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Doložky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsob enú činnos ťou poisteného 
ZU VZ 14 

 
Poistenie krížovej zodpovednosti za škodu - Doložka  V 68   
Odchylne od článku III. bod 3. písm. d) VPP VZ 14 sa poistenie 
vzťahuje aj na právnym predpisom stanovenú zodpovednosť 
jednotlivého poisteného za škody spôsobené ostatným 
poisteným, resp. poistenému z titulu vlastníctva nehnuteľnosti - 
bytu alebo nebytového priestoru (ďalej len „Krížová 
zodpovednosť“).Predpokladom vzniku nároku na poistné 
plnenie z poistenia krížovej zodpovednosti je jednoznačné 
preukázateľné identifikovanie subjektu – poisteného 
zodpovedného za spôsobenú škodu. Limit plnenia za škody 
spôsobené z titulu vlastníctva nehnuteľnosti jedného bytu 
alebo jedného nebytového priestoru je uvedený v poistnej 
zmluve.  
 Poistenie v rozsahu tohto krytia sa dojednáva v rámci poistnej 
sumy a spoluúčasti dojednanej pri poistení zodpovednosti za 
škodu v základnom rozsahu.  
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť 
nastala na území Slovenskej republiky.   
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
spolupoistenou osobou, ktorá je oprávnená vykonáva ť 
poistenú činnos ť v mene poisteného - Doložka V 69 
Dojednáva sa, že poistenie podľa tejto poistnej zmluvy sa 
vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú 
spolupoistenou osobou, ktorá je oprávnená vykonávať 
poistenú činnosť v mene poisteného.  
Spolupoistené osoby sú vymenované v poistnej zmluve. 
V zmysle ods. 4. článku III. VPP VZ 14 sa dojednáva, že 
poistenie sa nevzťahuje aj na zodpovednosť za škodu 
spôsobenú: 
- poškodením, zničením alebo stratou akýchkoľvek vecí 
spolupoistených osôb, 
- spolupoisteným osobám medzi sebou navzájom a 
poistenému. 
Stratou veci sa rozumie stav, keď poškodený alebo 
poistený/spolupoistený stratil nezávisle od svojej vôle možnosť 
s vecou disponovať. Pod stratou veci sa rozumie aj krádež, 
nakoľko pojem strata v sebe zahŕňa aj stratu ako dôsledok 
krádeže.                                            
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škodu medzi poistenými, ktorí 
uzavreli jednu poistnú zmluvu poistenia zodpovednosti za 
škodu a/alebo spolupoistenými osobami uvedenými v jednej 
poistnej zmluve poistenia zodpovednosti za škodu. Poistenie 
sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na 
území Slovenskej republiky. 
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci 
poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu 
v základnom rozsahu. 
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako  na 
zdraví, usmrtením, poškodením alebo zni čením - Doložka  
V 70 
Odchylne od čl. II. ods. 1. VPP VZ 14 sa dojednáva, že 
poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú 
tretej osobe inak ako úrazom tejto osoby alebo chorobou tejto 

osoby, poškodením alebo zničením veci, ktorú má táto osoba 
vo vlastníctve alebo v užívaní. 
Predpokladom vzniku práva na plnenie z poistenia v rozsahu 
tohto ustanovenia je, že ku vzniku škody (škodová udalosť) 
došlo v dobe trvania poistenia v súvislosti s poistenou 
činnosťou alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi. 
Poistenie sa však nevzťahuje na zodpovednosť za škodu 
vzniknutú omeškaním splnenia zmluvnej povinnosti. Ďalej sa 
poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za schodok na 
finančných hodnotách, ktorých správou bol poistený poverený, 
a na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri obchodovaní 
s cennými papiermi. 
Poistenie sa rovnako nevzťahuje na zodpovednosť za škodu 
spôsobenú poisteným ako členom predstavenstva či dozornej 
rady akejkoľvek obchodnej spoločnosti. 
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť 
nastala na území Slovenskej republiky. 
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci 
poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu 
v základnom rozsahu. 
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú sadaním,  
zosuvom pôdy, eróziou a v dôsledku poddolovania – 
Doložka V 71 
Odchylne od čl. III. ods. 1. písm. d) VPP VZ 14 sa dojednáva, 
že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú 
sadaním, zosuvom pôdy, eróziou a v dôsledku poddolovania. 
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci 
poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu 
v základnom rozsahu. 
Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaný ch 
poisteným - Doložka V 72 
Odchylne od čl. III. ods. 1. písm. g) VPP VZ 14 sa dojednáva, 
že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu na 
veciach, ktoré poistený užíva.  
Poistenie sa však nevzťahuje na škody vzniknuté opotrebením, 
nadmerným mechanickým zaťažením a chybnou obsluhou 
vyššie uvedených vecí, tiež na škody vzniknuté na 
akýchkoľvek motorových vozidlách, ktoré poistený užíva. 
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody vzniknuté stratou veci. 
Poistenie v  rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci 
poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu 
v základnom rozsahu. 
Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach, ktoré 
poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnos ť - 
Doložka V 73 
Odchylne od čl. III. ods. 1. písm. h) VPP VZ 14 sa dojednáva, 
že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu na 
veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú 
činnosť. Poistenie sa však nevzťahuje na škody vzniknuté 
stratou veci.        
Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu z 
prepravných zmlúv a škody vzniknuté na akýchkoľvek 
motorových vozidlách, ktoré poistený prevzal za účelom 
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vykonania objednanej činnosti s výnimkou opravy, úpravy a 
čistenia motorového vozidla, ak je táto činnosť premetom 
činnosti poisteného.  
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci 
poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu 
v základnom rozsahu. 
Poistenie zodpovednosti za škodu ob čianskych združení, 
politických strán, politických hnutí, cirkví a nábo ženských 
spolo čností - Doložka V 74 
Na základe ustanovenia čl. III. ods. 4. VPP VZ 14 sa 
dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za 
škodu vzniknutú pri slávnostiach, výstavách, sprievodoch 
a iných jednorazových akciách, ktoré sú prístupné aj iným 
osobám ako členom poisteného združenia, strany, hnutia 
alebo iným osobám, ako osobám, ktoré sa hlásia k poistenej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Pri záujmových 
združeniach zaoberajúcich sa športovou činnosťou sa 
poistenie tiež nevzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú 
v súvislosti s usporiadaním športových podujatí väčšieho ako 
okresného významu. 
Poistenie zodpovednosti za škodu podnikate ľov, ktorí sa 
zaoberajú ochranou cudzieho majetku, a zodpovednos ť za 
škodu spôsobenú strážnikom obecnej (mestskej) políc ie - 
Doložka V 75 
Na základe ustanovenia čl. III. ods. 4. VPP VZ 14 sa 
dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za 
škodu vzniknutú na zdraví alebo usmrtením v príčinnej 
súvislosti so zákrokom smerujúcim k zabráneniu vzniku škody 
na chránených hodnotách. Poistenie sa tiež nevzťahuje na 
zodpovednosť za škodu vzniknutú na zdraví alebo usmrtením 
v príčinnej súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov, 
psa a služobnej zbrane strážnikom obecnej (mestskej) polície.  
Poistenie sa ďalej nevťahuje na škodu vzniknutú stratou veci, 
ktorá bola predmetom ochrany vykonávanej poisteným. 
Poistenie náhrady nákladov zdravotnej pois ťovne 
a náhrady nákladov Sociálnej pois ťovne - Doložka V79   
pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu  
Odchylne od poistných podmienok VPP VZ 14 sa ustanovuje, 
že poistenie sa vzťahuje: 
a) na náhradu nákladov vynaložených zdravotnou poisťovňou 
na zdravotnú starostlivosť v prospech zamestnanca 
poisteného, 
b) na náhradu nákladov vynaložených Sociálnou poisťovňou 
formou dávok sociálneho poistenia v prospech zamestnanca 
poisteného, v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby 
z povolania zapríčineného/nej nedbanlivostným protiprávnym 
konaním poisteného.  
Toto poistenie sa však vzťahuje len na prípady, keď sa na 
zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo pri chorobe 
z povolania, ku ktorým sa náklady na zdravotnú starostlivosť 
alebo náklady vynaložené Sociálnou poisťovňou formou dávok 
sociálneho poistenia viažu, vzťahuje zákonné poistenie 
zodpovednosti organizácie za škodu pri pracovnom úraze 
alebo chorobe z povolania, za predpokladu, že v dobe trvania 
poistenia došlo k pracovnému úrazu alebo bola zistená 
choroba z povolania. 
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť 
nastala na území Slovenskej republiky. 

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci 
poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu 
v základnom rozsahu. 
Poistenie zodpovednosti za škodu z činnosti školy 
rozšírená o zodpovednos ť za škodu vzniknutú 
odcudzením vecí žiakov krádežou vlámaním do 
uzamknutých šatní 
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť 
poisteného za škodu na veciach detí, žiakov, učňov alebo 
študentov (ďalej len žiaci) vzniknutú krádežou vlámaním 
z uzamknutých šatní.  
Podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia je 
preukázateľné násilné vniknutie do uzamknutej šatne 
nedovoleným prekonaním uzamknutia s použitím sily (ďalej len 
„krádež vlámaním“). 
Ak výška škody spôsobená krádežou vlámaním presiahne 
výšku minimálnej mzdy ustanovenú v zmysle platných 
právnych predpisov, poistený je povinný krádež vecí ihneď po 
zistení nahlásiť príslušným policajným orgánom za účelom 
začatia vyšetrovania. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je 
poisťovateľ oprávnený primerane znížiť poistné plnenie. 
Poistenie sa nevzťahuje na peniaze, šeky, cenné papiere, 
cennosti, elektroniku a iné veci vyššej hodnoty, ktoré 
bezprostredne neslúžia žiakovi pri vyučovaní. 
Poistenie v rozsahu tohto krytia sa dojednáva v rámci poistnej 
sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu 
v základnom rozsahu. Limit plnenia na jedného poškodeného a 
na rok v rozsahu tohto krytia je uvedený v poistnej zmluve. 
 Spoluúčasť na plnení z tohto krytia je uvedený v poistnej 
zmluve. Limit plnenia pre všetky poistné udalosti, ktoré nastali 
u jedného poisteného počas jedného dňa predstavuje 3.320,00 
€. 


