
Neživotné poistenie 
Informačný dokument o poistnom produkte 

 
Spoločnosť: MSIG Insurance Europe AG, Produkt: Poistenie zodpovednosti 

 pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) za klinické skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletné informácie pred uzatvorením zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v príslušnej poistnej 
zmluve a vo Všeobecných a doplňujúcich všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti (VPPZ-
DVPPZ H0904.3.2). 

O aký typ poistenia ide? 

Poistenie zodpovednosti za škodu 

Poistenie všeobecnej / prevádzkovej zodpovednosti a zodpovednosti za škody spôsobené vadným výrobkom. 
Čo je predmetom poistenia? 

� zákonná zodpovednosť poistených za nároky 
na náhradu škody osôb zúčastnených na 
klinickom skúšaní uvedenom v príslušnej 
poistnej zmluve v dôsledku: 
- škôd na zdraví osôb zúčastnených na 
klinickom skúšaní a z nich priamo vyplývajúce 
iné majetkové škody účastníkov klinického 
skúšania, 
- škôd na veciach osôb zúčastnených na 
klinickom skúšaní a z nich priamo vyplývajúce 
iné majetkové škody účastníkov klinického 
skúšania, 
ktoré sú v príčinnej súvislosti s poisteným 
klinickým skúšaním. 
 

Čo nie je predmetom poistenia? 

Vylúčené riziká sú najmä: 

� škody vzniknuté samému poistenému 
� škody spôsobené úmyselne 
� škody na peňažných hodnotách 
� škody z azbestu, tabaku, AIDS, geneticky 

modifikovanými organizmami 
� škody z omamných a návykových látok 

� škody z kontraceptív, silikónových 
implantátov 

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk 
nájdete v príslušnej poistnej zmluve v časti 
Osobitné dojednania pre poistenie 
zodpovednosti z klinického skúšania a vo 
Všeobecných a doplňujúcich všeobecných 
poistných podmienkach pre poistenie 
zodpovednosti (VPPZ-DVPPZ H0904.3.2). 

 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Medzi hlavné obmedzenia patrí najmä: 
! poistenie platí len pre tie škody, ktoré vzniknú počas trvania poistenia v  dôsledku liečiva a/alebo lieku 

a/alebo látok použitých pri klinickom skúšaní 
! škody spôsobené úmyselne 
! nároky následkom vynechania očakávaného uzdravenia použitím skúšaného lieku 
! časové a miestne obmedzenie uvedené v príslušnej poistnej zmluve 

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v príslušnej poistnej zmluve v časti Osobitné 
dojednania pre poistenie zodpovednosti z klinického skúšania a vo Všeobecných a doplňujúcich všeobecných 
poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti (VPPZ-DVPPZ H0904.3.2). 

Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

� Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území uvedenom v príslušnej poistnej zmluve. 
Územná pôsobnosť poistenia je odvodená od miesta výkonu klinického skúšania. 

Aké mám povinnosti? 

Medzi Vaše hlavné povinnosti patrí: 
- Platiť poistné, a to za dohodnutú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané (jednorazové poistné). 

- Oboznámiť sa s poistnými podmienkami a ustanoveniami v návrhu poistnej zmluvy. 

- Odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa dojednávaného poistenia; to 
platí tiež ak ide o zmenu poistenia. 

- Dbať, aby poistná udalosť nenastala; neporušovať povinnosti smerujúcu k odvráteniu alebo zmenšeniu 
nebezpečenstva, ktoré sú právnymi predpismi uložené alebo ktoré ste vzali na seba poistnou zmluvou. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Poistné pri klinickom skúšaní je jednorazovým poistným a má sa uhradiť pred uzatvorením poistnej zmluvy. 
Poistné sa uhrádza podľa príslušnej faktúry vystavenej našou poisťovňou, kde sú uvedené všetky potrebné 
bankové údaje a dátum splatnosti. Prípadné doplatky na poistnom sa uhrádzajú podľa faktúry vystavenej 
poisťovňou. 

Kedy začína a končí krytie? 

- Krytie/poistenie začína dňom (od 00:00 hod.)  uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. 
- Poistenie/krytie zanikne, ak jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. 
- Poistenie/krytie je dojednané na dobu určitú a končí po uplynutí dohodnutej doby poistenia. Možno dohodnúť, 

že krytie poistenie sa poskytuje aj pre poškodenia zdravia, ktoré vzniknú po ukončení doby poistenia (u nás 
väčšinou 36 mesiacov). 

- Poistenie/krytie zanikne aj  zánikom poisteného, zánikom oprávnenia poisteného na vykonávanie poistenej 
činnosti, ak celkom a trvalo odpadne  poistné nebezpečenstvo (poisťovňa má nárok na poistné do dňa zániku 
poistenia). 

- Ukončiť poistenie možno aj dohodou účastníkov. 
 

- Písomne oznámiť poisťovni bez meškania, že nastala poistná v prípade nejasností škodová udalosť, 
uplatnenie nároku na náhradu škody, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a jej rozsahu, jej následkoch a 
predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada. 

- Urobiť podľa svojich možností všetko pre vyšetrenie príčiny, vzniku a následkov poistnej udalosti a starať sa 
o zmenšenie škody, podporovať poisťovňu pri vyšetrovaní a vybavovaní alebo odmietnutí nároku tretej 
osoby na náhradu škody, dať plnú moc poisťovňou určenému advokátovi, dať tomuto všetky požadované 
informácie a prenechať mu vedenie sporu. 

- Bez predchádzajúceho súhlasu poisťovne nemôžete uznať alebo vyrovnať plne alebo čiastočne nárok na 
náhradu škody. 

- Vykonať v predpísanej lehote všetky potrebné procesné úkony /aj odvolanie proti trestnému rozhodnutiu/, ak 
si nemôžete včas vyžiadať pokyny poisťovne. 

- Zabezpečiť a dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na klinické skúšania, 
ktoré sú účinné v čase vykonávania klinického skúšania, najmä však zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 459/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov. 
 
Upozornenie: Úplný zoznam povinností nájdete v príslušnej poistnej zmluve v časti Osobitné dojednania pre 
poistenie zodpovednosti z klinického skúšania a vo Všeobecných a doplňujúcich všeobecných poistných 
podmienkach pre poistenie zodpovednosti (VPPZ-DVPPZ H0904.3.2). 

-  

Ako môžem zmluvu vypovedať? 

- Vypovedať zmluvu musíte písomnou formou a musí byť doručená na našu adresu. 
- Možno dohodnúť, že poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej 

zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie/krytie zanikne. 
- Poistenie/krytie zanikne, ak jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho 

splatnosti. 
- Pri vedomom porušení povinností uvedených v ustanoveniach § 793 Občianskeho Zákonníka  môže poistiteľ 

od poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel. 
Toto právo môže poistiteľ 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 plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie zanikne. 

- Poistná zmluva môže byť tiež vypovedaná v prípade ak poisťovateľ poskytol poistné plnenie alebo 
poistníkovi bola súdnou cestou doručená žaloba (podaná na súde) o nároku na náhradu škody, ktorá spadá 
pod poistenie. 

- Výpoveď musí byť doručená do jedného mesiaca po poistnom plnení alebo doručení žaloby. Výpoveď 
nadobudne účinnosť v okamihu doručenia výpovede poisťovateľovi. Poistník môže však určiť, že jeho 
výpoveď nadobudne účinnosť neskôr, najneskôr však ku koncu poistného obdobia. 

 


