
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 (škody) spôsobenej 

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

dôsledku nedobytnosti poistenej pohľadávky, príp. na ďalšie s tým súvisiace riziká, pokiaľ sú dojednané v 

poistnej zmluve. 

  

Poistenie pohľadávok – EH Simplicity 
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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Poistenie pohľadávok – EH 
Simplicity 
 
 
Dokument bol vypracovaný k 
23.02.2018 

 

Čo je predmetom poistenia? 

 
 Poistenie finančnej straty 

poisteného  vzniknutej z dôvodu 
neuhradenia poistených 
pohľadávok odberateľom 
(dlžníkom), a to ak poistená 
pohľadávka nebola úplne alebo 
čiastočne odberateľom uhradená 
v lehotách stanovených vo VPP 
alebo odberateľ sa stal 
Insolventným v zmysle VPP. 
 

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

Čo nie je predmetom poistenia? 

 
 Poistenie osôb 

 Poistenie zodpovednosti za škodu 
 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 
  Hlavné vylúčenia z poistenia: 
 

! Celková výška poistených 
pohľadávok voči odberateľovi je 
menšia ako 250 EUR, 
 

! Tovar alebo služby boli dodané 
odberateľovi viac ako 60 dní po 
prvom dni po splatnosti 
najstaršej neuhradenej 
pohľadávky, 
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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 na 
odberateľa, príp. ďalšie 
dojednania). 

 
Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 
 Poistné krytie je obmedzené na 

dohodnuté krajiny uvedené 
v poistnej zmluve alebo 
v dodatku, resp. v oznámení od 
poistiteľa.  
 

 Poistiteľné krajiny sú: Rakúsko, 
Belgicko, Bulharsko, Kanada, ČR, 
Dánsko, Estónsko, Fínsko, 
Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, 
Írsko, Taliansko, Luxembursko, 
Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, 
Portugalsko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko, Španielsko, 
Švédsko, Švajčiarsko, Veľká 
Británia, USA. 

 
! Odberateľ bol v čase dátumu 

dodávky Insolventný, alebo 
neprijal dodávku tovaru bez 
ohľadu na to, či je alebo nie je 
predmetom sporu, 
 

! Pohľadávky sú neuhradené 
z dôvodu rozhodnutia alebo 
konania vlády alebo inej 
medzinárodnej organizácie, 
jadrovej reakcie, žiarenia alebo 
zamorenia, prírodných živlov, 
ktorým sa nedalo predísť alebo 
akejkoľvek inej formy vyššej 
moci, ozbrojených konfliktov, 
vojny, terorizmu, povstania, 
občianskych nepokojov, 
násilných výtržností, 
nezákonného konania 
poisteného, prípadne 
protiprávneho konania 
kohokoľvek v mene poisteného, 
 

! Z dôvodu vzájomného prepojenia 
s odberateľmi, 
 

! Lízing, prenájom, koncesia, 
honorár alebo komisionárska 
zmluva, 
 

! Ak pohľadávky vznikajú z alebo 
sa vzťahujú na dane, okrem DPH 
alebo podobných daní z predaja, 
znehodnotenie meny alebo 
menový deficit, devízové riziká, 
kurzové rozdiely, úroky z 
omeškania, bankové alebo 
finančné poplatky, 

 
ak nie je v poistnej zmluve a vo VPP 
dohodnuté inak . 

 Aké mám povinnosti? 

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

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

vymáhania pohľadávok, 
- 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, prostredníctvom na to 

určených formulárov, 

- dodržiavať všetky ostatné podmienky uvedené v poistnej zmluve 

a VPP. 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

 Výška poistného je určená  v bode 4 poistnej zmluvy podľa poistiteľného ročného obratu. 
 
Platenie poistného môže byť dojednané ako bežné poistné splatné počiatočným dňom platnosti 
poistnej zmluvy vždy vopred za celé poistné obdobie, alebo bežné poistné platené v štyroch 
štvrťročných splátkach, pričom ak nebolo dohodnuté inak, prvá splátka poistného je splatná 
počiatočným dňom platnosti poistnej zmluvy vopred.  
 
V prípade, ak poistený nezaplatí čo i len jednu splátku bežného poistného plateného v splátkach riadne 
a včas, bežné poistné za celé poistné obdobie sa stáva okamžite splatným. 
 
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 jeden rok (12 

kalendárnych mesiacov ). 

 
Poistné krytie v zmysle tejto poistnej zmluvy začína plynúť až po úhrade poistného a poplatkov v zmysle 
VPP a vzťahuje sa na tovar a služby dodané po počiatočnom dátume platnosti poistnej zmluvy a trvá 
počas celého ročného poistného obdobia.  
 

Ako môžem zmluvu vypovedať? 

 Poistná zmluva môže byť vypovedaná písomne oboma zmluvnými stranami, a to najneskôr 6 
(šesť) týždňov pre ukončením ročného poistného obdobia. V opačnom prípade bude automaticky 
obnovená na nasledujúce ročné poistné obdobie. 
 
V prípade, že podnikateľská činnosť poisteného bude ukončená, prípadne pozastavená alebo sa stane 
insolventným podľa VPP alebo ak poruší niektorú zo zmluvných podmienok, poistná zmluva bude 
ukončená v zmysle príslušných všeobecných záväzných právnych predpisov a VPP. Poistná zmluva bude 
neplatná od jej počiatočného dátumu platnosti v prípade úmyselného klamstva alebo podvodných 
nárokov a prehlásení v zmysle alebo v súvislosti s poistnou zmluvou. 
 
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 poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome 
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie 
poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený v zmysle § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka plnenie z 
poistnej zmluvy odmietnuť, čím poistná zmluva zanikne. 
 
 


