n ia , s u b lim it p ln en ia
odcudzený alebo spreneverený bez ich vedomia;
1. Ročný lim it plnenia je m axim álnou hranicou
g. výrobkom , ktorý nebol výrobcom alebo poisteným
poistného plnenia za poistné obdobie. Lim it plnenia sa
určený na predaj ani na žiadnu inú fo rm u distribúcie
stanovuje zvlášť pre jednotlivé poistné riziká.
na hospodárske (ekonom ické) účely, a to ani v
prípade, ak bol vyrobený alebo uvedený na trh
2. Limit plnenia za škodovú udalosť je tá najvyššia
poisteným v rámci jeho činnosti;
hraničná suma, ktorú môže poisťovateľ zaplatiť pri jednej
h. výrobkom poisteného, do ktorého bol zabudovaný
škodovej udalosti v rámci daného poistného obdobia.
vadný výrobok (časť, materiál) vyrobený inou osobou,
ak poistený zodpovedá za nevykonanie kontroly
3. Lim it plnenia stanovuje poistník.
kvality súvisiacej s vadným výrobkom , súčiastkou;
i. alebo vzniknutú z príčin, ktoré nie je m ožné odhaliť
4. V poistnej zm luve m ôžu byť dohodnuté sublim ity
na danej úrovni vedeckej a technickej vyspelosti v
plnenia pre je dnotlivé poistné riziká. Sublimit plnenia sa
čase výroby;
dojednáva v rám ci lim itu plnenia doh o d n u té h o v
j. alebo vzniknutú na m ajetku poisteného, ktorý je v
poistnej zm luve ako m axim álna výška náhrady, ktorú
jeho vlastníctve a/alebo ním prenajímaný, resp. ho
poisťovateľ vyplatí za škody, na ktoré sa sublim it plnenia
má poistený v držbe, je zaň zodpovedný alebo ho
podľa poistnej zm luvy vzťahuje. S ublim it plnenia
kontroluje z akéhokoľvek právneho titulu;
nenavyšuje lim it plnenia d o h odnutý v poistnej zmluve.
k. nespracovaným i výrobkam i pôd ohospodárstva,
lesníctva, chovu zvierat, rybolovu a poľovníctva;
Č lá n o k 10 - Po istné
l. alebo vzniknutú porušením zm luvnej povinnosti zo
strany poisteného;
1. Poistné je zm luvne doh odnutá cena za poskytovanú
m. genetické škody;
poistnú ochranu zo strany poisťovateľa, ktoré uhrádza
n. vadným výrobkom v súvislostí s výrobou,
poistník v term ínoch splatnosti dohodnutých v poistnej
d istrib ú cio u , spracovaním , uskladnením alebo
zmluve. Termín splatnosti poistného a jeho výška musia
dovozom nasledujúcich výrobkov a skupín výrobkov:
byť uvedené v poistnej zm luve. Výšku poistného
n/1. suroviny pre výrobu ohňostrojov, pohonné
stanovuje poisťovateľ.
látky, alebo akékoľvek výbušniny, plyn
2. Poistné je stanovené sadzbou z premennej hodnoty
kvapalného alebo plynného skupenstva pod
alebo pevnou fin a n čn o u sum ou. A k je poistné
tlakom alebo v zásobníku;
stanovené sadzbou z prem ennej hodnoty, je poistník
n/2. tabak a/alebo tabakové výrobky;
povinný príp adný d o p la to k poistn ého uhradiť po
n/3. lieky, liečivé prípravky, protézy, lekárske
uplynutí poistného obdobia. Najneskôr do jedného
pom ôcky, medicínske prístroje a zariadenia;
mesiaca po uplynutí poistného obdobia je poistník
povinný oznám iť poisťovateľovi skutočnú výšku hodnôt
n/4. m otorové vozidlá a/alebo m otocykle a ich
rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného.
nasledovné časti/diely: karoséria, pohonné
zariadenia, diskové kolesá, kolesá s drôteným
3. Poisťovateľ má právo na poistné za časový interval od
výp le to m ,
pod vozok,
brzdy,
riadenie,
vzniku do zániku poistenia. A k zanikne poistenie pred
pneum atiky a prilby (helmy);
uplynutím poistného obdobia, za ktoré bolo poistné
n/5. vodné dopravné prostriedky;

9

zaplatené, poisťovateľ je povinný zvyšujúcu časť
poistného vrátiť. Ak nastala poistná udalosť a dôvod
ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poisťovateľovi
poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná
udalosť nastala.
4. Pri platení poistn ého prostred níctvom pošty,
peňažného ústavu alebo elektronickým bankovým
prevodom sa uhradením p o istn ého rozum ie deň
pripísania finančných prostriedkov na bankový účet
poisťovateľa.
5. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník
uhradí poistné za poistné obdobie v polročných alebo
štvrťročných splátkach. Ak bolo dohodnuté platenie
poistného v splátkach, platí, že nezaplatením splátky
poistného sa dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti
stáva splatným poistné za celé poistné obdobie, ak
poisťovateľ to to svoje právo uplatní do dňa splatností
nasledujúcej splátky.
6. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, má
poisťovateľ právo požadovať úroky z omeškania za
každý deň om eškania podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov.
7. A k nastane poistná udalosť v čase, kedy je poistník,
resp. poistený v omeškaní s platbou poistného, vzniká
poisťovateľovi právo odpočítať čiastku zodpovedajúcu
dlžném u poistném u vrátane úrokov z om eškania z
poistného plnenia.
8. Poisťovateľ má voči poistníkovi právo na náhradu
nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručovaním
písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného.
9. Ak bolo poistenie dojednané na viac rokov a z to h o
dôvodu bola poskytnutá zľava z poistného (dobová
zľava), avšak z dôvodu na strane poistníka, resp.
poisteného dôjde k zániku poistenia pred uplynutím
dojednanej doby poistenia, poisťovateľ má právo na
doplatok poistného vo výške dobovej zľavy poskytnutej
z dôvodu dojednania poistenia na viac rokov (poistných
období).
10. Ak dôjde v priebehu poistného obdobia k zmene v
skutočnostiach, ktoré boli podkladom pri stanovení
výšky poistného, je poisťovateľ oprávnený dňom tejto
zm eny upraviť poistníkovi výšku poistného, a to aj
spätne ku dňu tejto zmeny.

Č lán o k 11 - Poistné p ln e n ie
1. Poistné plnenie z jednej poistnej udalosti je
obm edzené lim ito m plnenia za škodovú udalosť,
uvedeným v poistnej zmluve. To platí i pre súčet
všetkých poistných plnení z viac časovo spolu súvisiacich
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škodových udalostí, kto ré vyplývajú priam o alebo
nep riam o z rovnakého zdroja, príčiny, udalosti,
okolnosti, chyby alebo iného nebezpečenstva (sériová
škodová udalosť). Poisťovateľ poskytne poistné plnenie
za všetky poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu
poistného obdobia, m axim álne do výšky lim itu plnenia
alebo sublim itu plnenia dojednaných v poistnej zmluve.
V prípade, ak poistná zmluva neobsahuje lim it plnenia
pre dané riziko, poisťovateľ uskutoční plnenie v súlade s
lim itom plnenia uvedeným v týchto VPPZ.
2. Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej
poistnej udalosti sum ou dohodnutou v poistnej zmluve
ako spoluúčasť, o ktorú poisťovateľ zníži náhradu škody
vyplatenú poškodeném u.
3. Proti poisteném u, ktorý spôsobil škodu po požití
alkoholického nápoja, návykovej látky, psychotropnej
látky, jedu alebo prekurzoru označeného varovným
sym bolom alebo zneužitím liekov, má poisťovateľ právo
na náhradu súm , kto ré vyplatil z dôvodu škody
poško dené m u, a to prim erane k výške škody a
okolnostiam , za ktorých došlo ku škode.
4. A k poisťovateľ poskytne poistné plnenie
poškodeném u a poistený má právo na náhradu škody
voči svojmu zam estnancovi podľa pracovnoprávnych
predpisov v súvislosti s porušením právnej povinností, v
dôsledku ktorej škoda vznikla, je poistený povinný
uhradiť poisťovateľovi finančnú sumu vo výške náhrady
škody, ktorú má právo žiadať od svojho zamestnanca v
rám ci pracovnoprávnych predpisov. V prípade, ak
poistený poško dené ho už odškodnil, poskytne
poisťovateľ poisteném u poistné plnenie znížené o výšku
náhrady škody, ktorú má právo poistený žiadať od
svojho zamestnanca podľa pracovnoprávnych predpisov
v súvislosti s porušením právnej povinnosti, v dôsledku
ktorej škoda vznikla.
5. A k sa po poskytnutí poistného plnenia alebo jeho
časti zistí, že poškodený nemal nárok, resp. poistený
a/alebo spolupoistené osoby nespĺňali požiadavky/
p o d m ie n ky na p o skytn u té poistné plnenie, je
poškodený, resp. poistený a/alebo spolupoistené osoby
povinný vrátiť poisťovateľovi celé poskytnuté poistné
plnenie a uhradiť náklady poisťovateľa súvisiace s
poskytnutím poistného plnenia.
6. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie
v prípade, ak vznikla škoda inému v súvislosti s
činnosťou alebo so vzťahom poisteného uvedenými v
poistnej zmluve, v prípade ak:
a. poistený na ta k ú to prevádzkovú činnosť stratil
oprávnenie dňo m predchádzajúcim dňu vzniku
škody;
b. oprávnenie poisteného na takúto podnikateľskú

činnosť bolo pozastavené ku dňu predchádzajúcem u
dňu vzniku škody;
c. oprávnenie poisteného na ta kú to podnikateľskú
činnosť nebolo nikdy vydané.
7. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie
alebo poistné plnenie v zmysle týchto poistných
podm ienok, respektíve poisťovateľ je povinný poistné
plnenie z poistnej zmluvy, ktorej súčasťou sú tieto poistné
podmienky, zamietnuť, ak sa na poskytnutie poistného
plnenia vzťahuje sankcia, zákaz alebo obm edzenie na
základe rezolúcie OSN, a/alebo hospodárska alebo
obchodná sankcia zavedená Európskou úniou.
Slovenskou republikou, M aďarskom, alebo USA.

Č lá n o k 12 - S ério vá š k o d o v á udalosť
1. Sériovou škodovou udalosťou sa rozum ejú škodové
uda losti, kto ré vzn ikli, bez ohľadu na poče t
poškodených osôb, z jednej príčiny alebo z viacerých
príčin, pokiaľ medzi nimi existuje príčinná, miestna,
časová, právna, ekonom ická, technická alebo iná
priam a vecná príčinná súvislosť.
2. Za okam ih vzniku sériovej škodovej udalosti sa
považuje vznik prvej škody v poistnej dobe.

Č lá n o k 13 - Spoluúčasť
1. Spoluúčasť predstavuje čiastku dohodnutú v poistnej
zm luve, ktorou sa poistený podieľa na poistnom plnení
z každej poistn ej udalosti. Spoluúčasť m ôže byť
vyjadrená pevnou čiastkou, percentom alebo ich
kom bináciou.
2. A k celková výška poistného plnenia nepresahuje
d o h o d n u tú spoluúčasť, poisťovateľ poistné plnenie
neposkytne.

Č lá n o k 14 - Prechod p rá v
1. Pokiaľ poisťovateľ nahradil za poisteného škodu,
prechádza na poisťovateľa právo p oiste ného na
náhradu škody alebo iné obdobné právo, ktoré mu v
súvislosti s jeho zodpovednosťou za škodu vzniklo proti
iném u.
2. A k má poistený voči poškodeném u alebo inej osobe
právo na vráte nie vyplatenej sumy, na zníženie
dôchodku alebo na zastavenie jeho výplaty, prechádza
to to právo na poisťovateľa, pokiaľ za poisteného tú to
sumu zaplatil alebo za neho vypláca dôchodok.
3. Na poisťovateľa prechádza aj právo poisteného na
úhradu tých nákladov konania o náhrade škody, ktoré
sa poisteném u priznali proti druhém u účastníkovi,
pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného zaplatil.

Č lá n o k 15 - P o vin n o sti p o is tn ík a ,
p o is te n é h o a p o isťo vate ľa
1. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými
právnymi predpismi je poistník a poistený povinný:
a. odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné
otázky poisťovateľa, ktoré sa týkajú dojednávaného
poistenia;
b. bezo dkla dne písom ne o zná m iť poisťovateľovi
akúkoľvek zm enu v náležitostiach, ktoré boli
podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy a každú
zm enu skutočností, kto ré p oistn ík uviedol
poisťovateľovi pri dojednávaní poistenia, ak by m ohli
m ať vplyv na zvýšenie rizika vyplývajúceho z
poisteného predm etu činnosti (najmä zmena alebo
rozšírenie činnosti, zm ena te ch n ológie, zmena
trhovej kapacity, podielu);
c. um ožniť poisťovateľovi kedykoľvek nahliadnuť do
všetkých účtovných a iných dokladov, pokiaľ je to
n u tn é na zistenie alebo preverenie h o d n ô t
rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného;
d. oznám iť poisťovateľovi, že uzavrel poistenie proti
rovnakém u poistném u riziku s iným poistiteľom , a
uviesť jeho obchodný názov, výšku lim itu plnenia a
sublim itov plnenia;
e. platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej
zm luve, v prípade platenia poistného prostred
níctvom
pošty,
peňažného
ústavu
alebo
e le ktro n ickým bankovým prevodom dodržiavať
zúčtovacie dáta pre p latb u poistného, určené
poisťovateľom;
f. bezo dkla dne
od strá n iť každú chybu alebo
nebezpečenstvo, o ktorých sa dozvie, a ktoré by
m ohli mať za následok vznik škodovej udalosti;
g. postupovať v súlade s pokynm i poisťovateľa a konať
tak, aby škodová udalosť nenastala. Taktiež nesmie
porušovať povinnosti sm erujúce k odvráteniu alebo
zm enšeniu nebezpečenstva vzniku škodovej
udalosti, ku ktorým ho zaväzuje poistná zmluva, ani
nesmie strpieť porušovanie týchto povinností zo
strany tretích osôb;
h. zabezpečiť, aby boli zamestnávaní len kvalifikovaní a
odborne zdatní zamestnanci;
i. prijať príslušné opatrenia na udržiavanie všetkých
prevádzok,
priestorov
a
príslušenstva
vo
vyhovujúcom technickom stave;
j. zabezpečiť, aby zam estnanci alebo iné osoby,
vykonávajúce činnosť v prevádzkach poisteného,
dodržiavali všetky zákonom stanovené povinnosti,
predpisy a nariadenia uložené príslušnými úradmi v
oblasti:
j/1 . ochrany bezpečností a zdravia osôb a ochrany
m ajetku;
j/2. m anipulácie s odpadom a likvidácie odpadu;
j/3. m anipulácie, uskladnenia alebo použitia
horľavých látok alebo kvapalín, plynov alebo
toxických chemikálií;
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k. poistník je povinný bezodkladne po uzavretí poistnej
zm luvy oboznám i! poisteného s obsahom týchto
VPPZ, zm luvných dojednaní a poistnej zmluvy.
2. V prípade, ak nastane udalosť, ktorá by m ohla byť
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, je poistený
povinný:
a. vykonať všetky možné opatrenia na zm iernenie
následkov prípadnej škody a zabránenie zväčšovaniu
rozsahu škody, podlá m ožnosti si k to m u vyžiadať
pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi;
b. bezodkladne poisťovateľovi oznám iť miesto, dátum ,
príčiny a rozsah te jto udalosti a to to oznám enie
doložiť najneskôr do 5 dní v písomnej form e. V
súvislosti s takouto udalosťou je poistený dálej
povinný poskytnúť doklady, ktoré si poisťovateľ
vyžiada, a um ožniť poisťovateľovi preskúm anie
oznámených skutočností;
c. bezo dkla dne ozná m iť polícii vznik škodovej
udalosti, ktorá nastala za okolností vzbudzujúcich
podozrenie zo spáchania trestného činu, a um ožniť
poisťovateľovi prístup k vyšetrovaciem u spisu
polície.
3. A k je voči poisteném u súdne alebo m im osúdne
uplatňovaný nárok na náhradu škody, je poistený
povinný:
a. bezodkladne poisťovateľovi tú to skutočnosť oznám iť
a vyjadriť sa k svojej zodpovednosti za vzniknutú
škodu, k požadovanej náhrade škody a k jej výške;
b. zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej
škody alebo iné obdobné práva, a uplatniť nárok na
náhradu vzniknutej škody voči to m u , kto za škodu
zodpovedá;
c. učiniť opatrenia, aby nedošlo k prem lčaniu alebo k
zániku práva na náhradu škody v súvislosti s
prechodom práv na poisťovateľa.
4. A k je dojednané v poistnej zm luve poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom ,
poistený je dálej povinný:
a. pri uvedení výrobku dodržiavať povinné technologické
predpisy a pravidlá, vzťahujúce sa na výrobu;
b. uviesť výrobok na trh len ak disponuje povinným i,
predpísanými úradným i povoleniam i potrebným i k
distribúcii;
c. dodržiavať bezpečnostné predpisy, ako aj predpisy
vzťahujúce sa na prevenciu škôd a výkon činnosti;
d. dodržiavať zdravotné predpisy a predpisy upravujúce
ochranu zdravia;
e. preukázateľne a v rozsahu a spôsobom stanovenom
predpism i poskytovať inform ácie o vlastnostiach
výrobku pre spotrebiteľov;
f. zabrániť výrobe, predaju alebo dodávaniu vadných
výrobkov;
g. na svoje náklady prijať nevyhnutné opatrenia na
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sledovanie kvality výroby, na zistenie vady výrobkov,
na stiahnutie vadných výrobkov z trhu alebo na
úpravy akéhokoľvek výrobku, ktorý obsahuje vadu
alebo nedostatok, o ktorých poistený vie alebo má o
to m dôvo dné podozrenie, vrátane (ale nielen)
akéhokoľvek výrobku, na ktorý sa vzťahuje štátny
alebo úradne nariadený zákaz.
5. Ďalšie povinnosti poisteného môžu byť stanovené v
poistnej zmluve.
6. Poistený nie je bez predchádzajúceho písom ného
súhlasu poisťovateľa oprávnený:
a. vykonať akýkoľvek úkon, ktorým by uznával svoju
zodpovednosť;
b. uzavrieť zmier, uznať akékoľvek nároky na náhradu
škody, vrátane nárokov na náhradu nákladov;
c. svojím konaním zam edziť právo poisťovateľa na
regres;
d. previesť v prípade poistnej udalosti svoje právo na
náhradu škody na inú osobu;
e. nevyužiť všetky prostriedky, ktoré má k obrane proti
nároku na náhradu škody, vrátane dostupných
opravných prostriedkov.
7. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými
právnymi predpismi je poisťovateľ povinný:
a. oznám iť poistníkovi poistné podm ienky týkajúce sa
dojednávaného poistenia;
b. vrátiť poistníkovi, resp. poistenému originálne doklady,
ktoré si vyžiada, ak nie sú nutnou súčasťou spisu;
c. um ožniť poistníkovi, resp. poisteném u nahliadnuť do
spisového m ateriálu týkajúceho sa jeho poistnej
udalosti. Poskytnúť poistníkovi na základe písomnej
žiadostí kópiu d o k u m e n to v zo spisu škodovej
udalosti alebo poistnej udalosti, pričom náklady na
ich vyhotovenie znáša poistník;
d. zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa
dozvie pri dojednávaní poistenia, jeho správe a pri
vyšetrovaní poistných udalostí. Poskytnúť tie to
inform ácie m ôže tretím osobám len so súhlasom
poistníka, resp. poisteného, pokiaľ tak stanovuje
právny predpis, ak je to nevyhnutné na správu
poistenia alebo vyšetrenie potrebné ku zisteniu
rozsahu a výšky poisťovateľovej povinnosti poskytnúť
poistné plnenie.

Č lá n o k 16 - D ô s le d k y p o rušen ia p o v in n o s tí
1. A k poistník, poistený, alebo oprávnená osoba
vedom e alebo následkom požitia alkoholu, návykových
látok alebo zneužitím liekov poruší povinnosti uvedené
v čl. 15 týchto VPPZ a to to porušenie podstatne prispeje
k vzniku poistnej udalosti alebo k väčšiemu rozsahu jej
následkov, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie
prim erane znížiť, a to podľa toho, aký vplyv m alo to to
porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.

2. A k poistený zm arí m ožnosť alebo neposkytne
poisťovateľovi potrebnú alebo požadovanú súčinnosť na
to, aby poisťovateľ m ohol uplatniť právo na náhradu
škody voči tretej osobe (čl. 15, bod 3, písm. b týchto
VPPZ), alebo ak sa prejavia následky takéhoto konania
poisteného až potom , čo poisťovateľ poskytol poistné
plnenie, poisťovateľ má voči poisteném u okrem práva
uvedeného v bode 1 to h to článku aj právo na vrátenie
poistného plnenia alebo jeho časti.
3. Pokiaľ poisťovateľovi vznikne v dôsledku porušenia
niektorej z povinností uvedených v čl. 15 týchto VPPZ
škoda alebo poisťovateľ vynaloží v te jto súvislosti
zbytočné náklady (napr. náklady na súdny spor), má
právo na ich náhradu voči poistn íko vi alebo
poisteném u, ktorý porušením povinnosti spôsobil vznik
takejto škody alebo zbytočných nákladov.

Č lá n o k 17 - Z n a lec ké k o n a n ie
1. Poistený a poisťovateľ sa v prípade nezhody o výške
poistného plnenia m ôžu dohodnúť, že jeho výška
bude stanovená takzvaným znaleckým konaním .
Znalecké konanie m ôže byť rozšírené i na ostatné
okolnosti a skutočnosti, ktoré m ohli mať vplyv na vznik
práva na poistné plnenie. Poistený m ôže expertné
konanie požadovať í jednostranným vyhlásením voči
poisťovateľovi.
2. Zásady znaleckého konania:
a. každá zm luvná strana písomne určí jedného znalca,
k to rý voči nej nesm ie m ať žiadne záväzky, a
neodkladne o ňom in fo rm u je d ruhú stranu;
nám ietku proti osobe znalca m ožno vzniesť do doby
pred začatím je ho činnosti;
b. určení znalci sa ešte pred začiatkom svojej činnosti
d o h o d n ú na osobe tre tie h o znalca, kto rý má
rozhodujúci hlas v prípade nezhody;
c. znalci určení poisteným a poisťovateľom vypracujú
nezávisle na sebe znalecké posudky o sporných
otázkach;
d. znalci svoje posudky odovzdajú poisteném u a
poisťovateľovi. A k sa závery posudkov od seba
odlišujú, postúpi poistený obidva posudky znalcovi s
rozhodujúcim hlasom. Ten rozhodne o sporných
otázkach a odovzdá svoje rozhodnutie súčasne
poisťovateľovi i poisteném u;
e. každá strana hradí náklady svojho znalca, náklady na
činnosť znalca s rozhodujúcim hlasom sa hradia
rovnakým dielom .
3. Znaleckým konaním nie sú d o tk n u té práva a
povinno sti poisťovateľa a poiste ného stanovené
právnym i
predpism i,
všeobecným i
poistným i
podm ienkam i, zm luvným i dojednaniam i a poistnou
zm luvou.

Č lá n o k 18 - D o ru č o v a n ie p íso m n o stí a
fo rm a p rávn ych ú k o n o v
1. Písomnosti sa poisťovateľovi, poistníkovi a poistenému
doručujú na poslednú znám u adresu sídla (bydliska).
Poistník aj poistený sú povinní písom ne oznám iť
poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez zbytočného
odkladu.
2. Poisťovateľ zasiela písom nosti na poslednú známu
adresu poistníka alebo poisteného. Písomnosť
poisťovateľa určená poistníkovi alebo poisteném u (ďalej
len „adresát") sa považuje za doručenú siedmym dňom
odo dňa odoslania písomností poisťovateľom, za ktorý
sa považuje deň uvedený na písom nosti. To isté platí aj
v prípade, ak adresát prevzatie písomnosti odoprel
alebo ak písom nosť bola uložená na pošte kvôli
nezastihnutiu adresáta s tým , že si ju adresát v príslušnej
lehote nevyzdvihol na pošte, aj ked sa adresát o jej
uložení nedozvedel, ako aj v prípade, ak bola písomnosť
vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu
adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil.
3. Písomnosti poisťovateľa určené adresátovi alebo inej
oprávnenej osobe sa doručujú spravidla poštou alebo
iným subjektom oprávneným doručovať zásielky, môžu
však byť doručené aj priam o poisťovateľom.
4. Právne úkony týkajúce sa poistenia majú písomnú
fo rm u , ak nie je uvedené inak v týchto VPPZ, zmluvných
dojednaniach alebo poistnej zmluve.
5. Oznámenie poistnej udalosti v zmysle čl. 15, bod 2,
písm. b týchto VPPZ je m ožné podať taktiež telefonicky
na te le fó n n o m čísle poisťovateľa k to m u to účelu
zriadeném u; to však nezbavuje poisteného povinnosti
podať oznám enie aj písomne na predpísanom tlačive
poisťovateľa.
6. Telefonicky alebo elektronickou poštou je možné
oznám iť zmenu adresy alebo sídla, zm enu obchodného
m ena alebo mena a priezviska poistníka alebo
poisteného, resp. iné údaje, ak to ich form a dovoľuje.
Poisťovateľ má právo vyžiadať si doplnenie to h to
oznám enia písomnou form ou.

Č lá n o k 19 - V y b a v o v a n ie sťažn ostí
1. Sťažnosti vyplývajúce z uzavretých poistení sa
podávajú písom nou fo rm o u na adrese poisťovateľa
G roupam a poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného
členského štátu, so sídlom M iletičova 21, 821 08
Bratislava. Zo sťažnosti musí byť zrejm é, kto ju podáva
a akej veci sa týka. Termín vybavenia sťažnosti je 30 dní
odo dňa jej doručenia. V odôvodnených prípadoch
m ôže poisťovateľ tú to lehotu predĺžiť najviac na 60 dní
odo dňa doručenia sťažnosti.
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2. Sťažnosť je možné podať aj písomne orgánu dohľadu
nad činnosťou poisťovateľa: M agyar Nemzeti Bank,
1013 Budapest, Krisztina krt. 39, M aďarsko (ďalej len
„M N B ") ako aj Národnej banke Slovenska, Imricha
Karvaša 1 ,8 1 3 25 Bratislava.
3. Klient sa tiež môže so sťažnosťou obrátiť osobne na
pracovníkov v klientskych centrách poisťovateľa,
telefonicky na čísle Call centra 0 2/ 208 54 208, písomne
prostredníctvom kontaktného form ulára, ktorý je na
w ebovej stránke poisťovateľa w w w .g ro u p a m a .sk.

Č lá n o k 20 - V ý k la d p o jm o v
Za ceniny sa považujú poštové znám ky, kolky, lósy,
cestovné lístky a prenosné predplatné cestovné lístky
na M HD, dobíjacie kupóny pre m obilné telefóny,
diaľničné znám ky, stravovacie, darčekové a iné
poukážky a pod. Sú to veci, ktoré nahradzujú peňažné
prostriedky alebo z ktorých je m ožné čerpať po ich
vydaní do užívania.
Za cennosti sa považujú najmä klenoty, šperky, veci
historickej, kultúrnej, um eleckej alebo zberateľskej
h o d n o ty (obrazy, sochy, zbierky znám ok a pod.),
peniaze, cenné papiere, ceniny, vkla dné knižky,
akékoľvek platobné alebo úverové karty, listiny.
Čistá finančná škoda je peňažná škoda, ktorá nie je
priam ym dôsledkom , resp. následkom spôsobenej
vecnej škody (t. j. škoda, ktorej nepredchádza fyzické
poškodenie alebo zničenie m ajetku).
O dlo žené veci zam estnancov sú veci, ktoré odložil
„zam estnanec" poisteného pri plnení pracovných úloh
alebo v priam ej súvislosti s ním na mieste na to určenom
alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú.
O d m ie tn u tím poistného plnenia v zmysle § 802 ods.
2 Občianskeho zákonníka sa rozum ie prípad, keď sa
poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou
je skutočnosť, ktorú pre vedom e nepravdivé alebo
neúplné odpovede nem ohol zistiť pri dojednávaní
poistenia, a ktorá bola pre uzavretie poistnej zmluvy
podstatná.
Za peniaze sa považujú platné tuzem ské a zahraničné
bankovky a mince.
Poistená činnosť je činnosť uvedená v poistnej zmluve,
kto rú poistený vykonáva na základe oprávnenia
udeleného podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov, a činnosti s ňou súvisiace.
Poistná zm luva je písomný dvojstranný právny úkon,
na základe ktorého vzniká poistenie fyzických alebo
právnických osôb.
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Poisťovateľom sa rozum ie poisťovňa, ktorá dojednáva
poistenie a vykonáva jeho správu.
Požiarom rozum iem e oheň v podobe viditeľného
plameňa, ktorý vznikol m im o určeného ohniska alebo
ktorý takéto ohnisko opustil a vlastnou živelnou silou sa
rozšíril alebo bol páchateľom úmyselne rozšírený do
okolitého priestoru alebo na okolité predm ety.
Stratou veci rozum iem e stav, keď vlastník veci nezávisle
na svojej vôli stratil m ožnosť disponovať s vecou.
Ušlý zisk je to, čo poškodený m ohol získať, nebyť vzniku
škody. Podstatou ušlého zisku je ujma vyjadriteľná v
peniazoch, spočívajúca v tom , že poškodený v dôsledku
škodovej udalosti nedosiahne rozmnoženie majetkových
hodnôt, ktoré sa dalo očakávať pri pravidelnom chode
veci, t. j. keby nebolo došlo k vzniku škody. Ušlý zisk je
súčasťou náhrady škody len pokiaľ je súčasťou
vymedzenia škody na zdraví alebo škody na veci podľa
VPPZ, ak zároveň náhrada ušlého zisku nie je v
ustanoveniach týchto VPPZ vylúčená.
Uvedenie výrobku do obehu je okam ih, keď výrobok
skutočne opustil vlastnícku sféru výrobcu. Výrobok musí
byť uvedený do tzv. kom erčného obehu za odplatu, čo
predpokladá určitý obchodnoprávny zmluvný vzťah, napr.
keď bol predaný, prenajatý, odovzdaný na leasing alebo
odovzdaný ďalej v rámci zmluvy (stačí dodanie výrobku
odberateľovi). Za uvedený do obehu sa nepovažuje
výrobok, ktorý bol odcudzený alebo sa stratil.
V e d o m á n ed banlivosť je také konanie alebo
opom enutie, o ktorom poistený vedel, že ním môže
škodu spôsobiť, ale bez prim eraných dôvodov sa
spoliehal, že ju nespôsobí.
Vodou unikajúcou z vodovodn ého zariadenia sa
rozumie:
a. voda unikajúca z pevne zabudovaných vnútorných
rozvodov vodovodného a odpadového potrubia,
vrátane arm atúr a iných s ním prepojených zariadení,
a to v prípade, že únik vody bol spôsobený
poškodením (vrátane poškodení v dôsledku korózie)
alebo upchatím (zlom ením , prasknutím a pod.)
tý c h to p o tru b í alebo zariadení, ktoré nebolo
zapríčinené
m echanickým
poškodením .
Za
m echanické poškodenie sa považuje prevŕtanie,
prerazenie a pod.;
b. kvapalina alebo para unikajúca v dôsledku poruchy z
teplo vodných čerpadiel alebo z vykurovacieho,
klim atizačného alebo solárneho systému;
c. voda alebo iné hasiace m édium unikajúce zo
sprinklerových alebo postrekových hasiacich zariadení
v dôsledku ich poruchy alebo nesprávnej obsluhy;
d. voda unikajúca z akvária s m inim álnym objem om 50
litrov v dôsledku jeho rozbitia alebo prasknutia.

Vnesené alebo od lo žen é veci návštevníkov sú veci,
ktoré vniesla ubytovaná fyzická osoba alebo boli pre ňu
vnesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na
ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za
tý m to
účelom
odovzdané
poisteném u
alebo
niektorém u z jeho zamestnancov, pokiaľ je poistenou
činnosťou poskytovanie ubytovacích služieb alebo ktoré
odložil návštevník poisteného na mieste na to určenom
alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú a pokiaľ
poistená činnosť je obvykle spojená s ich odkladaním .
Výbuchom sa rozum ie náhly ničivý prejav tlakovej sily
vzniknutej v dôsledku rozpínavosti plynov alebo pary
alebo v dôsledku výbuchu výbušniny.
Zam estnanec je každá fyzická osoba, ktorá je v
pracovnoprávnom vzťahu s poisteným na základe
pracovnej zm luvy alebo na základe dohody o prácach
vykonávaných m im o pracovného pomeru.
Zam ietnutie poistného plnenia znamená nevyplatenie
poistného plnenia z dôvodu, že neboli splnené, resp. boli
porušené zákonne stanovené podm ienky pre výplatu
poistného plnenia (napr, nedošlo k poistnej udalosti).
Zánik poistenia je ukončenie platnosti poistnej zmluvy,
resp. poistenia.

Znečisťujúce látky sú akékoľvek nebezpečné alebo
znečistenie spôsobujúce pevné, kvapalné alebo plynné
látky, emisie, či tepelné účinky, najmä dym, para, sadze,
výpary, kyseliny, žieraviny, chem ikálie a odpad (vrátane
od p a d u určeného na recykláciu, úpravu alebo
znovuspracovanie).

Č lá n o k 21 - Z áverečn é u s ta n o v e n ia
1. Od ustanovení týchto VPPZ je možné sa odchýliť v
zm luvných dojednaniach alebo v poistnej zmluve, ak to
nie je v je d n o tlivých ustanoveniach tých to VPPZ
uvedené inak.
2. Ustanovenia týchto VPPZ týkajúce sa poisteného sa
použijú a platia aj na poistníka (pokiaľ je poistník
osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú
oprávnenú osobu.
3. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tie to VPPZ, sa v
otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom
Slovenskej republiky. Pre súdne spory z tejto poistnej
zm luvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky.
Uvedené platí tiež pre poistné riziká v zahraničí.
4. Tieto VPPZ nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.
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G rou p am a
Poistené. G arantované. Vybaven é.

IN F O R M Á C IA P O S K Y T O V A N Á D O T K N U T Ý M O S O B Á M
p o d ľa § 19 z á k o n a č. 1 8 /2 0 1 8 Z. z. o o c h ra n e o s o b n ýc h ú d a jo v
Procesy spracúvania osobných ú d a j o v S p r á v a
poistenia, Uzatváranie poistných zmlúv
P re v á d z k o v a te ľ
Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ
Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja
1/C, 1146 Budapešť, Maďarsko, IČO: 01-10-041071,
DIČ: 402 0340236, registrovaná Registrovým súdom
Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10041071, organizačná zložka Groupama poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom
M iletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B.

Číslo tlačiva: 16354/1

G ro upa m a poisťovňa a. s., p o bočka poisťovne z inéh o členského štátu

Účel sp racú van ia osob n ých ú d ajov,
d o tk n u té o s o b y a p o v in n o sť d o tk n u te j
o so b y p o s k y tn ú ť ú d a je p re v á d z k o v a te ľo v i
Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia
klientov a ich zástupcov, zachovanie m ožnosti následnej
kontroly te jto identifikácie, uzavieranie poistných zm lúv
a správa poistenia vrátane likvidácie poistných udalostí
a zaisťovania rizík, účel ochrany a dom áhania sa práv
poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu a
pob očky zahraničnej poisťovne voči jej klie n to m ,
plnenie povinností a úloh poisťovne, pobočky poisťovne
z in ého členského štátu a pobočky zahraničnej
poisťovne podľa zákona o poisťovníctve (ust. § 78
zákona 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších
predpisov) alebo osobitných predpisov.
D otknutým i osobam i sú klienti poisťovne.
Prevádzkovateľ na dosiahnutie účelu spracúvania v
zmysle zákona o poisťovníctve spracúva osobné údaje v
rozsahu
- m eno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt;
- rodné číslo, dátum narodenia;
- štátna príslušnosť;
- druh a číslo dokladu totožnosti;
- údaje preukazujúce schopnosť klienta plniť si záväzky
z poistnej zm luvy, požadované zabezpečenie
záväzkov z poistnej zm luvy, oprávnenie na
zastupovanie, ak ide o zástupcu, splnenie

'„spracovateľská činnosť" podlá zákona č. 1 8 /2 0 1 8 Z. z.

požiadaviek a podm ienok na uzavretie poistnej
zmluvy a zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na
posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy a na
zistenie rozsahu povinností poskytnúť poistné
plnenie.
D o tkn u tá osoba, kto rá je klie n to m , je povinná
poskytnúť prevádzkovateľovi požadované údaje.
Prevádzkovateľ spracúva predm etné osobné údaje po
dobu, ktorá je určená premlčacími lehotami podlá
osobitných predpisov a zá kon nou povinnosťou
uchovávať spracúvané osobné údaje podľa osobitných
predpisov.

P o sky to van ie a z v e re jň o v a n ie
sp racúvaných ú d a jo v
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje
poisťovateľovi osoby, zúčastnenej na poistnej udalosti.
Prevádzkovateľ m ôže poskytnúť zaisťovni spracúvané
údaje súvisiace s postúpením rizika.
Prevádzkovateľ poskytuje na základe zákonnej
povinnosti príslušnému orgánu štátnej správy v oblasti
daní osobné údaje spracúvané v súvislosti so životným
poistením.
Prevádzkovateľ m ôže poskytovať spracúvané údaje na
základe zákonných povinností alebo na preukázanie
svojich práv súdom , exekútorom a orgánom činným v
trestnom konaní.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom
dodávateľov, ktorí v jeho m ene spracúvajú osobné
údaje (sprostredkovateľov):
- p rostred níctvom sprostredkovateľov, poverených
získavaním osobných údajov klientov;
- prostredníctvom sprostredkovateľa - dodávateľa
služby virtu á ln e h o servera (iba poistné zm luvy
uzatvárané elektronicky „o n lin e " prostredníctvom
web-stránky);
- prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý vykonáva
podporné služby likvidácie poistných udalostí;
- prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý vykonáva
hrom adné tlače v m ene prevádzkovateľa;
- prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý vedie
registratúru v mene prevádzkovateľa prevádzkovateľa;

-

prostredníctvom dodávateľa asistenčných služieb a
prostredníctvom externej zodpovednej osoby za
dohľad nad ochranou osobných údajov.

O c h ran a osobných ú d a jo v
Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných
osobných údajov bezpečnostným i opatreniam i určenými
ustanovením § 39 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov. Žiadne spracúvané osobné údaje sa
neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú
úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa
nezverejňujú.
Zástupca prevádzkovateľa nebol určený.
Z odpovednou osobou za dohľad nad ochranou
osobných údajov je Ing. Ľubom ír Janoška, konateľ
spoločnosti Fair M ind s. r. o., Eugena Suchoňa č. 52,
902 01 Pezinok. Pre priam y ko n takt a operatívnu
kom u n iká ciu d o tk n u tý c h osôb so zodp ovedn ou
osobou, ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ
G roupam a poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného
členského štátu, je prednostne určená e-mailová adresa
groupam a@ ochranaosobnychdat.eu.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných
údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

Práva d o tk n u te j o so b y
D otknutá osoba je oprávnená:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným
údajom týkajúcim sa do tkn u te j osoby; dotknutá
osoba má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom , či sa spracúvajú osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú, a ak to m u tak je, má právo získať
kópiu týchto osobných údajov;
- požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných
osobných údajov; d o tkn u tá osoba má právo na to,
aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
- požadovať
od
prevádzkovateľa
vym azanie
spracúvaných osobných údajov; dotknutá osoba má
právo dosiahnuť u prevádzkovateľa vym azanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ
je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné
údaje, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely,
na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, ak nie sú
potrebné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa a ak nie sú potrebné na

preukazovanie, uplatňovan ie alebo obhajovanie
právnych nárokov prevádzkovateľa2*;
- požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré
sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štru ktú ro va n o m , bežne používanom a strojovo
čita te ľn o m fo rm á te na účel prenosu k iném u
prevádzkovateľovi5;
- požadovať od prevádzkovateľa obm edzenie
spracúvania a n am ie tať p ro ti spracúvaniu, ak
právnym základom nie je zákonná povinnosť
prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje; dotknutá
osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obm edzil
spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba
nam ieta správnosť osobných údajov, ak je
spracúvanie nezákonné, ak prevádzkovateľ už
nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania
osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba
na uplatnenie právneho nároku alebo dotknutá
osoba nam ieta spracúvanie osobných údajov4;
- právo podať sťažnosť dozorném u orgánu.

O b m e d z e n ie p rá v d o tk n u te j o so b y
Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je
možné uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je
právnym základom spracúvania.
Právo dotknutej osoby nam ietať voči autom atizovaném u
rozhodovaniu nie je m ožné uplatniť, pretože činnosti
spracúvania neobsahujú autom atizované rozhodovanie.
Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa
inform áciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, je
bezpredm etné, pretože prevádzkovateľ spracúva
osobné údaje získané od dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ spracúva predm etné osobné údaje po
dobu, ktorá je určená premlčacími lehotam i podľa
osobitných predpisov a zákonnou povinnosťou uchovávať
spracúvané osobné údaje podľa osobitných predpisov.

A k tu a liz o v a n á in fo rm á c ia o sp racú van í
osobných ú d a jo v a in fo rm á c ia sp racú vaní
osobných ú d a jo v p re v á d z k o v a te ľo m na
ú ze m í M a ď arska
A ktu a lizo va n ú in fo rm á ciu o spracúvaní osobných
údajov a podrobné inform ácie o spracúvaní osobných
údajov prevádzkovateľom na území Maďarska v zmysle
platných právnych predpisov m ožno získať na webovej
stránke prevádzkovateľa w w w .g ro u p a m a .sk.

2prípadne ďalšie dôvody upravené v ustanovení § 23 zákona č. 1 8 /2 0 1 8 Z. z.
’ právo požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje na účel prenosu k iném u prevádzkovateľovi je obm edzené absenciou
štandardu prenosových dátových form átov
4právo požadovať od prevádzkovateľa obm edzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu je podrobne upravené v ustanovení
§ 2 4 zákona č. 1 8 /2 0 1 8 Z. z.
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P O IS T E N IE M A J E T K U A Z O D P O V E D N O S T I
P O D N IK A T E Ľ O V G B 2 5 5 6 P R E V E N T O R
In fo rm a č n ý d o k u m e n t o p o is tn o m p r o d u k te

G ro u p a m a
Poistené. G arantované. Vybavené.

Spoločnosť: G ro u p a m a po isťo vň a a. s.,
p o b o čka poisťovne z in é h o členského štátu , Slovenská re p u b lik a
Inform ácie obsiahnuté v to m to dokum ente Vám majú p o m o ci p o ch o p it základné vlastnosti a podm ienky poistenia, nie sú kom pletné, na viacerých
m iestach boli zjednodušené a nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podm ienok. Kom pletné inform ácie pred uzavretím poistnej zmluvy
a zm luvné inform ácie o produkte sú uvedené v nasledovných d okum entoch, v závislosti od variantu p ro d u ktu zvoleného poistníkom : Všeobecné
poistné podm ienky pre poistenie m ajetku ("V P P M "), Všeobecné poistné podm ienky pre poistenie zodpovednosti za škodu („VPPZ"), Osobitné poistné
podm ienky pre živelné poistenie („OPPZ"), O sobitné poistné podm ienky pre poistenie pre prípad odcudzenia („O PPO "), Osobitné poistné podm ienky
pre poistenie škôd spôsobených vandalizm om („O PPV"), Osobitné poistné podm ienky pre poistenie skla („OPPS"), Osobitné poistné podm ienky pre
poistenie elektroniky („OPPE"), Osobitné poistné podm ienky pre poistenie lom u stroja („OPPLS"), Osobitné poistné podm ienky pre poistenie prepravy
m ajetku („OPPP"), Osobitné poistné podm ienky pre poistenie prerušenia prevádzky („OPPPP") a v poistnej zmluve.

O aké poistenie ide?
Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov slúži na poistenie škôd na majetkových predm etoch (poistenie majetku), resp. prevzatie určitých
povinností poskytnúť odškodnenie (poistenia zodpovednosti) v prípade spoločností s ručením obm edzeným , kom anditných spoločností, akciových
spoločností, neziskových spoločnostíO, samospráv, sam ostatne zárobkovo činných osôb a fyzických osôb s pridelením daňovým identifikačným číslom.
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Čo je predmetom poistenia?
Riziká poistenia maietku:
/ Poistenie pokrýva poistenie škôd spôsobených: požiarom a jeho

sprievodnými javmi, výbuchom, úderom blesku, pádom alebo
zrútením leteckých dopravných, prostriedkov riadených personálom,
resp. ich nákladu, zemetrasením, povodftjtu, záplavou, víchricou,
atmosférickými zrážkami, krupobitím, tiažou snehu; lavínou, škôd
spôsobených prasknutím alebo poruchou potrubí pitnej, odpadovej
a požiarnej vody, zosuvom skál, kameňov a pôdy, zosunom pôdy a
prepadnutím sa neznámej dutiny, nárazom vozidla, pádom cudzích
predmetov na poistené predmety, mimoriadnym únikom dymu a tepla,
vč Najžiadanejšie pripoistenia sú: poistenie pre prípad krádeže
vlámaním a lúpež, rozbitie alebo lom skla, poistenie prepravovaného
nákladu, poistenie straty a nákladov spôsobených prerušením
prevádzky, rozšírenie krytia na stroje, resp. elektrické a elektronické
zariadenia (poškodenie stroma a elektr(on)ického zariadenia),
f

koč

>

: a

priestory pod úrovňou terénu, poistenie dokumentácie, modelov a
prototypov.
Poistnú sumu stanovuje a za jej správnosť zodpovedá poistnik a je
maximálnou hodnotou poistného plnenia za poistné obdobie. Pre
stanovenie poistnej sumy je rozhodujúca poistná hodnota (hodnota
poctenej veci v čase dojednania poistenia). V poistnej zmluve môže .
byť dojednaný limit poistného plnenia pre jednotlivé veci alebo
poistenie na prvé riziko. /
Rrziká poistenia zodpovednosti, äkodv. v prípade ktorých má poistený
povinnosť náhrady škody voči poškodenému za ktorú poistený na
základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedá. Škodou
sa rozumie škoda na veci a/ alebo na zdraví. Najčastejšie prípady:
^ škody spôsobené tretím stranám, škody spôsobené pri výkone
vlastníckych práv, správe alebo prevádzke nehnuteľnosti, škoda na
zdraví voči poškodenému, ktorý nie je zamestnancom poisteného,
škody na odložených veciach zamestnancov poškodeného alebo
jeho návštevníkov.
/ v prípade poistenia zodpovednosti za škodu sa dojednáva ročný
: limit plnenia, ktorý je máximálhou hranicou jaoistného plnenia Za
poistné obdobie a tento limit si stanovuje poisrnik.
v Možné pripoistenia:
škoda spôsobená na prenajatých nehnuteľnostiach, škoda z
regresných nárokov vznikajúcich Sociálnej poisťovni a zdravotným
poisťovniam škoda na recíach prevzatých a účelom vykonan j
objednanej činnosti, škoda spôsobené vadným výrobkom a škoda na
životnom prostredí.
S V prípade pripoisteni sa dojednáva sublimit olnenia v rámci limitu
plnenia dohodnutého v poistnej zmluve. Sublimit nenavyšuje limit
plnenia.
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Čo nie je predmetom poistenia?
Postenie sa nevzťahuje na nasledovné
udalosti:

*
*
*
*
*
*

Vojnové činy
Terorizmus
Prirodzené opotrebovanie
Jadrové, ionizujúce alebo laserové žiarenie
Nie sú poistené:
škody spôsobené povodňami v
inu..........................
i území po
záplavovú Čiaru povodne alebo hrádzu,
resp. na vodou zaplavenom, resp.
premočenom území; škody spôsobené
spodným i vodárni alebo záplavami

* škody spôsobené vetrom s rýchlosťou
nedosahujúcou 54 km/h
x Škody neovplyvňujúce používanie
predmetu
* Škodami poistenia zodpovednosti
■
: spôsobené porušením zmluvy, chybným
plnením
* Pokuty, penále, úroky z omeškania
* Čisté finančné straty
Poisťovňa neposkytne poistné plnenie
* Ak škoda vznikla z dôvodu porušenia
pravidiel ochrany pred požiarmi a
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
príslušných noriem a iných predpisov
* Ak vznik škody mohol poistený alebo
z ho ds*uj, ? „„c tí. . + r - i
rozpoznanie nebezpečenstva škody sa
mohlo od nich očakávať
* Ak poistený alebo vlastník poškodeného
majetkového predmetu môže žiadať
o jeho opätovnú výstavbu, opätovné
obstaranie či rekonštrukciu foi mou
štátnej alebo ,nej podpory, resp. ak môže
byt požadované jeho vrátenie

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Podstatné obmedzenia sú:
! Poisťovňa nemá povinnosť poskytnúť poistné plnenie, ak bola
škoda spôsobená protiprávnym alebo úmyselným konaním
alebo hrubou nedbanlivosťou poisteného.
Poisťovňa je povinná uhradiť škody vzniknuté na poistených
majetkových predmetoch lén do takej miery, v akej poškodené
majetkové predmety súvisia s prevádzkovanou činnosťou
poisteného, respektíve v prípade tých poistených majetkových
predmetov, ktorých skladovanie na mieste znášania rizika v čase
vzniku škody bolo odôvodnené a potrebné.

Poisťovňa uhradí daň z pridanej hodnoty len v tom prípade, ak
sa daň z pridanej hodnoty brala do úvahy pri stanovení poistnej
sumy (bola zahrnutá do poistnej sumy), ďalej poistený nie je
oprávnený na nárokovanie si späť tejto dane ak majetkový
predmet bol zrekonštruovaný, respektíve nahradený, respektíve
bola predložená taká faktúra, na ktorej sa uvádza suma dane z
pridanej hodnoty, alebo z ktorej sa môže táto suma vypočítať.
Ak je poistná suma uvedená poistníkom menšia ako nové
hodnota predmetu poistenia, poisťovňa poszytne postné
plnenie v miere rovnej pomeru poistníkom uvedenej a skutočnej
poistnej sumy.

