
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týmto vyhlasujeme, že kompletné informácie potrebné pred uzavretím zmluvy a  zmluvné informácie 
o produkte pre zákazníka sú uvedené v ďalších dokumentoch (poistná zmluva, VPP atď.) 
 
V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o danom poistnom produkte. Informačný dokument 
neslúži na marketingové účely. Uvedenie týchto informácií ako dôležitých zmluvných podmienok sa vyžaduje 
na základe ust. § 70 ods. 1 písm. h) a ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o poisťovníctve“).  
 

O aký typ poistenia ide? 
 
Jedná sa o typ neživotného majetkového poistenia, druh: A 14 – poistenie úveru v zmysle prílohy č. 1 

k zákonu o poisťovníctve. Poistenie sa dojednáva pre prípad vzniku majetkovej ujmy spôsobenej 

neuhradením pohľadávok vzniknutých z obchodného styku poisteného s jeho odberateľmi (dlžníkmi) v 

dôsledku platobnej neschopnosti odberateľa alebo pretrvávajúceho neplnenia poistených pohľadávok.  

  

Poistenie pohľadávok – EH Corporate Advantage 
Informačný dokument o poistnom produkte  

 

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

 
 Poistenie finančnej straty 

poisteného  vzniknutej z dôvodu 
neuhradenia poistených 
pohľadávok odberateľom 
(dlžníkom). 
 

 V prípade vzniku poistnej udalosti 
(majetkovej ujmy) má poistený 
nárok na poistné plnenie v zmysle 
dojednanej poistnej zmluvy, jej 
príloh,  doložiek, dodatkov a VPP. 

Čo nie je predmetom poistenia? 

 
 Poistenie osôb 

 Poistenie zodpovednosti za škodu 
 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 
  Hlavné vylúčenia z poistenia: 
 

! Ak nie je v poistnej zmluve a vo 
VPP dohodnuté inak, pohľadávka 
vyplývajúca z dodaného tovaru 
alebo služby nie je poistená 
v prípadoch uvedených v bode 
4.1 a 4.2. VPP 
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 Hlavné poistené riziko: 

Neuhradenie poistených 
pohľadávok odberateľom  v 
dôsledku platobnej neschopnosti 
odberateľa alebo pretrvávajúceho 
neplnenia poistených pohľadávok 
odberateľom. 
 
 

 Poistná suma/Poistné plnenie: 
         Poistné plnenie je vypočítané na 

základe oznámenej výšky škody, 
predložených dokladov, 
vykonaného šetrenia a 
dojednaných poistných 
podmienok (napr. poistná kvóta, 
maximálne poistné plnenie, príp. 
ďalšie dojednania). 

 
Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 
 Poistné krytie je obmedzené na 

dohodnuté krajiny uvedené 
v poistnej zmluve alebo 
v dodatku/ doložke k poistnej 
zmluve.  

 

! ak pohľadávka vznikla z alebo sa 

vzťahuje na: 

- zmluvnú alebo zákonnú 

náhradu škody, úroky z omeškania 

alebo zmluvnú pokutu, 

 
- zmeny výmenného kurzu, 

znehodnotenie meny, úroky z 

omeškania alebo bankové alebo 

finančné poplatky, alebo, 

 
- zmluvu o kúpe prenajatej 
veci (leasingová zmluva), nájomnú 
zmluvu, licenčnú zmluvu na práva 
autorské a s autorským právom 
súvisiace, ako aj na práva 
priemyselného vlastníctva  atď.  

 

 

Aké mám povinnosti? 

 Poistník je povinný v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka zachovávať zákonné 
povinnosti a povinnosti, ktoré boli dohodnuté v poistnej zmluve, doložkách, dodatkoch a pripojených 
VPP. 
 
Hlavné povinnosti poistníka: 

- riadne a včas platiť poistné, 
- platiť ďalšie dohodnuté poplatky, napr. poskytovateľovi služieb 

hodnotenia rizík, 
- odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistiteľa 

týkajúce sa dojednávaného poistenia, 
- uplatňovať primeranú odbornú starostlivosť a obozretnosť tak, 

akoby nebol poistený, 
- zabezpečiť všetky vhodné a potrebné opatrenia na zabránenie 

vzniku, odvrátenie a zmenšenie akejkoľvek škody a maximalizáciu 
úhrady dlhov, 

- splniť si ohlasovacie povinnosti v zmysle VPP, 
- dodržiavať všetky ostatné podmienky uvedené v poistnej zmluve. 

jej doložkách, dodatkoch a VPP. 

 

 

 

 



 

 

 Kedy a ako uhrádzam platbu? 

 Výška poistného sa vypočíta vynásobením sumy poistiteľného obratu a príslušných sadzieb 
uvedených v poistnej zmluve. 
 
Poistné sa platí na číslo účtu uvedené v poistnej zmluve, ako bežné poistné platené v splátkach, pričom 
prvá splátka poistného je splatná prvým dňom poistného obdobia vopred, ak nebolo dohodnuté inak 
alebo ako jednorazové poistné zaplatené naraz za celú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané, 
splatné dňom začiatku poistenia. 
 
Ostatné poplatky, ktoré je poistený povinný uhrádzať vyplývajú z poistnej zmluvy a/alebo jej VPP.  

 

Kedy začína a končí krytie? 

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

Dĺžka dohodnutého poistného obdobia je zvyčajne jeden rok (12 mesiacov) , avšak môže sa líšiť 

v jednotlivých poistných zmluvách, na základe dohody zmluvných strán.  

 
Poistenie v zmysle poistnej zmluvy vzťahujúce sa na poistené pohľadávky za tovary alebo služby  dodané 
a vyfakturované vznikne v deň začiatku platnosti poistnej zmluvy, ktorý je uvedený v poistnej zmluve, 
ak nebude dohodnutý neskorší deň.   

 
Ako môžem zmluvu vypovedať? 

Ak bola medzi stranami dojednaná úhrada poistného ako bežné poistné, poistná zmluva môže 
byť vypovedaná písomne oboma zmluvnými stranami, a to najneskôr 6 týždňov pred uplynutím 
príslušného poistného obdobia. V opačnom prípade bude automaticky obnovená na nasledujúce 
poistné obdobie. 
 
V prípade dojednania jednorazového poistenia, poistenie zanikne aj v prípade, ak poistený alebo 
poisťovateľ písomne vypovie poistnú zmluvu do jedného mesiaca odo dňa vyplatenia poistného 
plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistná zmluva 
zanikne. 
 

V prípade dojednania jednorazového poistenia má poisťovateľ taktiež právo s okamžitou platnosťou 

vypovedať poistnú zmluvu, a to v prípade, ak: 

- sa stane poistený insolventným v zmysle VPP,   
- dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom. 

 
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 poistiteľa na jeho 
zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poistiteľa obsahuje 
upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť 
poistného. 
 
Pri vedomom porušení povinností uvedených v ustanoveniach § 793 Občianskeho zákonníka môže 
poisťovateľ od poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú 
zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú 
skutočnosť zistil; inak právo zanikne. 
 
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 v zmysle § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka plnenie z 
poistnej zmluvy odmietnuť, čím Poistná zmluva zanikne. 
 
 
 


