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ââáánnookk  11
ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiaa

Pre zmluvné poistenie zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú inému,
ktoré uzaviera Generali PoisÈovÀa a.s., (ìalej len "poisÈovateº"), pla-
tia príslu‰né ustanovenia Obãianskeho zákonníka, tieto V‰eobecné
poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za ‰kodu 
(VPPZ - 03) a poistná zmluva.

ââáánnookk  22
··kkooddoovváá  uuddaalloossÈÈ

1. Za ‰kodovú udalosÈ sa povaÏuje vznik ‰kody na Ïivote, zdraví 
alebo na veci iného, za ktorú poisten˘ podºa právnych predpisov
zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzÈahu.

2. Za jednu ‰kodovú udalosÈ sa povaÏujú v‰etky ‰kodové udalosti,
ktoré vznikli:
a) z tej istej príãiny,
b) z viacer˘ch príãin, pokiaº medzi nimi existuje príãinná, ãasová

alebo iná priama súvislosÈ.

ââlláánnookk  33
PPooiissttnnáá  uuddaalloossÈÈ

1. Za poistnú udalosÈ sa povaÏuje vznik povinnosti poisÈovateºa na-
hradiÈ za poisteného ‰kodu, ktorá vznikla z ãinnosti alebo vzÈahu
uvedeného v poistnej zmluve, a ku ktorej dôjde v dobe trvania
poistenia, ak v zmluve nie je uvedené inak. 

2. ZodpovednosÈ za ‰kodu, ku ktorej dôjde v dobe trvania poistenia,
ale ktorej príãina spadá do obdobia pred uzavretím poistnej zmlu-
vy, je poistením krytá iba vtedy, ak poistenému táto príãina v do-
be uzavretia poistnej zmluvy nemohla byÈ známa.

ââlláánnookk  44
RRoozzssaahh  ppooiissttnneejj  oocchhrraannyy  aa  úúzzeemmnnáá  ppllaattnnoossÈÈ

VVeeccnn˘̆  rroozzssaahh  ppooiisstteenniiaa
1. Z poistenia zodpovednosti za ‰kodu má poisten˘ právo, aby za

neho poisÈovateº nahradil ‰kodu spôsobenú inému na Ïivote,
zdraví alebo na veci, za ktorú poisten˘ zodpovedá podºa príslu‰-
n˘ch právnych predpisov. Predpokladom vzniku práva na plnenie
je, Ïe ku ‰kode do‰lo v priamej súvislosti s ãinnosÈou alebo vzÈa-
hom uveden˘m v poistnej zmluve.

2. ·kodou na Ïivote sa rozumie usmrtenie, prípadne iná majetková
ujma vypl˘vajúca zo ‰kody na Ïivote.

3. ·kodou na zdraví sa rozumie telesné po‰kodenie a po‰kodenie
zdravia, prípadne iná majetková ujma, vypl˘vajúca z telesného
po‰kodenia a po‰kodenia zdravia.

4. ·kodou na veci sa rozumie po‰kodenie alebo zniãenie veci, prí-
padne iná majetková ujma, vypl˘vajúca z po‰kodenia ãi zniãenia
veci. ·kodou na veci nie je jej strata, krádeÏ alebo lúpeÏ. Za veci
sa nepovaÏujú peniaze, zmenky, cenné papiere a ceniny.

5. Poisten˘ má tieÏ právo, aby za neho poisÈovateº v súvislosti 
s poistnou udalosÈou uhradil:
a) náklady obhajoby do v˘‰ky tarifnej odmeny advokáta 

v prípravnom konaní a v trestnom konaní pred súdom prvého
stupÀa vedenom proti poistenému,

b)  náklady obãianskeho súdneho konania o náhrade ‰kody, 
pokiaº bolo nutné k zisteniu zodpovednosti poisteného, alebo
v˘‰ky ‰kody, ak je poisten˘ povinn˘ tieto náklady uhradiÈ, 
a náklady právneho zastúpenia poisteného v tomto konaní do
v˘‰ky tarifnej odmeny advokáta,

c)  náklady uvedené v ods. 5 ad a) a b) sa zapoãítavajú do poist-
nej sumy a poisÈovateº je oprávnen˘ odmietnuÈ ich uhradiÈ, po-
kiaº poisten˘ poru‰í povinnosti, ktoré sú mu uloÏené v ãl. 14
t˘chto poistn˘ch podmienok,

d) v ostatn˘ch prípadoch náklady súdneho alebo mimosúdneho
konania len za predpokladu, Ïe sa k tomu poisÈovateº v poist-
nej zmluve zaviaÏe.

6. Poisten˘ má právo, aby za neho poisÈovateº uhradil nutné a úãel-
ne vynaloÏené náklady smerujúce k minimalizácii uÏ vzniknutej
‰kody, za ktorú by bol poisten˘ zodpovedn˘ (tzv. zachraÀovacie
náklady).

ÚÚzzeemmnn˘̆  rroozzssaahh  ppooiisstteenniiaa

Pokiaº nie je v poistnej zmluve uvedené inak, vzÈahuje sa poistenie
na tie ‰kodové udalosti, ktoré nastali poãas trvania poistenia na úze-
mí Slovenskej republiky.

ââlláánnookk  55
UUzzaavvrreettiiee  ppooiissttnneejj  zzmmlluuvvyy

Poistná zmluva musí maÈ vÏdy písomnú formu. V zmluve musí byÈ
uveden˘ zaãiatok poistenia, poistné obdobie, poistná suma, v˘‰ka
poistného, poistené riziko a predmet poistenia.

ââlláánnookk  66
DDoobbaa  ppllaattnnoossttii  ppooiissttnneejj  zzmmlluuvvyy,,  zzaaããiiaattookk  ppooiisstteenniiaa  aa  ppooiissttnnéé  oobbddoobbiiee

1. Ak nie je v zmluve dojednané inak, uzaviera sa poistná zmluva
na dobu neurãitú s poistn˘m obdobím jeden rok. Ktorákoºvek zo
zmluvn˘ch strán má právo uzavretú poistnú zmluvu vypovedaÈ
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najneskôr 6 t˘ÏdÀov pred uplynutím roãného poistného obdobia.

2. Zaãiatok poistenia vzniká dÀom nasledujúcim po uzavretí poistnej
zmluvy, ak nie je v zmluve dojednané, Ïe vzniká uÏ uzavretím
zmluvy alebo neskôr.

3. Poistn˘m obdobím sa rozumie dohodnuté ãasové obdobie, 
za ktoré je poistník povinn˘ platiÈ poistné.

4. Ak bolo poistenie dojednané na dobu krat‰iu ako jeden rok, konãí
uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané.

ââlláánnookk  77
PPooiisstteenniiee  vv  pprroossppeecchh  iinneejj  oossoobbyy

Ak zahrÀuje poistenie okrem zodpovednosti tej osoby, ktorá s pois-
Èovateºom uzavrela poistnú zmluvu (poistník), tieÏ zodpovednosÈ 
za ‰kodu in˘ch osôb, vzÈahujú sa v‰etky ustanovenia, t˘kajúce sa
poistníka a jeho povinnosti, tieÏ na ìal‰ie v zmluve uvedené spolu-
poistené osoby. Na vykonávanie práv z poistnej zmluvy je v‰ak 
oprávnen˘ iba ten, kto poistnú zmluvu s poisÈovateºom uzavrel.

ââlláánnookk  88
VV˘̆lluukkyy  zz  ppooiisstteenniiaa

1. Poistenie sa nevzÈahuje na zodpovednosÈ za ‰kodu:
a) spôsobenú úmyselne alebo hrubou nedbanlivosÈou. Hrubou

nedbanlivosÈou sa rozumie vedomá nedbanlivosÈ, pri ktorej
poisten˘ vedel alebo vedieÈ mal a mohol, Ïe jeho konaním 
alebo opomenutím môÏe ‰koda vzniknúÈ, ale bez primeran˘ch
dôvodov sa spoliehal, Ïe ‰koda nevznikne, prípadne bol s jej
vznikom uzrozumen˘. Pri dodávkach vecí alebo prác sa pova-
Ïuje ‰koda za úmyselne spôsobenú vtedy, keì poisten˘ vedel
o vadách vyrobeného alebo dodaného tovaru alebo prác;

b) prevzatú alebo uznanú poisten˘m nad rámec stanoven˘ práv-
nymi predpismi, za ktorú poisten˘ zodpovedá v dôsledku svoj-
ho konania alebo vzÈahu, ìalej z prísºubu záruky, zmluvn˘ch
pokút a penále. Poistenie sa ìalej nevzÈahuje na zodpoved-
nosÈ za ‰kodu spôsobenú súdne uloÏen˘mi platbami majúcimi
povahu trestu (napr. pokuty, penále a pod.);

c) vzniknutú z vlastníctva, prevádzky alebo pouÏívania letísk, le-
teck˘ch plôch, ìalej z vlastníctva, prevádzky alebo pouÏívania
leteck˘ch dopravn˘ch prostriedkov a vzná‰adiel akéhokoºvek
druhu, vrátane zodpovednosti za ‰kodu vypl˘vajúcu z vykoná-
vania stavebn˘ch, údrÏbárskych a montáÏnych prác na palube
t˘chto prostriedkov;

d) vzniknutú z vlastníctva, pouÏívania a prevádzky v‰etk˘ch do-
pravn˘ch prostriedkov, vrátane prívesov a plavidiel, ktoré po-
dºa svojej kon‰trukcie a vybavenia, alebo svojho pouÏitia 
v rámci poisteného rizika, musia maÈ alebo skutoãne majú evi-
denãné ãíslo vozidla. Poistenie sa ìalej nevzÈahuje na zodpo-
vednosÈ za ‰kodu vypl˘vajúcu z vlastníctva, pouÏívania a pre-
vádzky vysokozdviÏn˘ch vozíkov a v˘Èahov kaÏdého druhu.
Poistenie sa ìalej nevzÈahuje na zodpovednosÈ za ‰kodu vy-
pl˘vajúcu z vlastníctva, prevádzky alebo pouÏívania Ïelezníc,
elektriãiek a dopravn˘ch a prepravn˘ch sluÏieb;

e) spôsobenú nesplnením povinnosti k odvráteniu bezprostredne
hroziacej ‰kody a k zabráneniu zväã‰eniu ‰kody;

f) spôsobenú v priamej alebo nepriamej súvislosti s jadrov˘mi
technick˘mi reakciami, jadrov˘m Ïiarením, jadrov˘m zamore-
ním, ionizujúcim Ïiarením, zamorením rádioaktivitou z jadrové-
ho paliva alebo rádioaktívneho odpadu a vyhoreného rádioak-
tívneho odpadu. ëalej sa poistenie nevzÈahuje na zodpoved-
nosÈ za ‰kodu, ktorá vznikla pôsobením magnetického alebo
elektromagnetického poºa alebo radiácie, akokoºvek bola za-
príãinená;

g) spôsobenú priamo alebo nepriamo pôsobením formaldehydu,
azbestu, alebo materiálov, ktoré azbest obsahujú;

h) spôsobenú v dôsledku sadania alebo zosuvu pôdy, eróziou,
odstrelom, poddolovaním, pozvoºn˘m vnikaním vlhka alebo
kvapalín kaÏdého druhu, alebo pôsobením plynov, pár a vlh-
kosti alebo zráÏok;

i) vzniknutú odkvapkávaním alebo únikom olejov, nafty alebo 
in˘ch kvapalín z nádob alebo nádrÏí;

j) spôsobenú Ïiarením, exhaláciami, popolom, dymom, odpado-
v˘mi vodami alebo odpadom kaÏdého druhu, hlukom a vibrá-
ciami;

k) spôsobenú zneãistením alebo otrávením vôd akéhokoºvek
druhu, ovzdu‰ia, pôdy, fauny, flóry, ekosystémov alebo zem-
ského povrchu a kaÏd˘m po‰kodením Ïivotného prostredia;

l) spôsobenú hospodárskymi zvieratami alebo divou zverou na
porastoch a poºnohospodárskych kultúrach;

m) spôsobenú, aj nedbanlivosÈou, inému zavleãením alebo roz‰í-
rením nákazlivej choroby ºudí, zvierat alebo rastlín. ëalej je
vylúãená zodpovednosÈ za ‰kodu, ktorá vznikla priamo alebo
nepriamo v spojení s ºudsk˘m lymfatropick˘m trombocytárnym
vírusom typu III (HTLV III) alebo lymfadenopatick˘m vírusom
(LAV) alebo ich mutáciami, deriváciami alebo ostatn˘mi 
variantami alebo príbuzn˘m, in˘m spôsobom získan˘m synd-
rómom zlyhania imunity (Acquired Immune Deficiency
Syndrome – AIDS) alebo ak˘mkoºvek syndrómom rovnakého
druhu alebo zdravotn˘m stavom, nezávisle na príslu‰nom 
oznaãení;

n) vzniknutú z ãinností poisteného pri vykonávaní skú‰ok, zmien,
získavaní, úprave alebo príprave, spracovaní, v˘robe, manipu-
lácii, rozdeºovaní, skladovaní, pouÏívaní alebo inom vyuÏívaní
látok takého druhu, ktoré celkom alebo ãiastoãne pochádzajú
z ºudského tela (vrátane tkanív, buniek, orgánov, transplantá-
tov, krvi, moãu, exkrétov a sekrétov), rovnako ako látok získa-
n˘ch z t˘chto derivátov a biosyntetick˘ch v˘robkov;

o) spôsobenú priamo alebo nepriamo prostredníctvom alebo 
v dôsledku chorôb alebo syndrómov skupiny spongioformn˘ch
encefalopatií alebo ich mutácií alebo derivátov, ako napr.
Bovinná spongioformná encefalopatia (BSE), scrapia, prenos-
ná encefalopatia, vyskytujúca sa u noriek (TME), ìalej chro-
nick˘m vyãerpaním (Chronic Easting Decease-CWD),
Creutzfeld-Jakobovou chorobou (CJD), Gerstmann-Straussler-
Scheinkerov˘m syndrómom (GSS), kuru a fatálnou dediãnou
spánkovou inzomniou (Fatal Familiar Insomnia-FFI);

p) ktorú by bol poisÈovateº inak povinn˘ uhradiÈ, no poisten˘ bez
jeho vedomia nevzniesol námietku premlãania, nepodal odvo-
lanie proti rozhodnutiu alebo odpor proti platobnému rozkazu,
uzavrel dohodu o vyrovnaní alebo súdny zmier;

q) vzniknutú priamo alebo nepriamo v dôsledku vojnov˘ch 
udalostí, teroristick˘ch ãinov vrátane bioterorizmu, ‰trajkov 
a ozbrojen˘ch konfliktov, alebo obãianskych nepokojov, násil-
n˘ch konaní politick˘ch a teroristick˘ch organizácií a násiln˘ch
konaní pri verejn˘ch zhromaÏdeniach, manifestáciách a po-
chodoch;

r) vzniknutú v súvislosti so zásahom vojensk˘ch alebo policaj-
n˘ch orgánov alebo uznanej ãi neuznanej moci;

s) vypl˘vajúcu z prepravy, prepravn˘ch zmlúv a prevádzkov˘ch
rizík, vypl˘vajúcich z vlastníctva, prevádzky alebo pouÏitia, 
napr. morsk˘ch prístavov, such˘ch dokov, prístavísk, nábreÏí 
a hrádzí, vrtn˘ch plo‰ín a plávajúcich plo‰ín;

t) spôsobenú v akomkoºvek vzÈahu s:
- antikoncepãn˘mi prostriedkami
- RU 486 a chemick˘mi látkami podobného úãinku
- Oxychinolinom
- dietylstibestrolom
- vakcínami proti chorobám o‰ípan˘ch a dobytka
- urea-formaldehydom
- silikónov˘mi implantátmi
- tabakom a tabakov˘mi v˘robkami

u) spôsobenú vadn˘m v˘robkom vyroben˘m alebo dodan˘m 
poisten˘m a stiahnutím v˘robku z trhu;

v) spôsobenú pri búraní a demolaãnej ãinnosti, v˘stavbe a údrÏ-
be priehrad a prácami pod vodou, baníckej ãinnosti spoãívajú-
cej v hlbinnej ÈaÏbe a ÈaÏbe pod vodou, vrátane v‰etk˘ch pod-
zemn˘ch sluÏieb;

w) vzniknutú plynmi, trhavinami a jedovat˘mi látkami, a to najmä
v súvislosti s  v˘robou, zhotovovaním, skladovaním, plnením,
rozborom alebo prepravou nitroglycerínu alebo trhavín kaÏdé-
ho druhu, plynu alebo vzduchu v nádobách na stlaãen˘
vzduch, butánu, methánu, propánu alebo in˘ch kvapaln˘ch
plynov, jedovat˘ch látok a jedovatého odpadu. ëalej sa 
poistenie nevzÈahuje na zodpovednosÈ za ‰kodu vypl˘vajúcu 
z ãinností súvisiacich so získavaním, skladovaním, distribúci-
ou a odbytom zemného plynu, s jeho v⁄taním, ÈaÏbou, rafiná-
ciou alebo distribúciou (okrem verejného predaja);

x) spôsobenú podnikmi spracujúcimi naftu v súvislosti s jej získa-
vaním a ìal‰ími ãinnosÈami spojen˘mi s vrtmi a ÈaÏbou;

y) spôsobenú prevádzkou ãerpacích staníc v súvislosti 
s pozvoºn˘m pôsobením vplyvov na Ïivotné prostredie;



z) spôsobenú ãinnosÈou pri pouÏití génovej techniky.

2. PoisÈovateº nehradí ‰kodu, za ktorú poisten˘ zodpovedá:
- inému poistenému alebo poisten˘m,
- osobám blízkym poistenému,
- spoloãníkom poisteného a ich blízkym osobám,
- spoloãnosti, v ktorej je poisten˘, alebo osoby jemu blízke, 

spoloãníkom, a to v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej 
úãasti poisteného, alebo jemu blízkych osôb, v tejto 
spoloãnosti.

Osobou blízkou sa rozumie príbuzn˘ v priamej línii, súrodenec 
a manÏel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokla-
dajú za osoby navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna 
z nich, druhá dôvodne pociÈovala ako ujmu vlastnú (§ 116 OZ).
Spoloãníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má 
v spoloãnosti podiel na majetku vo v˘‰ke umoÏÀujúcej jej priamo 
alebo nepriamo sa podielaÈ na vedení alebo kontrole spoloãnosti.

3. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa nevzÈa-
huje na zodpovednosÈ za ‰kodu:

a) za ktorú poisten˘ zodpovedá v dôsledku svojej profesionálnej 
alebo aktívnej pretekárskej úãasti na dostihoch, pretekoch 
a ‰portov˘ch konaniach akéhokoºvek druhu, ako aj príprave 
k nim,

b) ktorú poisten˘ spôsobil ako zamestnanec svojmu zamestnávate-
ºovi poru‰ením povinností pri plnení pracovn˘ch a sluÏobn˘ch 
úloh alebo úloh v priamej súvislosti s nimi, ìalej je vylúãená zod-
povednosÈ za ‰kodu zamestnávateºa z pracovn˘ch úrazov a cho-
rôb z povolania, vrátane regresn˘ch nárokov,

c)  na veciach dodan˘ch poisten˘m alebo na veciach, na ktor˘ch
poisten˘ vykonal objednanú ãinnosÈ, ak ku ‰kode do‰lo v dôsled-
ku chybnej akosti dodanej veci alebo chybného vyhotovenia ob-
jednanej ãinnosti, vrátane zodpovednosti za ‰kodu na veci, ktorú
vzal poisten˘ v súvislosti s vykonávanou ãinnosÈou do úschovy,
aj pokiaº táto úschova predstavuje vedºa‰í záväzok,

d) na veciach, ktoré si poisten˘ alebo za neho konajúce osoby 
poÏiãali, prenajali, pouÏívajú na základe leasingovej zmluvy, ale-
bo vzali do úschovy, aj pokiaº táto úschova predstavuje vedºaj‰í
úväzok, alebo ich majú u seba z iného dôvodu,

e)  na hnuteºn˘ch veciach, ku ktorej dôjde pri alebo v dôsledku ich
pouÏívania, prepravy, spracovania alebo inej ãinnosti na nich ale-
bo s nimi,

f) na t˘ch ãastiach nehnuteºn˘ch vecí, ktoré sú bezprostredne pred-
metom spracovania, pouÏívania alebo inej ãinnosti na nich alebo
s nimi,

g) z ãinnosti projektovej, inÏinierskej a z geologického prieskumu,
h) na zariadeniach a zo zariadení na ãistenie vody, odpadov˘ch

vôd, zariadení na manipuláciu, spracovanie odpadu a jeho 
zne‰kodÀovanie,

i) spôsobenú pri ãinnosti, na ktorú sa zo zákona alebo zo zvlá‰t-
nych predpisov vzÈahuje povinnosÈ uzavrieÈ poistnú zmluvu, alebo
je urãené, Ïe poistenie vznikne bez uzavretia poistnej zmluvy na
základe in˘ch skutoãností.

4. Z titulu poistenia zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú inému vzni-
ká povinnosÈ poisÈovateºa plniÈ za poisteného, pokiaº poistenému
nevznikol nárok na plnenie v prospech po‰kodeného z rovnaké-
ho dôvodu z iného poistného vzÈahu.

5. V poistnej zmluve je moÏné dohodnúÈ, Ïe poistenie sa nevzÈahuje
aj na zodpovednosÈ za ‰kodu vzniknutú inak, ako spôsobmi uve-
den˘mi v bode 1 - 4 tohto ãlánku.

ââlláánnookk  99
PPooiissttnnéé

1. V˘‰ka poistného sa dohodne v poistnej zmluve podºa rozsahu
poistnej ochrany, poistnej sumy a ohodnotenia poisÈovaného rizi-
ka. PoisÈovateº je oprávnen˘ overovaÈ si pravdivosÈ a úplnosÈ 
údajov rozhodujúcich pre urãenie v˘‰ky poistného.

2. Pri v˘poãte poistného, zaloÏeného na v˘‰ke príjmov zo závislej
ãinnosti, obrate alebo in˘ch ãíseln˘ch údajoch, sú podkladom pre
v˘poãet poistného predpokladané roãné príjmy zo závislej ãin-
nosti, obrat alebo iné ãíselné údaje tak, ako ich predloÏil poiste-
n˘. V zmluve je moÏné dohodúÈ, Ïe po uplynutí poistného obdo-

bia poisÈovateº vykoná zúãtovanie poistného za toto obdobie na
základe skutoãn˘ch hodnôt, ktoré je poisten˘ povinn˘ oznámiÈ
poisÈovateºovi najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí poistné-
ho obdobia, za ktoré sa má zúãtovanie vykonaÈ. Zmluvne dohod-
nuté minimálne poistné poisÈovateº nevracia.

3. PovinnosÈ platiÈ poistné má ten, kto uzavrel s poisÈovateºom po-
istnú zmluvu (poistník).

4. Ak nebolo dohodnuté, Ïe povinnosÈ platiÈ poistné vznikne uÏ 
uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr, je poistné splatné prv˘
deÀ po uzavretí poistnej zmluvy.

5.  Poistné je splatné jednorazovou platbou na celé dohodnuté po-
istné obdobie, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Ak je
dohodnuté platenie beÏného poistného v splátkách, musia byÈ
termíny splátok urãené v poistnej zmluve.

6. PoisÈovateº má právo na poistné do zániku poistenia.

7. Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, nezaplatením
splátky poistného sa dÀom nasledujúcim po dni splatnosti neza-
platenej splátky stáva splatn˘m poistné za celé poistné obdobie.

8. Pri zmene podmienok, resp. okolností rozhodujúcich pre urãenie
v˘‰ky poistného má poisÈovateº právo upraviÈ v˘‰ku nového
splatného poistného ku dÀu jeho splatnosti. Nová v˘‰ka poistné-
ho musí byÈ písomne oznámená poistníkovi (poistenému) 
najneskôr 2 mesiace pred splatnosÈou poistného.

9. Ak nastane poistná udalosÈ a dôvod ìal‰ieho poistenia t˘m od-
padne, patrí poisÈovateºovi poistné do konca poistného obdobia,
v ktorom poistná udalosÈ nastala.

ââlláánnookk  1100
PPllaatteenniiee  ppooiissttnnééhhoo  aa  oommee‰‰kkaanniiee  ss  ppllaatteenníímm  ppooiissttnnééhhoo

1. Poistné sa hradí vopred. Ak poistník platí prostredníctvom po‰ty
alebo peÀaÏného ústavu, rozhodujúci je dátum podania platby na
po‰te alebo dátum odpísania sumy z úãtu platiteºa, pokiaº poisÈo-
vateº platbu dostane.

2. Pri v˘plate poistného plnenia má poisÈovateº právo odpoãítaÈ od
poistného plnenia nedoplatok poistného.

3. V prípade ome‰kania s platením poistného má poisÈovateº voãi
poistníkovi nárok na zaplatenie dlÏného poistného, vrátane úro-
kov z ome‰kania.

ââlláánnookk  1111
RRoozzssaahh  ppooiissttnnééhhoo  ppllnneenniiaa

1.  Rozsah plnenia poisÈovateºa, v akom je povinn˘ nahradiÈ ‰kodu
za poisteného, je limitovan˘ rozsahom ‰kody, za ktorú zodpove-
dá poisten˘ po‰kodenému.

2.  Plnenie poisÈovateºa z jednej poistnej udalosti, vrátane náhrady
nákladov podºa ãl. 4 ods. 2, 3 a 4, nesmie presiahnuÈ limit urãen˘
v poistnej zmluve (poistná suma), a to aj vtedy, ak sa poistná 
ochrana vzÈahuje na niekoºko osôb povinn˘ch hradiÈ ‰kodu.

3.  Celkové plnenie poisÈovateºa zo v‰etk˘ch poistn˘ch udalostí, vrá-
tane náhrady nákladov podºa ãl. 4, ods. 5 a 6, v jednom roãnom
poistnom období nesmie presiahnuÈ dvojnásobok poistnej sumy,
pokiaº v zmluve nie je dohodnuté inak.

4.  Ak je poistenie dojednané na dobu krat‰iu ako jeden rok, nesmie
celkové plnenie poisÈovateºa zo v‰etk˘ch poistn˘ch udalostí, vrá-
tane náhrady nákladov, presiahnuÈ dojednanú poistnú sumu.

5.  Ak má poisten˘ vyplácaÈ rentu a ak presahuje kapitálová hodnota
renty poistnú sumu alebo jej zostatok po vyplatení ostatn˘ch pl-
není z tej istej poistnej udalosti, je dôchodok hraden˘ iba v pome-
re poistnej sumy alebo jej zostávajúcej v˘‰ky ku kapitalizovanej
rente.



6.  Ak mal poisten˘ dohodnuté poistenie zodpovednosti za ‰kodu 
u viacer˘ch poisÈovateºov a ak úhrn súm, ktoré by z tej istej poist-
nej udalosti boli povinní poisÈovatelia plniÈ, prevy‰uje vzniknutú
‰kodu, poskytne poisÈovateº náhradu ‰kody zníÏenú v pomere 
ãiastky, ktorú by boli úhrnom povinní platiÈ v‰etci poisÈovatelia.

ââlláánnookk  1122
SSppllaattnnoossÈÈ  ppooiissttnnééhhoo  ppllnneenniiaa

1.  Poistné plnenie je splatné do 15 dní po ukonãení vy‰etrenia po-
trebného na zistenie rozsahu povinnosti poisÈovateºa plniÈ.
Vy‰etrenie musí byÈ uskutoãnené bez zbytoãného odkladu.
Pokiaº nemôÏe byÈ ukonãené do jedného mesiaca od písomného
nahlásenia poistnej udalosti poisÈovateºovi poisten˘m, je poisÈo-
vateº povinn˘ poskytnúÈ poistenému na jeho písomnú ÏiadosÈ pri-
meran˘ preddavok. Vy‰etrenie sa povaÏuje za skonãené, keì
bola so súhlasom poisÈovateºa, alebo jeho dodatoãn˘m schvále-
ním dohodnutá s po‰koden˘m v˘‰ka náhrady ‰kody. Ak o dôvo-
de alebo v˘‰ke náhrady ‰kody rozhoduje oprávnen˘ orgán,
vznikne povinnosÈ poisÈovateºa plniÈ za poisteného aÏ dÀom prá-
voplatnosti rozhodnutia.

2.  Poistné plnenie je splatné na území Slovenskej republiky a v slo-
venskej mene, pokiaº nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

3.  PoisÈovateº platí za poisteného náhradu ‰kody po‰kodenému, no
po‰koden˘ nemá priamy nárok na náhradu ‰kody voãi poisÈova-
teºovi.

ââlláánnookk  1133
SSppoolluuúúããaassÈÈ

1.  Poistenie zodpovednosti môÏe byÈ dohodnuté so spoluúãasÈou
poisteného na náhrade ‰kody. V˘‰ka spoluúãasti je uvedená 
v poistnej zmluve.

2.  Ak v zmluve nie je uvedené inak, spoluúãasÈ sa odpoãíta od cel-
kovej v˘‰ky poistného plnenia a do v˘‰ky dojednanej spoluúãasti
poisÈovateº  poistné plnenie neposkytne.

3.  Ak nedosiahne v˘‰ka ‰kody, ktorú poÏaduje po‰koden˘ od 
poisteného ako náhradu, v˘‰ku dohodnutej spoluúãasti, poisÈova-
teº nemá povinnosÈ poistné plnenie vyplatiÈ.

ââlláánnookk  1144
PPoovviinnnnoossttii  ppooiissttnnííkkaa  aa  ppooiisstteennééhhoo

1. Pri uzavieraní poistnej zmluvy je poistník povinn˘ predov‰etk˘m:
a)  oznámiÈ poisÈovateºovi v‰etky jemu známe okolnosti, ktoré sú

pre prevzatie rizika dôleÏité; okolnosÈ, na ktorú sa poisÈovateº
v˘slovne a písomne p˘tal, sa v prípade pochybností povaÏuje
vÏdy za dôleÏitú,

b)  oznámiÈ poisÈovateºovi, Ïe pre poistenie zodpovednosti za
‰kodu uzavrel ìal‰ie poistenie na to isté riziko; zároveÀ ozná-
mi i meno poisÈovateºa a v˘‰ku poistnej sumy.

2. Poistník alebo ten, na koho zodpovednosÈ sa poistenie vzÈahuje,
je predov‰etk˘m povinn˘:
a) poisÈovateºovi bez zbytoãného odkladu oznámiÈ kaÏdé zv˘‰e-

nie rizika vzniku ‰kody, o ktorom vie, a ktoré nastane po uzav-
retí poistnej zmluvy, a v‰etky zmeny v údajoch, ktoré tvorili
podklad pre uzavretie poistnej zmluvy a pre urãenie v˘‰ky po-
istného,

b) dbaÈ o to, aby poistná udalosÈ nenastala, predov‰etk˘m ne-
smie poru‰ovaÈ povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo
zmen‰eniu nebezpeãenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi
uloÏené, alebo ktoré pre neho vypl˘vajú z poistnej zmluvy; ne-
smie taktieÏ trpieÈ poru‰ovanie t˘chto povinností zo strany tre-
tích osôb,

c) odstrániÈ v primeranej lehote, podºa poÏiadaviek poisÈovateºa,
v‰etky nedostatky alebo okolnosti hroziace realizácii rizika,
predov‰etk˘m také, ktoré uÏ ku ‰kode viedli, a ktor˘ch odstrá-
nenie poisÈovateº právom mohol poÏadovaÈ a poÏadoval.

3. Po vzniku ‰kodovej udalosti je poisten˘ povinn˘:
a)  bez zbytoãného odkladu poisÈovateºovi písomne oznámiÈ, Ïe

nastala ‰kodová udalosÈ, podaÈ pravdivé vysvetlenie jej vzniku
a rozsahu jej následkov, v urãenej lehote predloÏiÈ doklady,
ktoré si poisÈovateº vyÏiada a poskytnúÈ mu súãinnosÈ potreb-
nú k zisteniu príãiny a rozsahu ‰kody,

b) podaÈ dôkaz o vzniku a rozsahu ‰kodovej udalosti a umoÏniÈ
poisÈovateºovi vykonaÈ vlastné vy‰etrovanie, t˘kajúce sa príãi-
ny a rozsahu vzniknutej ‰kody,

c) oznámiÈ bez ome‰kania príslu‰n˘m policajn˘m orgánom kaÏ-
dú ‰kodovú udalosÈ, ktorá by mohla byÈ dôvodom pre uplatne-
nie nároku na náhradu ‰kody voãi poistenému, a ktorá vznikla
za okolností vzbudzujúcich podozrenie z trestnej ãinnosti,

d)  oznámiÈ, Ïe po‰koden˘ uplatnil právo na náhradu ‰kody, ktorú
má uhradiÈ poisÈovateº a vyjadriÈ sa k uplatÀovanému nároku 
a jeho v˘‰ke,

e)  oznámiÈ bez odkladu, Ïe po‰koden˘ uplatnil právo na náhradu
‰kody na súde alebo inom príslu‰nom orgáne,

f)  oznámiÈ, Ïe v súvislosti so ‰kodovou udalosÈou bolo zahájené
trestné konanie proti poistenému, poskytnúÈ poisÈovateºovi 
údaje o v˘bere právneho zástupcu, ktorého si poisten˘ vybral
a informovaÈ o priebehu a v˘sledku konania,

g) zabezpeãiÈ voãi inému právo na náhradu ‰kody, ako aj právo
na postih a jeho vysporiadanie.

4. Poisten˘ nie je oprávnen˘ bez predchádzajúceho súhlasu poisÈo-
vateºa úplne alebo ãiastoãne uznaÈ alebo vyrovnaÈ nárok na ná-
hradu ‰kody.

5.  Ak poisten˘ poru‰í povinnosti uvedené v ods. 1. a 2. tohto ãlánku
a medzi t˘mto poru‰ením a poistnou udalosÈou existuje príãinná
súvislosÈ, má poisÈovateº právo ÏiadaÈ od poisteného primeranú
náhradu toho, ão za neho v prospech po‰kodeného plnil.
Rovnaké právo na náhradu aÏ do plnej v˘‰ky poistného plnenia
vzniká poisÈovateºovi v prípade, Ïe poisten˘ spôsobí ‰kodu iné-
mu následkom poÏitia alkoholu alebo in˘ch omamn˘ch látok.

ââlláánnookk  1155
ZZmmeennaa  aa  zzáánniikk  ppooiisstteenniiaa

1. Ak je poistená zodpovednosÈ za ‰kodu, ktorá vypl˘va z vlastníc-
tva vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manÏelov,
potom smrÈou alebo vyhlásením za m⁄tveho toho z manÏelov,
ktor˘ uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za ‰kodu, vstúpi
na jeho miesto pozostal˘ manÏel alebo manÏelka, pokiaº je naìa-
lej vlastníkom alebo spoluvlastníkom predmetnej veci.

2. Pokiaº je poistená zodpovednosÈ za ‰kodu, ktorá vypl˘va z vlast-
níctva veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manÏe-
lov a bezpodielové spoluvlastníctvo manÏelov zaniklo inak, neÏ 
z dôvodov uveden˘ch v ods. 1, povaÏuje sa za toho, kto uzavrel
zmluvu, ten z manÏelov, ktorému vec pripadla pri vysporiadaní
podºa príslu‰n˘ch ustanovení Obãianskeho zákonníka.

3. Pokiaº je poistená zodpovednosÈ za ‰kodu, vypl˘vajúca z vlast-
níctva nehnuteºn˘ch vecí, získaním vlastníctva vstupuje do 
poistenia nov˘ vlastník namiesto doteraj‰ieho vlastníka. Prevod
vlastníctva musí byÈ  poisÈovateºovi bez ome‰kania oznámen˘.
Ak bola nehnuteºná vec v bezpodielovom spoluvlastníctve man-
Ïelov, v prípade zániku spoluvlastníctva vstupuje do poistenia ten
z manÏelov, ktor˘ je naìalej vlastníkom alebo spoluvlastníkom
nehnuteºnosti.

4. Ak nebolo zaplatené jednorazové poistné, alebo poistné za prvé
poistné obdobie, do troch mesiacov odo dÀa jeho splatnosti, ale-
bo ak bolo poistné uhradené iba ãiastoãne, poistenie zaniká uply-
nutím tejto lehoty. PoisÈovateºovi patrí poistné aÏ do dÀa zániku
poistenia.

5. Poistenie zanikne aj vtedy, keì poistné za ìal‰ie obdobie nebolo
zaplatené do jedného mesiaca odo dÀa doruãenia v˘zvy poisÈo-
vateºa na jeho zaplatenie, ak poistné nebolo zaplatené pred do-
ruãením tejto v˘zvy. To isté platí, ak bola zaplatená len ãasÈ po-
istného. PoisÈovateºovi patrí poistné aÏ do dÀa zániku poistenia.



6.  Okrem prípadov uveden˘ch v Obãianskom zákonníku a v t˘chto
v‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienkach poistenie ìalej zaniká:
a)  zmenou vlastníka hnuteºnej veci, ak je poistená zodpovednosÈ

za ‰kodu vypl˘vajúca z vlastníctva veci,
b)  uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané,
c) koncom poistného obdobia, ak poistník nesúhlasí so zv˘‰e-

ním poistného na ìal‰ie poistné obdobie podºa ãl. 9 ods. 8
t˘chto poistn˘ch podmienok,

d) dohodou zmluvn˘ch strán.

7. Poistenie môÏe kaÏd˘ z úãastníkov vypovedaÈ v lehote do 2 me-
siacov od uzavretia zmluvy. V˘povedná lehota je 8 dní a zaãína
plynúÈ odo dÀa doruãenia v˘povede druhej zmluvnej strane.
PoisÈovateº má nárok na alikvótnu ãasÈ poistného do zániku 
poistenia.

8. Po vzniku ‰kodovej udalosti je poistnú zmluvu oprávnen˘ vypo-
vedaÈ:
a) poistník v lehote jedného mesiaca od odmietnutia poistného

plnenia,
b) poistník i poisÈovateº v lehote jedného mesiaca od písomného

nahlásenia ‰kodovej udalosti; v˘povedná lehota je jeden me-
siac a zaãína plynúÈ odo dÀa doruãenia v˘povede druhej
zmluvnej strane; poistenie v  takom prípade zaniká uplynutím
tejto lehoty,

c) poisÈovateº v lehote jedného mesiaca s okamÏitou platnosÈou,
pokiaº poisten˘ úmyselne poÏaduje neoprávnené poistné plne-
nie.

9. Pokiaº dôjde zmenou právnych predpisov k roz‰íreniu zodpoved-
nosti poisteného za ‰kodu alebo k roz‰íreniu rozsahu náhrady
‰kody, je poisÈovateº oprávnen˘ poistnú zmluvu vypovedaÈ naj-
neskôr do 2 mesiacov od úãinnosti právneho predpisu upravujú-
ceho uvedenú zmenu. Poistenie zaniká uplynutím jedného 
mesiaca.

10.Ak zanikne moÏnosÈ, Ïe poistná udalosÈ nastane, poistenie 
zaniká.

ââlláánnookk  1166
PPrreecchhoodd  pprráávv

1. Pokiaº poisÈovateº nahradil za poisteného ‰kodu, prechádza na ne-
ho právo poisteného na náhradu ‰kody alebo iné obdobné právo,
ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosÈou za ‰kodu vzniklo
proti inému.

2. Na poisÈovateºa neprechádzajú nároky poisteného voãi osobám,
ktoré s ním Ïijú v spoloãnej domácnosti, alebo ktoré sú na neho
odkázané svojou v˘Ïivou. To neplatí, ak tieto osoby spôsobili
‰kodu úmyselne.

3. Ak poisten˘ neumoÏnil poisÈovateºovi uplatniÈ právo, ktoré na ne-
ho pre‰lo, je poisÈovateº oprávnen˘ poÏadovaÈ od poisteného ná-
hradu ‰kody aÏ do v˘‰ky vyplateného plnenia.

4. Ak má poisten˘ voãi po‰kodenému, alebo inej osobe, právo na
vrátenie vyplatenej sumy, zníÏenie dôchodku alebo na zastave-
nie jeho v˘platy, prechádza toto právo na poisÈovateºa v prípade,
Ïe za poisteného túto sumu zaplatil alebo za neho vypláca
dôchodok.

5. Na poisÈovateºa prechádza právo poisteného na úhradu t˘ch ná-
kladov konania o náhradu ‰kody, ktoré boli poistenému priznané
voãi odporcovi, pokiaº tieto poisÈovateº zaplatil za poisteného.

6. Poisten˘ je povinn˘ bez ome‰kania poisÈovateºovi oznámiÈ, Ïe
nastali okolnosti odôvodÀujúce vznik práva poisÈovateºa v zmysle
vy‰‰ie uveden˘ch odstavcov a odovzdaÈ mu doklady potrebné 
k uplatneniu t˘chto práv.

ââlláánnookk  1177
PPííssoommnnáá  ffoorrmmaa  pprreejjaavvuu  aa  ddoorruuããoovvaanniiaa

1. V‰etky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba v písomnej 
forme.

2. Poistník je povinn˘ písomne oznámiÈ poisÈovateºovi zmenu svojej
adresy. PoisÈovateº zasiela poistníkovi písomnosti na poslednú
adresu, ktorá mu je známa. PovinnosÈ poisÈovateºa doruãiÈ 
písomnosÈ sa splní, len ão ju poistník prevezme, alebo len ão ju
po‰ta vráti poisÈovateºovi ako nedoruãiteºnú, alebo ak doruãenie
písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím poistníka.
Úãinky doruãenia nastanú vtedy, ak poistník prijatie písomnosti
odmietne.

ââlláánnookk    1188  
PPrríísslluu‰‰nnoossÈÈ  ssúúdduu  

Pre poistnú zmluvu uzavretú podºa t˘chto v‰eobecn˘ch poistn˘ch
podmienok platí právo Slovenskej republiky. V‰etky spory vypl˘vajú-
ce z poistnej zmluvy uzavretej podºa t˘chto v‰eobecn˘ch poistn˘ch
podmienok sa budú rie‰iÈ na príslu‰nom súde Slovenskej republiky.

ââlláánnookk  1199
ZZáávveerreeããnnéé  uussttaannoovveenniiaa

Tieto V‰eobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za
‰kodu sú neoddeliteºnou súãasÈou poistnej zmluvy. 


