
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Poistenie podnikateľov  

Informačný dokument o poistnom produkte 

Spoločnosť: Generali Poisťovňa, a. s., Slovenská republika    Produkt: ProFi 

Tento dokument Vám má poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím 
zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a v príslušných Všeobecných poistných podmienkach produktu 
ProFi. Aby ste boli plne informovaní, prečítajte si všetky dokumenty. 

O aký typ poistenia ide? 

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov 
 

 

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia? 

V poistení stavieb a hnuteľných vecí sú predmetom 

poistenia stavby a hnuteľné veci pre prípad poškodenia 

alebo zničenia: 

 požiarom – ohňom v podobe plameňa, 

 priamym úderom blesku – bezprostredným 

prechodom blesku poistenou vecou, 

 výbuchom – náhlym ničivým prejavom tlakovej sily 

spočívajúcej v rozpínavosti plynov a pár, 

 nárazom alebo zrútením lietadla, jeho časti alebo 

nákladu. 
 

Ďalej si môžete dojednať doplnkové poistenie pre 

prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci: 

 záplavou, povodňou,  

 víchricou, krupobitím, 

 zemetrasením, 

 zosuvom pôdy, zrútením skál, zemín, lavín, 

 pádom stromov a stožiarov, 

 nárazom cudzieho vozidla do poistenej veci, 

 vodou vytekajúcou z vodovodného potrubia, 

 krádežou vlámaním alebo lúpežou, 

 haváriou počas vnútroštátnej prepravy. 

 

V poistení prerušenia prevádzky je predmetom 

poistenia strata ušlého zisku a stále náklady ako 

následok škôd na poistených veciach spôsobených: 

 požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku, 

 nárazom alebo zrútením lietadla s posádkou, jeho 

časti alebo jeho nákladu, 

 hasením, búraním alebo odprataním zvyškov po 

poistnej udalosti. 
 

Ďalej si môžete dojednať doplnkové rozšírenie krytia 

o škody spôsobené: 

 vodou vytekajúcou z vodovodného potrubia, 

 víchricou a krupobitím, 

 nárazom cudzieho vozidla do poistenej veci. 

 

V poistení stavieb, hnuteľných vecí a prerušenia 

prevádzky sa poistenie nevzťahuje na: 

 porasty a rastliny, 

 vybrané veci zamestnancov – napr. peniaze, vkladné 

a šekové knižky, platobné karty, motorové vozidlá, 

motorky. 

 

Na niektoré veci sa poistenie vzťahuje iba v prípade, ak 

sú osobitne uvedené v poistnej zmluve, napr.: 

 peniaze, drahé kovy, perly a drahokamy, 

 vkladné a šekové knižky, platobné karty,  

 cenné papiere a ceniny,  

 nosiče dát a záznamy na nich uchované,  

 vzorky, modely, prototypy a veci na výstave, 

 motorové vozidlá, prívesy, motorky, štvorkolky,  

 lietadlá a lietajúce zariadenia, plavidlá, lodné motory, 

 stavby nespojené so zemou pevným základom,  

 umelecké diela a zbierky,  

 sochy, fresky ako súčasť stavieb. 

 

V poistení strojov a elektroniky sa poistenie nevzťahuje 

na: 

 chyby, ktorú mala poistená vec už v čase uzatvárania 

poistnej zmluvy, 

 škody spôsobené bezprostredným následkom 

korózie, erózie, kavitácie, oxidácie, opotrebovania, 

trvalého vplyvu prevádzky, postupného starnutia, 

únavy materiálu, 

 škody, za ktoré je dodávateľ poistenej veci, zmluvný 

partner poisteného alebo opravca poistenej veci 

zodpovedný podľa príslušných právnych predpisov 

alebo na základe zmluvy,  

 škody na dieloch a nástrojoch, ktoré sa vymieňajú pri 

zmene pracovného úkonu na poistenej veci alebo pri 

opotrebovaní poistenej veci, alebo na činných 

médiách,  

 škody všetkého druhu na zvukových, obrazových, 

dátových a iných záznamoch.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo je predmetom poistenia? 

V poistení strojov a elektroniky sú predmetom poistenia 

stroje a elektronika pre prípad poškodenia alebo zničenia 

najmä:  

 chybou konštrukcie, vadou materiálu alebo výrobnou 

vadou poistenej veci, pretlakom pary, plynu alebo 

kvapaliny či podtlakom, nedostatkom vody v kotle, 

nevyváženosťou alebo roztrhnutím odstredivou silou, 

pádom alebo vniknutím cudzieho predmetu skratom 

alebo iným pôsobením elektrického prúdu (napr. 

prepätím, chybou izolácie, korónou, mechanickým 

namáhaním spôsobeným elektrickým prúdom, 

indukčným účinkom blesku), zlyhaním meracích, 

regulačných alebo zabezpečovacích zariadení, 

neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou, 

úmyselným poškodením, nešikovnosťou, 

nepozornosťou, nedbalosťou, víchricou, mrazom, 

plávajúcim ľadom. 
 

Ďalej si môžete dojednať doplnkové rozšírenie krytia: 

 o škody spôsobené krádežou vlámaním alebo 

lúpežou, 

 o krytie nákladov za prácu nadčas, 

 o krytie nákladov za expresné príplatky. 

 

V poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 

činnosťou poisteného je predmetom poistenia: 

 právnym predpisom stanovená zodpovednosť 

poisteného za škodu vzniknutú inej osobe úrazom 

alebo chorobou tejto osoby, poškodením alebo 

zničením veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve 

alebo v užívaní. 

 

V poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 

v súvislosti s výkonom vybraných činností 

poisteného je predmetom poistenia: 

 právnym predpisom stanovená zodpovednosť za 

škodu vzniknutú tretej osobe v súvislosti s výkonom 

činnosti, ktorá je uvedená v poistnej zmluve. 

 

V poistení zodpovednosti za škodu cestného 

dopravcu je predmetom poistenia: 

 právnym predpisom stanovená zodpovednosť 

poisteného za škodu vyplývajúcu zo zmluvy o 

preprave veci, ktorá vznikla inému na zásielke v 

dôsledku poistnej udalosti, ku ktorej došlo v dobe 

trvania poistenia pri vnútroštátnej cestnej nákladnej 

doprave a/alebo zodpovednosť poisteného za škodu 

vyplývajúcu z Dohovoru o prepravnej zmluve v 

medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), 

ktorá vznikla inému na zásielke v dôsledku poistnej 

udalosti, ku ktorej došlo v dobe trvania poistenia pri 

medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. 

Čo nie je predmetom poistenia? 

V poistení zodpovednosti za škodu nie je predmetom 

poistenia škoda: 

 spôsobená úmyselne, alebo prevzatá nad rámec 

stanovený právnymi predpismi, alebo prevzatá v 

zmluve medzi poisteným a treťou osobou nad rámec 

stanovený právnymi predpismi, 

 vzniknutá na veciach, ktoré poistený užíva,  

 vzniknutá na vadnom výrobku dodanom poisteným. 

 

Z poistenia ďalej nevzniká nárok na plnenie: 

  

 za pokuty, penále či iné sankcie uložené poistenému 

príslušným orgánom, za iné platby, ktoré majú 

represívny, alebo sankčný charakter (okrem 

profesijných zodpovedností),  

 za straty, náklady alebo iné výdavky, ktoré vzniknú 

iným v súvislosti so stiahnutím výrobku,  

 za akékoľvek platby, náhrady alebo náklady 

požadované v súvislosti s uplatnením práva na 

ochranu osobnosti, alebo inej nemajetkovej ujmy. 

 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Poistenie stavieb, hnuteľných vecí a prerušenia 

prevádzky sa nevzťahuje na škody spôsobené: 

 žeravením a tlením s obmedzeným prístupom kyslíka, 

pôsobením úžitkového ohňa a jeho tepla, pôsobením 

tepla pri skrate v elektrickom vedení (zariadení) bez 

vzniku plameňa, ktorý sa ďalej rozšíril, 

 vyrovnaním podtlaku, výbuchom v spaľovacom 

priestore motorov, v hlavniach strelných zbraní, 

 prepätím alebo indukciou následkom úderu blesku, 

 záplavou, ak výška súvislej vodnej plochy je menšia 

ako 5 cm,  

 zemetrasením, ktoré nedosiahlo aspoň 6. stupeň 

medzinárodnej stupnice (MCS), 

 vodou spätne vystupujúcou z odpadových potrubí 

a kanalizácie. 

 

Pri poistení zodpovednosti za škodu nie sú kryté škody: 

 v súvislosti s činnosťou poisteného vykonávanou bez 

príslušného oprávnenia, 

 v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie z poistenia 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového vozidla alebo z úrazového poistenia, ktoré 

je súčasťou sociálneho poistenia v zmysle príslušných 

právnych predpisov, 

 vzniknuté následkom vojnových udalostí, vzbury, 

povstania, terorizmu, pôsobenia jadrovej energie, 

 vzniknuté na veciach, na ktorých poistený vykonával 

objednanú činnosť, pokiaľ ku škode došlo preto, že 

táto činnosť bola chybne vykonaná, 

 v prípade akejkoľvek náhrady škody prisúdenej súdom 

Spojených štátov amerických alebo Kanady.  



 

 

Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 Na území Slovenskej republiky na mieste uvedenom v poistnej zmluve. V prípade rozšírenia územnej platnosti je tento údaj 

uvedený v poistnej zmluve. 

 

 

Aké mám povinnosti? 

• odpovedať pravdivo na všetky otázky poisťovne a oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný,  

• umožniť poisťovni vstup do poistených nehnuteľností a poskytnúť mu projektovú, požiarnotechnickú, účtovnú a inú vyžiadanú 
dokumentáciu,  

• platiť poistné včas a v správnej výške, 

• riadne sa starať o poistené veci,  

• dodržiavať povinnosti uložené právnymi predpismi ako aj prevzaté na seba poistnou zmluvou a ani netrpieť porušovanie týchto 
povinností zo strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby sa za tretie osoby považujú aj všetky fyzické a právnické osoby pre 
poisteného činné), 

• dbať, aby nenastala poistná udalosť, 

• zabezpečiť poistené priestory spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, 

• ak nastala poistná udalosť, bezodkladne ju nahlásiť poisťovni a urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá 
škoda už nezväčšovala. Zároveň dať pravdivé vysvetlenie o vzniku poistnej udalosti a rozsahu jej následkov a predložiť doklady 
potrebné na zistenie okolností na posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky ako aj umožniť poisťovateľovi 
šetrenia poistnej udalosti. 
 

•  

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Splatnosť poistného je uvedená v poistnej zmluve. Vo všeobecnosti je poistné splatné dňom začiatku poistenia. Nezabudnite však 
zaplatiť poistné za prvé poistné obdobie včas a v správnej výške. Ak tak neurobíte do 3 mesiacov od jeho splatnosti, poistenie zanikne.  
Ak sa poistná zmluva uzavrela na dobu neurčitú, následné platby poistného sú splatné vždy ku dňu zhodného s dňom začiatku 
poistenia. V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj platenie poistného v polročných alebo štvrťročných splátkach. 
Poistné môžete platiť prostredníctvom pošty alebo finančnej inštitúcie. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, 
ktorým je číslo poistnej zmluvy. 
Poistné sa považuje za zaplatené v deň pripísania úhrady poistného na účet poisťovateľa uvedený v poistnej zmluve v plnej výške so 
správne uvedeným variabilným symbolom.   
 

Kedy začína a končí krytie? 

Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. 
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa uzaviera na dobu neurčitú. 
 

Ako môžem zmluvu vypovedať? 

Uzavretú poistnú zmluvu môžete vypovedať do dvoch mesiacov od jej uzavretia. 
V priebehu trvania poistenia môžete poistnú zmluvu vypovedať ku koncu ročného poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť 
doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím.  
Poistnú zmluvu môžete vypovedať aj do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti. 
 

 


