
Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
P Spôsobené v súvislosti s vykonávaním notárskej činnosti, ak ško-

da bola zavinená nedbanlivosťou notára, ako aj jeho koncipientov 
a jeho zamestnancov.

P Za ktoré poistený zodpovedá podľa zákona č. 323/1992 Z. z. o no-
tároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 
01.09.2009.

P Osobitne sa dojednáva, že odchylne od čl. 3 ods. 1 písm. a) VPP 113-3  
poisťovňa uhradí aj škodu spôsobenú stratou, odcudzením, zniče-
ním a poškodením inému na listinách, závetoch, zmluvách, cenných 
papieroch a peniazoch, ktoré notár prevzal do notárskej úschovy. 
V prípade odcudzenia prevzatých vecí vzniká právo na poistné pl-
nenie, len ak boli prevzaté veci v dobe škodovej udalosti uložené 
v uzamknutej miestnosti, zabezpečené požadovaným spôsobom 
v zmysle poistnej zmluvy.

P Právo na poistné plnenie vzniká aj v prípade odcudzenia prevzatých 
vecí po dopravnej nehode notára, ktorý bol preukázateľne na ceste 
v súvislosti s notárskou činnosťou a ktorý bol následkom dopravnej 
nehody zbavený možnosti prevzaté veci opatrovať.

Ð Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
Ð Škody úmyselné, spôsobené vedomou nedbanlivosťou alebo prevza-

té nad rámec stanovený právnymi predpismi.
Ð Škody spôsobené ohováraním, nečestným konaním, nactiutŕhaním, 

porušením povinnosti mlčanlivosti, podvodom alebo spreneverou.
Ð Škody spôsobené zamestnancovi notára, inému notárovi.
Ð Škody spôsobené porušením alebo zanedbaním nutnej opatrnosti, 

alebo odbornej starostlivosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti, 
osobné pomery a profesiu notára očakávať.

Ð Škody spôsobené právnickej osobe, v ktorej má notár, jemu blízka 
osoba alebo jeho zamestnanec väčšinovú majetkovú účasť, alebo 
v ktorom má väčšinovú majetkovú účasť spoločník notára, alebo 
osoba, ktorá vykonáva činnosť spoločne s notárom na základe zmlu-
vy o združení, alebo im blízke osoby.

Ð Na listinách a zmluvách, ktoré majú cenu historickú, alebo cenu od-
vodenú z ich výnimočnosti a nenahraditeľnosti a boli notárom, alebo 
jeho zamestnancom prevzaté k vykonaniu profesijnej činnosti.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-4, vo VPP 104-3, vo VPP 113-3, prípadne 
v poistnej zmluve.

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných 
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov po-
istnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-4, vo VPP 104-3, vo VPP 113-3, prí-
padne v poistnej zmluve.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie zodpovednosti notárov za škodu spôsobenú spôso-
benú pri výkone odbornej činnosti podľa osobitných právnych 
predpisov a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-4“), 
vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone odbornej činnosti podľa osobitných právnych predpisov (ďalej len „VPP 
104-3“), vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP 113-3“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie sa vzťahuje na všetky prípady zodpovednosti za škodu, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s vykonávaním notárskej činnosti, ak škoda 
bola zavinená nedbanlivosťou notára, ako aj jeho koncipientov a zamestnancov notára. Poistné krytie sa vzťahuje aj na zodpovednosť notára za 
škodu, za ktorú zodpovedá podľa zákona č. 323/1992 Z. z. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.09.2009.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

P Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný 

odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.  
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie prime-

rane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, 

ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody. 
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), 

najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah. 
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni 

meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich práv-

ny  poriadok Slovenskej republiky. 
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. 
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej  ško-

dy voči tomu, kto za škodu zodpovedá.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mať povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie sa uhrádzajú v ročnej splátke poistného.
• Poistné za prvé poistné obdobie v poistnej zmluve, ktorej účinnosť je v priebehu kalendárneho roka, sa vypočíta odo dňa účinnosti ako alikvotne 

poistné z ročného poistného do konca prvého poistného obdobia.
• Ak bola dojednaná poistná zmluva na dobu kratšiu ako jeden rok, je poistné splatné naraz pri uzavretí poistnej zmluvy za celú dobu, na ktorú 

bolo poistenie zodpovednosti dojednané.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, 
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote, 
° ukončením činnosti poisteného – t. j. ukončením výkonu notárskej činnosti alebo odňatím oprávnenia vykonávať notársku činnosť,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred 
jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynu-
tím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?


