
ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiaa

1. Pre zmluvné poistenie podnikateľov, t.j. právnických a fyzických osôb (ďalej len poistený)
podnikajúcich v zmysle Obchodného zákonníka, ktoré dojednáva Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. (ďalej len poisťovateľ), platí Občiansky zákonník, tieto Všeobecné poistné
podmienky (ďalej len VPP-HZ) a Zmluvné dojednania, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy.

2. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VPP sú podrobne upravené v Zmluvných
dojednaniach poistnej zmluvy.

3. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky,
ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

4. Poistnou udalosťou je akákoľvek nepredvídaná a náhodná škodová udalosť, s ktorou je
podľa týchto VPP-HZ spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
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Poistenie je možné dojednať pre jednotlivé nebezpečenstvá, resp. ich skupiny uvedené
v článkoch 2 – 6. Poistenie sa vždy vzťahuje len na jednotlivé nebezpečenstvá príp. skupiny
nebezpečenstiev, ktorých poistenie je v zmluve výslovne dojednané a ktorých rozsah
presne vymedzujú Zmluvné dojednania.
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1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak poistené hospodárske zvieratá
uhynuli, boli usmrtené, zmárnené na úradný príkaz alebo boli nutne usmrtené na
príkaz veterinárneho lekára v dôsledku týchto nákaz:
Nákazy rýchlo sa šíriace: slintačka a krívačka, vezikulárna choroba ošípaných, vezikulárna
stomatitída, mor hovädzieho dobytka, mor malých prežúvavcov, pľúcna nákaza
hovädzieho dobytka, infekčná bronchopneumónia dobytka, nodulárna dermatitída
dobytka, horúčka údolia Rift, katarálna horúčka oviec, kiahne oviec a kôz, mor koní (len
africký), Africký mor ošípaných, klasický mor ošípaných, nákazlivá obrna ošípaných.
Nákazy spoločné pre viac druhov zvierat: sneť slezinová (Antrax), Aujezského choroba,
leptospiróza, Q-horúčka, besnota, tuberkulóza, paratuberkulóza, Myáza.
Nákazy hovädzieho dobytka: Brucelóza (B. abortus), kampylobakterióza dobytka,
enzootická bovinná leukóza, hemoragická septikémia, infekčná bovinná rinotracheitída
(IBR/IPV), trichomoniáza, trypanozoomóza, spongiformná encefalopátia dobytka
(BSE).
Nákazy ošípaných: cysticerkóza (C. celluulosae), brucelóza ošípaných (B. suis), infekčná
gastroentertída, dyzentéria ošípaných (len Brachyspira), parvoviróza, actinobacilus
pleuropneumoniae.
Nákaza oviec a kôz: Brucelóza oviec a kôz (B. melitenzis), artritída (len Encefalitída
kôz), infekčná agalakcia, infekčná pleuropneumónia kôz, salmonelóza (S. abortus
ovis), klusavka oviec a kôz (Scrapie), Maedi a visna oviec a kôz.
Nákazy koní: infekčná metritída koní, Kach koní (žriebäcí), Dornská choroba (nákazlivá
encefalomyelitída koní), infekčná anémia koní, sopľavka (Maleus), kiahne koní,
salmonelóza (S. abortus equi), Japonská encefalitída koní, Surra (I.evansi), Venezuelská
konská encefalomyelitída.
Ostatné nákazy: sneť šelestivá, infekčná keratoconjunktivitída, mušec.

2. Poistenie sa vzťahuje aj na uhynutie, krádež alebo stratu poistených hospodárskych
zvierat, ku ktorému došlo v dôsledku živelnej udalosti spôsobenej :
požiarom, výbuchom, bleskom, víchricou, povodňou alebo záplavou, ľadovcom,
zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti 
s priemyselnou alebo stavebnou prevádzkou, zosúvaním alebo zrútením lavín, pádom
stromov, stožiarov a iných predmetov,zemetrasením, dosahujúcim aspoň 6. stupeň
medzinárodnej stupnice udávajúcej makroskopické účinky zemetrasenia (MCS) (ďalej
len “živelná udalosť”).

3. Poistenie sa vzťahuje aj na uhynutie alebo nutné zabitie poistených zvierat, ku ktorému
došlo z dôvodu prerušenia dodávky elektrického prúdu zapríčineného živelnou udalosťou.

4. Poistenie sa vzťahuje aj na uhynutie alebo nutné zabitie poistených zvierat v dôsledku
zasiahnutia zvieraťa elektrickým prúdom.

5. Požiarom - sa rozumie oheň v podobe plameňa, ktorý nežiadúco a nekontrolovane horí
mimo určeného ohniska a šíri sa vlastnou silou. Požiarom nie je tlenie s obmedzeným
prístupom kyslíka, ako i pôsobenie užitkoveho ohňa a jeho tepla. Požiarom ďalej nie je
pôsobenie tepla pri skrate v elektrickom vedení (zariadení) pokiaľ sa plameň , ktorý
vznikol skratom ďalej nerozšíril. 

6. Výbuchom - sa rozumie náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúcej v rozpínavosti plynov
alebo pár ( veľmi rýchla chemická reakcia nestabilnej sústavy ). Za výbuch tlakovej
nádoby so stlačeným plynom alebo parou sa považuje roztrhnutie stien nádoby v takom
rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom a vnútrom nádoby
(explózia). Výbuchom nie je prudké vyrovnanie podtlaku (implózia) . 

7. Blesk - za poistnú udalosť pôsobením blesku sa považuje uhynutie poisteného zvieraťa
v budove úderom blesku alebo požiarom, ktorý vznikol pôsobením tepla blesku. Poistnou
udalosťou je aj uhynutie zvieraťa nachádzajúceho sa na volnom priestranstve, ktoré
uhynulo následkom pôsobenia sily a tepla blesku. 

8. Víchricou - sa rozumie vietor s rýchlosťou najmenej 74 km/hod. 
9. Povodňou - sa rozumie zaplavenie územných celkov vodou, ktorá sa prirodzeným

spôsobom vyliala z brehov vodných tokov alebo priehrad a prírodných vodných nádrží
alebo tieto brehy a hrádze pretrhla. 

10. Za povodeň sa nepovažuje:
a) také zaplavenie územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd.
b) Vyliatie z brehov povrchového vodstva, ktoré sa s ohľadom na situáciu v mieste

poistenia dá predpokladať. Za povodeň, ktorú je možné predpokladať považujeme
jej výskyt častejší ako jeden krát za desať rokov pred dátumom vzniku poistnej udalosti. 

11. Záplavou - sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí, alebo
prúdi v mieste poistenia a ktoré bolo spôsobené:
a) povodňou v zmysle bodu 8 tohto článku,
b) zrážkami, ktoré sú klasifikované Hydrometerologickým ústavom podľa Wusova

ako katastrofálny lejak,
c) vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzajúceho potrubia vodovodných

zariadení a z vodovodných zariadení v budove a mimo nej.

12. Ľadovcom - sa rozumie jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru, váhy, hustoty
vytvorené v zemskej atmosfére dopadajú na poistené zvieratá a spôsobia ich úhyn. 

13. Náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín - sa rozumie náhly zosuv pôdy,
zrútenie skál alebo zemín, ktorý vznikol pôsobením gravitácie a bol vyvolaný
porušením dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy zemského povrchu dospeli vývojom.
Tento jav však nesmie byť vyvolaný v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou.
Taktiež sa za tento jav nepovažuje klesanie zemského povrchu do centra zeme dôsledku
pôsobenia prírodných síl alebo ľudskej činnosti. 

14. Zosúvaním alebo zrútením lavín - sa rozumie jav, keď hmota snehu alebo ľadu sa náhle
po svahoch uvedie do pohybu a rúti sa do údolia.

15. Pádom stromov, stožiarov a iných predmetov - sa rozumie taký pohyb telesa, ktorý má
znaky voľného pádu.

16. Zemetrasením - sa rozumejú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zemskej
kôre, ktoré dosahujú najmenej 6. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúci
makroskopické účinky zemetrasenia (MCS).

17. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) udalosti vzniknuté z príčin, ku ktorým došlo pred začiatkom poistenia, 
b) náklady spojené s veterinárnou liečebnou starostlivosťou, s nariadenou dezinfekciou,

dezinsekciou alebo deratizáciou objektov,
c) náklady spojené s úhynom, alebo so zabitím poistnou udalosťou postihnutého

zvieraťa,
d) úhyn zvierat, ku ktorému došlo pred odoslaním vzoriek zvierat na diagnostický ústav

ŠVaPS,
e) úhyn zvierat, pred vyhlásením nákazy ŠVaPS,
f) selekciu zvierat, 
g) poistné udalosti spôsobené z nákaz uvedených v bode1, ktoré vzniknú do 7 dní po

dojednaní poistenia (čakacia doba); čakacia doba sa neuplatňuje pri poistných
udalostiach spôsobených živelnou udalosťou, 

h) poistné udalosti vzniknuté v chove opakovane z tej istej nákazy v dobe kratšej ako
6 mesiacov od vyhlásenia jej zániku,

i) akúkoľvek škodu v dôsledku porážky zvierat na príkaz štátu/ štátnej inštitúcie bez
dokázaného výskytu nákazy v mieste poistenia ako i akúkoľvek škodu v dôsledku
skrmovania kontaminovaného alebo infikovaného kuchynského odpadu.
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1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak poistená hydina uhynula, bola usmrtená,
zmárnená v dôsledku týchto nákaz:
Infekčná bronchitída hydiny, infekčná laryngotracheitída hydiny, tuberkulóza hydiny,
infekčná hepatitída káčiat, vírusová enteritída kačíc, cholera hydiny, salmonelóza
hydiny (len S. gallinárum, S. typhimurium, S. enteritidis), infekčná burzitída hydiny
(Gumboro), Marková choroba, mykoplazmóza (len M. gallisepticum), Psitakóza 
a ornitóza, Pulórová nákaza kurčiat, mor hydiny (Influenza avium), pseudomor hydiny
(Morbus Newcastle), leukóza a sarkomatóza hydiny, kiahne hydiny (variola).

2. Poistenie sa ďalej vzťahuje na uhynutie, krádež alebo stratu poistenej hydiny, ku ktorej
došlo v dôsledku živelnej udalosti definovanej v článku 2 bod 5-16 týchto VPP-HZ.

3. Poistenie sa vzťahuje aj na uhynutie alebo nutné zabitie poistenej hydiny, ku ktorému
došlo z dôvodu prerušenia dodávky elektrického prúdu zapríčineného živelnou udalosťou.

4. Poistenie sa vzťahuje aj na uhynutie alebo nutné zabitie poistenej hydiny v dôsledku
zasiahnutia hydiny elektrickým prúdom.

5. Poistenie sa vzťahuje aj na uhynutie poistenej hydiny zapríčinené prehriatim organizmu
pôsobením vonkajších teplôt nad 30°C po dobu najmenej 3 dni.

6. Poistenie sa nevzťahuje na :
a) udalosti vzniknuté z príčin, ku ktorým došlo pred začiatkom poistenia,
b) udalosti vzniknuté mimo objektov poisteného chovu,
c) náklady spojené s veterinárnou liečebnou starostlivosťou, s nariadenou dezinfekciou,

dezinsekciou, deratizáciou objektov,
d) náklady spojené s usmrtením, zmárnením na úradný príkaz poistnou udalosťou

postihnutej hydiny,
e) turnusy mimo plánu, pokiaľ tieto neboli predmetom dodatku zmluvy,
f) hydinu pridanú počas cyklu obývania, pokiaľ tieto neboli predmetom dodatku zmluvy,
g) selekciu zvierat,
h) úhyn, ku ktorému došlo pred odoslaním vzoriek hydiny na diagnostický ústav

ŠVaPS,
i) chov, ktorý nebol vyhlásený za ohnisko nákazy ŠVaPS,
j) úhyn jednodňovej hydiny z liahní,
k) úhyn následkom výpadku elektrického prúdu, pokiaľ tento výpadok nebol zapríčinený

živelnou udalosťou,
l) udalosti spôsobené z nákaz uvedených v bode 1, ktoré vzniknú do 7 dní od dojednania

poistenia turnusu (čakacia doba). Čakacia doba sa neuplatňuje pri poistných
udalostiach spôsobených živelnou udalosťou,

m) akúkoľvek škodu v dôsledku porážky hydiny na príkaz štátu/ štátnej inštitúcie bez
dokázaného výskytu nákazy v mieste poistenia ako i akúkoľvek škodu v dôsledku
skrmovania kontaminovaného alebo infikovaného kuchynského odpadu.
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A. Základné riziko 
Poistenému vznikne právo na poistné plnenie ak mu vzniknú škody na prepravovaných
a poistených zvieratách počas vnútroštátnej prepravy v čase od začiatku prepravy až po jej
ukončenie, ktoré vznikli :
a) úhynom, nutným zabitím v dôsledku úrazu, krádežou alebo stratou pri dopravnej

nehode, kedy bol poistený (alebo ním poverená osoba) pozbavený možnosti poistené
zvieratá chrániť pred vznikom poistnej udalosti,

b) úhynom, nutným zabitím v dôsledku úrazu alebo stratou spôsobenou živelnou udalosťou,
za podmienky, že preprava sa vykonáva vlastným menom a na vlastný účet poisteného, ak
v zmluvných dojednaniach alebo v zmluve nebolo dohodnuté inak. 

VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  PPOOIISSTTNNÉÉ  PPOODDMMIIEENNKKYY
PPooiisstteenniiee  ppooddnniikkaatteeľľoovv  pprree  pprrííppaadd  šškkôôdd  nnaa  hhoossppooddáárrsskkyycchh  zzvviieerraattáácchh



B. Komplexné riziko
Poistenému vznikne právo na poistné plnenie ak mu vzniknú škody na prepravovaných
a poistených zvieratách počas vnútroštátnej prepravy čase od začiatku prepravy až po jej
ukončenie, ktoré vznikli :
a) lúpežným prepadnutím,
b) krádežou vlámaním do prepravného prostriedku,
c) krádežou prepravného prostriedku,
d) úhynom, nutným zabitím v dôsledku úrazu, krádežou alebo stratou pri dopravnej

nehode, kedy bol poistený (alebo ním poverená osoba) pozbavený možnosti poistené
zvieratá chrániť pred vznikom poistnej udalosti,

e) úhynom, nutným zabitím v dôsledku úrazu alebo stratou spôsobenou živelnou udalosťou,
za podmienky, že preprava sa vykonáva vlastným menom a na vlastný účet poisteného, ak
v zmluve nie je dohodnuté inak. 

Poistenie sa nevzťahuje na:
a) udalosti vzniknuté z príčin, ku ktorým došlo pred začiatkom poistenia, 
b) skryté chyby a choroby,
c) škodu spôsobenú nedodržaním všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré

ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave, 
d) prepravné prostriedky, ktorými sa preprava vykonáva,
e) škodu na poistených zvieratách, ktorá vznikla pôsobením atmosférického tepla alebo

chladu, táto výluka sa nevzťahuje na škodu, ktorá vznikla na poistených zvieratách
pôsobením atmosférického tepla alebo chladu v dôsledku dopravnej nehody
prepravného prostriedku alebo v dôsledku živelnej udalosti, ktorá znemožnila
poistenému poistené zvieratá ochrániť pred pôsobením atmosférického tepla alebo
chladu a doručiť ich bez ujmy na miesto určenia,

f) škody na schránkach, klietkach, boxoch,
g) škody spôsobené zlým naložením nákladu,
h) škody spôsobené zlým technickým stavom prepravného prostriedku alebo manipulačných

zariadení použitých pri nakladaní a vykladaní,
i) náklady spojené s veterinárnou liečebnou starostlivosťou, s nariadenou dezinfekciou,

dezinsekciou a deratizáciou, 
j) náklady vynaložené na odpratávanie zvyškov poistnou udalosťou postihnutých zvierat,

ak nebolo v zmluve dohodnuté inak,
k) prepravu zvierat, ktorá nadväzuje na prepravu do zahraničia a zo zahraničia, ak v zmluve

nie je dohodnuté inak,
l) osobné veci a batožinu posádky prepravného prostriedku,
m) krádež poistených zvierat z vozidla v čase opustenia vozidla, ak nebolo dohodnuté inak.
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1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak poistené hospodárske zvieratá
uhynuli, bolo nariadené zmárnenie podľa predpisov o veterinárnej starostlivosti alebo
boli nutne usmrtené v dôsledku choroby, poranenia, operácie, pôrodu alebo potratu.

2. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) udalosti vzniknuté z príčin, ku ktorým došlo pred začiatkom poistenia,
b) náklady spojené s veterinárnou liečebnou starostlivosťou, s nariadenou dezinfekciou,

dezinsekciou a deratizáciou objektov,
c) náklady spojené s úhynom alebo zabitím poistnou udalosťou postihnutého

poisteného zvieraťa,
d) selekciu zvierat,
e) jalovice do 6 mesiacov teľnosti,
f) prasničky do prvého oprasenia (pôrodu),
g) na gravidné jarky do 3 mesiacov kotnosti,
h) kravy nepripustené do 150 dní po otelení alebo nad 200 dní jalové,
i) prasnice, u ktorých obdobie medzi oprasením a prasnosťou je viac ako 4 mesiace,
j) kravy nad 10 rokov veku a prasnice nad 4 roky veku ( poistenie sa vzťahuje na

zviera až do konca poistného obdobia, v ktorom dosiahne uvedený vek ),
k) jalovice staršie ako 35 mesačné pri otelení,
l) zvieratá, ktoré nespĺňajú podmienky pre poistenie uvedené v Zmluvných 

dojednaniach.
m) zvieratá, ktoré sa nenachádzajú na priloženom zozname pri dojednaní výberu.
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1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak poistené hospodárske zvieratá
uhynuli, boli zmárnené podľa predpisov o veterinárnej starostlivosti alebo boli nutne
usmrtené v dôsledku choroby, poranenia, operácie.

2. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) udalosti ku ktorým došlo pred začiatkom poistenia,
b) náklady spojené s veterinárnou liečebnou starostlivosťou, s nariadenou dezinfekciou,

dezinsekciou a deratizáciou objektov,
c) náklady spojené s úhynom alebo so zabitím poistnou udalosťou postihnutého

zvieraťa, 
d) selekciu zvierat,
e) plemenných kancov nad 3 roky veku, plemenných býkov nad 6 rokov veku,

plemenných baranov nad 3 roky veku, plemenných žrebcov nad 15 rokov veku
(poistenie sa vzťahuje na zviera až do konca poistného obdobia, v ktorom dosiahne
uvedený vek),

f) plemenné zvieratá, ktoré nespĺňajú podmienky pre poistenie uvedené v Zmluvných
dojednaniach.

g) plemenné zvieratá, ktoré sa nenachádzajú na priloženom zozname poistených
plemenných zvierat.
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V nadväznosti na ustanovenie článkov 2 – 6 týchto VPP-HZ sa poistenie nevzťahuje bez ohľadu
na spolupôsobiace príčiny na škody vzniknuté v dôsledku:
a) vojnových udalostí, vnútorných nepokojov, terorizmu alebo represívnych zásahov

štátnych orgánov,

b) jadrovou energiou,
c) úmyslu alebo hrubej nedbalosti poisteného, jeho zástupcu, osoby, ktorú poistený

poveril starostlivosťou o poistené veci, alebo strážou miesta poistenia, osoby blízkej
poistenému alebo osoby žijúcej s poisteným v spoločnej domácnosti,

d) na životnom prostredí.

ččlláánnookk  88
PPrreeddmmeett  ppooiisstteenniiaa

1. Predmetom poistenia sú hospodárske zvieratá špecifikované v prílohe poistnej zmluvy.
Ustanovenia o výlukách uvedených v článkoch 2 – 7 týchto VPP-HZ zostávajú týmto
nedotknuté. 

2. Poistiť je možné zvieratá, ktoré poistený:
a) má vo vlastníctve alebo v správe,

b) má v trvalom užívaní,
c) používa podľa písomnej dohody o dočasnom užívaní,
d) prevzal od fyzickej osoby za účelom úschovy, resp. vykonania inej služby,
e) prevzal od právnických alebo podnikajúcich fyzických osôb na základe zmluvy

o obstaraní náležitosti a odbornej pomoci a o vykonaní iných prác a výkonov.

ččlláánnookk  99
PPooiissttnnéé  nnáákkllaaddyy

1. Ak je v poistnej zmluve dojednané uhradí poisťovateľ náklady vynaložené na
odpratanie zvyškov poistených zvierat postihnutých poistnou udalosťou v zmysle
článku 4 týchto VPP-HZ.

2. Poisťovateľ nehradí náklady na zásah požiarnikov alebo iných osôb, ktoré sú povinné
zasiahnuť vo verejnom záujme.

ččlláánnookk  1100
MMiieessttoo  ppooiisstteenniiaa

Miestom poistenia sú všetky hospodárstva a objekty, v ktorých poistený chová hospodárske
zvieratá a miesta špecifikované v poistnej zmluve.

ččlláánnookk  1111
VVzznniikk  ppooiisstteenniiaa

1. Poistná zmluva je uzavretá okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Ak je návrh poistnej zmluvy prijatý začína poistenie od 0-tej hodiny nasledujúceho dňa,

alebo dňa určeného v poistnej zmluve v zmysle jednotlivých poistení. 
3. Čas na ktorý sa uzatvorí poistná zmluva je poistná doba.
4. Časť poistnej doby dohodnutá v poistnej zmluve je poistné obdobie (kalendárny rok).

Za každé poistné obdobie sa platí poistné. 
5. Pri krátkodobých poisteniach sú poistné obdobie a poistná doba totožné.

ččlláánnookk  1122
ZZmmeennaa  aa  zzáánniikk  ppooiisstteenniiaa

1. Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného
obdobia; výpoveď sa musí dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. Ak je
poistné obdobie kratšie ako jeden rok, končí zmluva jeho uplynutím.

2. Ďalej poistenie zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané.
3. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné

nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj tak,
že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa
doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred
doručením tejto výzvy. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. 

4. Poistenie podnikateľov zaniká aj:
a) prechodom alebo prevodom vlastníckeho práva,
b) prevodom alebo prechodom práva hospodárenia, 
c) zánikom oprávnenia k podnikateľskej činnosti, 
d) skončením činnosti ,
e) skončením užívania na základe písomnej dohody, nájomnej zmluvy alebo inej zmluvy.

5. Poistenie môže každý z účastníkov vypovedať do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej
zmluvy, výpovedná lehota je osemdenná.

6. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poisťovateľovi
poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala; jednorazové
poistné patrí poisťovateľovi aj v týchto prípadoch vždy celé.

7. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre
vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia
a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej
zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie zanikne.

8. Poistenie zanikne tiež okamžitou výpoveďou pokiaľ sa preukáže, že sa poistený pokúsil
bezdôvodne obohatiť alebo sa obohatil na úkor poisťovateľa.

ččlláánnookk  1133
PPooiissttnnáá  ssuummaa,,  ppooiissttnnáá  hhooddnnoottaa

1. Poistná suma vyjadruje poistnú hodnotu a je najvyššou hranicou plnenia poisťovateľa. 
2. Poistná suma sa stanoví pre jednotlivé hospodárske zvieratá.
3. Pri dojednaní poistenia v zmysle článku 2, 5, 6 týchto VPP-HZ sa dohodnutá poistná

suma na jedno zviera stanovuje ako súčin priemernej hmotnosti zvierat danej
kategórie a dohodnutej jednotkovej ceny, pokiaľ nie je v Zmluvných dojednaniach
dohodnuté inak. 

4. Pri dojednaní poistenia v zmysle článku 3 týchto VPP-HZ poistná suma je u :
a) nosníc dohodnutá vstupná cena nosnice pri poistení; v prípade nákupu mládok

fakturovaná hodnota a hodnota krmných dní do preradenia do stavu nosníc,
b) mládok dohodnutá výstupná cena mládky na konci poistenia, stanovená ako súčet

dohodnutej ceny kurčaťa a hodnoty krmných dní za dohodnutý počet dní
chovu mládok,



c) brojlerov dohodnutá výstupná cena brojlera na konci poistenia, stanovená ako
súčet dohodnutej ceny kurčaťa a hodnoty krmných dní za počet dní výkrmu (turnus);
hodnota krmných dní za dané poistné obdobie sa vypočíta ako súčin hodnoty jedného
krmného dňa brojlera a počtu dní výkrmu.

5. Pri dojednaní poistenia v zmysle článku 4 VPP-HZ poistná suma má zodpovedať 
a) v prípade poistenia prepravovaných zvierat vybranými motorovými vozidlami,

hodnote jedného nákladu,
b) v prípade poistenia prepravy jednotlivých zásielok motorovým vozidlom, hodnote

celej zásielky,
c) v prípade pripoistenia odpratávacích nákladov, výške predpokladaných nákladov

na jednu prepravu.

ččlláánnookk  1144
PPoommeerrnnéé  ppllnneenniiee  ––ppooddppooiisstteenniiee

1. Ak poistený neoznámi poisťovateľovi zvýšenie stavu poistených zvierat, poskytne
poisťovateľ poistenému pomerné plnenie. Pomerné plnenie sa stanoví úpravou
vypočítanej výšky škody pomerom počtu kusov zvierat pri dojednaní poistenia k počtu
zvierat v čase poistnej udalosti .

2. Pomerné plnenie poisťovateľ uplatní v prípade poistenia prepravy jednotlivých zásielok,
ak v čase vzniku poistnej udalosti hodnota prepravovaných poistených zvierat bude vyššia
ako poistná suma dojednaná v zmluve. Pomerné plnenie sa stanoví úpravou vypočítanej
výšky škody pomerom dojednanej poistnej sume k hodnote skutočne prepravovaných
zvierat .

ččlláánnookk  1155
VVýýppooččeett  ppooiissttnnééhhoo

1. Podkladom pre výpočet poistného sú údaje stanovené v jednotlivých prílohách
vykázaných z evidencie poisteného. Podklady sa vykazujú každoročne na príslušných
prílohách.

2. Poistné sa vypočítava každoročne za obdobie kalendárneho roka.
3. Poistné sa vypočíta ako súčin poistnej sumy stanovenej pre jednotlivé zvieratá a sadzby

poistného. Výšku sadzby každoročne stanoví poisťovateľ.
4. Poistník obdrží vypočítané poistné na daný kalendárny rok na výmere poistného.
5. V prípade zmeny stavu a štruktúry poistených zvierat vykoná poisťovateľ nový výpočet

poistného.
6. Poisťovateľ má právo kontrolovať podklady použité na výpočet poistného.

ččlláánnookk  1166
PPllaatteenniiee  ppooiissttnnééhhoo

1. Pri dlhodobej zmluve poistník platí poistné v ročných poistných obdobiach. Poistné
uhradí poistník za poistné obdobie (kalendárny rok) podľa dohodnutých splátok .

2. Pri krátkodobej zmluve :
a) je poistné splatné do 7 dní po jeho dojednaní.
b) Ak poistné prevyšuje sumu 1.000 EUR je možné dohodnúť platenie v dohodnutých

splátkach. Uvedené sa nevzťahuje na poistenie výkrmu hydiny. 
4. Nezaplatením splátky poistného do termínu splatnosti jednotlivých splátok, môže

poisťovateľ zrušiť výhodu splátok a stanoviť deň splatnosti celého neuhradeného
poistného za poistné obdobie. Pokiaľ poistník neuhradí v tento deň celé dlžné poistné
dostáva sa do omeškania a začína plynúť lehota pre zánik poistenia podľa § 801
Občianskeho zákonníka.

5. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného alebo so splátkou poistného, je povinný
zaplatiť poisťovni úrok z omeškania vo výške stanovenej všeobecne záväzným právnym
predpisom.

6. Ak nastane poistná udalosť v dobe, kedy je poistník v omeškaní s platením bežného
poistného, má poisťovateľ právo si sumu zodpovedajúcu dlžnému poistnému odpočítať
od poistného plnenia. 

7. Pri krátkodobom poistení patrí poisťovateľovi poistné za celé poistné obdobie.

ččlláánnookk  1177
PPooiissttnnéé  ppllnneenniiee  

1. Právo na plnenie vznikne, ak nastane poistná udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti
poisťovateľa plniť a ak v čase jej vzniku sú splnené podmienky poistenia dohodnuté
v zmluve.

2. Pri dojednaní poistenia v zmysle článku 2 týchto VPP-HZ poisťovateľ poskytne plnenie:
a) len za škody vzniknuté do konca nákazy, maximálne však do 8 mesiacov jej trvania.

Na škody, ktoré vzniknú z nákazy po tomto období sa poistenie nevzťahuje.
Opätovne poistenému vzniká nárok na plnenie až po uplynutí 6 mesačnej ochrannej
lehoty po tom, čo bola nákaza v chove vyhlásená ŠVaPS za zaniknutú.

b) odo dňa odoslania vzorky zvieraťa na diagnostický ústav ŠVaPS poisteným, ktorou
bola zistená nákaza.

c) stanovené ako súčin skutočnej hmotnosti zvieraťa v čase poistnej udalosti 
a dohodnutej jednotkovej ceny pri poistení, maximálne však poistnú sumu dohodnutú
pri poistení za zviera. Pri plnení z poistenia plemenných zvierat a jazdeckých koní
poisťovateľ vychádza z dohodnutej poistnej sumy za zviera v čase poistenia.

Z vypočítanej sumy poisťovňa odpočíta čiastku, ktorú poistený získal predajom poistnou
udalosťou postihnutého zvieraťa alebo jeho použiteľných zvyškov. 

3. Pri dojednaní poistenia v zmysle článku 3 týchto VPP-HZ poisťovateľ poskytne plnenie:
a) Po 7 dňoch po dojednaní poistenia (čakacia lehota). Čakacia lehota sa neuplatňuje

pri škodách spôsobených živelnou udalosťou.
b) odo dňa odoslania vzorky hydiny na diagnostický ústav ŠVaPS poisteným, ktorým

bola zistená nákaza.
c) pri mládkach a brojleroch - vypočítané ako súčin počtu hydiny postihnutej poistnou u-

dalosťou a jej časovej hodnoty; pričom časová hodnota je dohodnutá cena kurčaťa
pri poistení a hodnota krmných dní k dátumu poistnej udalosti, 

d) pri nosniciach - vypočítané ako súčin počtu hydiny postihnutej poistnou udalosťou
a jej časovej hodnoty; pričom časová hodnota je suma vypočítaná ako rozdiel
dohodnutej hodnoty nosnice pri poistení a hodnoty krmných dní k dátumu poistnej
udalosti.

4. Pri dojednaní poistenia v zmysle článku 4 týchto VPP-HZ poisťovateľ poskytne plnenie:
a) pri zvieratách - sumu zodpovedajúcu súčinu preukázanej hodnoty (dodací list,

preberací list, výdajka, faktúra), za jedno zviera a počtu poistnou udalosťou
postihnutých zvierat; maximálne však poistnú sumu danej zásielky, nákladu; ak
poistený dostal finančné prostriedky za použiteľné zúžitkovateľné zvyšky 

b) pri odpratávacích nákladoch (ak tak bolo dojednané v zmluve) – sumu zodpovedajúcu
skutočne vynaloženým primeraných nákladov na odpratanie zvyškov poistených
zvierat postihnutých poistnou udalosťou; maximálne však poistnú sumu odpratávacích
nákladov dohodnutú pri poistení za jednu prepravu.

5. Pri dojednaní poistenia v zmysle článku 5 týchto VPP-HZ poisťovateľ poskytne plnenie
stanovené ako súčin skutočnej hmotnosti zvieraťa v čase poistnej udalosti a dohodnutej
jednotkovej ceny pri poistení, maximálne však poistnú sumu dohodnutú pri poistení za
zviera.

6. Pri dojednaní poistenia v zmysle článku 6 týchto VPP-HZ poisťovateľ vychádza 
z dohodnutej poistnej sumy za zviera v čase poistenia.

7. Z vypočítanej sumy poisťovateľ odpočíta čiastku, ktorú poistený získal predajom poistnou
udalosťou postihnutého zvieraťa alebo jeho použiteľných zvyškov. 

8. Pri poistných udalostiach poisťovateľ nehradí bežné prevádzkové straty.
9. Poisťovateľ je povinný plniť v mene platnej na území Slovenskej republiky.
10. V prípade, že príčina poistnej udalosti po skončení zmluvy pretrváva ( a organizácia

neuzavrie novú zmluvu ) likvidácia poistnej udalosti sa uskutoční len do konca účinnosti
zmluvy.

11. Vzájomne splatné pohľadávky je možné uhradiť započítaním zo všetkých poistných
udalostí.

ččlláánnookk  1188
SSppoolluuúúččaassťť

1. V poistnej zmluve sa dohodne výška spoluúčasti ktorou sa poistený podieľa na plnení
z poistnej udalosti.

2. Spoluúčasť dojednaná v zmluve sa odpočíta z celkového poistného plnenia.

ččlláánnookk  1199
SSppllaattnnoossťť  ppllnneenniiaa

Poistné plnenie je splatné do 15 dní, hneď ako poisťovateľ skončil vyšetrovanie nutné na zistenie
rozsahu svojej povinnosti plniť. Ak nemôže byť vyšetrovanie ukončené do 30 dní po tom,
ako sa poisťovateľ dozvedel o vzniku poistnej udalosti, poskytne poistenému na jeho žiadosť
primeranú preddavok.

ččlláánnookk  2200
PPoovviinnnnoossttii  ppooiisstteennééhhoo

1. Poistený je povinný:
a) dodržiavať všetky všeobecné záväzné predpisy vrátane bezpečnostných predpisov

uvedených v zmluvných dojednaniach a ďalšie povinnosti, ktoré boli stanovené
v zmluve, 

b) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi písomnou formou všetky zmeny týkajúce sa
údajov v zmluve, ako je zmena druhu resp. skončenie podnikateľskej činnosti
alebo vzťahu poisteného bližšie označeného v zmluve, zánik predmetu poistenia,

c) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi písomnou formou akékoľvek zmeny týkajúce
sa poistenia, 

d) oznámiť poisťovateľovi, že uzatvoril ďalšie poistenie rovnakých zvierat na rovnaké
riziko u iného poisťovateľa a oznámiť jeho obchodný názov a výšku poistnej sumy,

e) poskytnúť poverenému zamestnancovi poisťovateľa potrebné doklady, pravdivo
a úplne odpovedať na všetky otázky, podať dostatočné vysvetlenia, ktoré sú potrebné
na výpočet poistného a na určenie výšky plnenia poisťovateľa.

2. Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané opatrenia
na jej odvrátenie alebo na zmiernenie následkov škody, ktorá už nastala a podľa
možnosti si k tomu vyžiadať pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi.

3. Poistený je povinný bezodkladne oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, že prišlo k poistnej
udalosti. Termíny nahlasovania upresňujú Zmluvné dojednania.

4. V prípade vzniku poistnej udalosti poistený je ďalej povinný:
a) bezodkladne oznámiť polícii vznik poistnej udalosti, ktorá nastala za okolností,

vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu,
b) podať poisťovateľovi dôkaz o vzniku poistnej udalosti a o rozsahu jej následkov,
c) nemeniť bez súhlasu poisťovateľa stav vzniknutý poistnou udalosťou, ak to nie je

nevyhnutné na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody alebo v rozpore so
všeobecným záujmom,

d) umožniť poisťovateľovi alebo osobám ním povereným, všetky vyšetrovania potreb-
né pre posúdenie nároku na poistné plnenie a jeho výšku a predložiť k tomu
potrebné podklady a informácie,

e) zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej škody a iné obdobné práva
a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

7. Okrem uvedených povinností poistený je povinný dodržiavať povinnosti dojednané
v poistnej zmluve a v Zmluvných dojednaniach. 

ččlláánnookk  2211
OOpprráávvnneenniiee  ppooiissťťoovvaatteeľľaa

Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie úmerne závažnosti porušenia povinností
poisteného uvedených v článku 20 VPP-HZ a povinností uvedených v príslušných Zmluvných
dojednaniach.

ččlláánnookk  2222
ZZnnaalleecckkéé  kkoonnaanniiee

1. V prípade poistnej udalosti je možné dohodnúť, že výška poistného plnenia bude 
stanovená expertným konaním.

2. Pre expertné konanie platí:
a) poistený aj poisťovateľ vymenujú experta do 15 dní od ohlásenia poistnej udalosti

poisťovateľovi a o jeho menovaní bezodkladne upovedomia druhú stranu. Expert
nesmie mať voči strane, ktorou bol vymenovaný, žiadne obchodné ani pracovnoprávne
vzťahy, prípadnú námietku proti vymenovaniu experta musí druhá strana vzniesť
pred začatím jeho činnosti,



b) experti vymenovaní obidvomi stranami sa ešte pred zahájením svojej činnosti
dohodnú na osobe tretieho experta s hlasom rozhodujúcim pre prípad ich nezhody,

c) obaja experti vymenovaní zúčastnenými stranami spracujú nezávisle na sebe
znalecký posudok o sporných otázkach,

d) tento znalecký posudok odovzdajú obidvaja experti zároveň poistenému aj
poisťovateľovi, v prípade existencie rozporov odovzdá poisťovateľ obidva spracované
posudky určenému expertovi s hlasom rozhodujúcim. Tento expert urobí rozhodnutie
v sporných otázkach a toto svoje rozhodnutie odovzdá poistenému aj poisťovateľovi,

e) náklady svojho experta hradí každá strana, náklady experta s hlasom rozhodujúcim,
potom obidve strany rovnakým dielom.

3. Uskutočneným konaním expertov nie sú dotknuté práva a povinnosti poisteného 
a poisťovateľa, upravené právnymi predpismi.

ččlláánnookk  2233
SSppoolluuppooiisstteenniiee  ––  vveeddeenniiee

1. Pri poistení, na ktorého dojednaní sa podieľa viac poisťovateľov (spolupoisťovateľov),
zodpovedá za svoje záväzky každý zo spolupoisťovateľov v závislosti na veľkosti svojho
podielu.

2. Ten zo spolupoisťovateľov, ktorý je v poistnej zmluve stanovený ako vedúci poisťovateľ,
je oprávnený prijímať oznámenia a prejavy vôle poistníka určené všetkým zúčastneným
spolupoisťovateľom.

ččlláánnookk  2244
DDoorruuččoovvaanniiee  ppííssoommnnoossttíí

Poistník je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez zbytočného
odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo poisteného.
Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát“) sa
považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát
prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu
adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za
doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo
dňom, kedy bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu adresy,
ktorú poistník alebo poistený neoznámil.

ččlláánnookk  2255
ZZáávveerreeččnnéé  uussttaannoovveenniiaa

1. Od týchto VPP-HZ je možné sa v poistnej zmluve odchýliť len ak sú ich ustanovenia
doplnené alebo upravené Zmluvnými dojednaniami. Inak len v prospech poisteného.

2. Prípadné prebytky poistného využije poisťovateľ k zvýhodneniu poistených vykazujúcich
dlhodobo priaznivý škodový priebeh.

3. Poistná zmluva, ktorej súčasťou sú tieto VPP-HZ sa v otázkach účinnosti, výkladu 
a vykonávania riadi právom Slovenskej republiky. Toto platí tiež pre poistené riziká
v zahraničí.

4. Tieto VPP-HZ nadobúdajú účinnosť 1.1.2009.
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