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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY  
PRE POISTENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI  

(VPPEZ) 
 

Dojednania dohodnuté v poistnej zmluve predchádzajú ustanoveniam týchto poistných podmienok. 
Pokiaľ tieto poistné podmienky alebo dojednania poistnej zmluvy neobsahujú osobitné ustanovenia platia vždy zákonné predpisy.  
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Časť I. 
Základné poistné krytie 

 
 

Čl. 1 
Predmet poistenia 

 
1.1. Poistená, podľa týchto Všeobecných podmienok pre poistenie environmentálnej zodpovednosti 
(ďalej len „VPPEZ“) je zákonná zodpovednosť verejno-právneho charakteru poisteného za sanáciu/ 
nápravu environmentálnych škôd podľa všeobecne záväzných environmentálnych  predpisov 
spočívajúcich v smernici Európskej únie č. 2004/35/EG (v ďalšom len ako Smernica). 
 
Environmentálna  škoda je:  
 
- škoda na chránených druhoch a chránených biotopoch, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na 
dosahovanie alebo udržiavanie priaznivého stavu ochrany chránených druhov a chránených biotopov s 
výnimkou už skôr identifikovaných nepriaznivých účinkov vzniknutých následkom konania 
prevádzkovateľa, na ktoré bol výslovne oprávnený v súlade s osobitným predpisom (zákon č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), 
 
- škoda na vode, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na ekologický, chemický alebo kvantitatívny 
stav vôd (zákon č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.) alebo na ekologický potenciál vôd 
s výnimkou nepriaznivých účinkov ustanovených v osobitnom predpise (zákon č. 364/2004 Z. z. ), 
 
- škoda na pôde spočívajúca v znečistení pôdy predstavujúcom závažné riziko nepriaznivých účinkov 
na zdravie (zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov) v dôsledku priameho alebo nepriameho zavedenia látok, prípravkov, organizmov alebo 
mikroorganizmov na pôdu, do pôdy alebo pod jej povrch. 
 
Environmentálna  škoda nezahŕňa škodu na zdraví ani na majetku  
 
Poistná ochrana existuje aj vtedy, ak sú orgánmi štátnej správy alebo inými tretími osobami uplatnené 
voči poistenému nároky na náhradu nákladov na nápravné opatrenia/ povinnosti vyplývajúcich z hore 
uvedených environmentálnych škôd. Nezáleží či sa jedná o nároky spočívajúce na verejno-právnom 
alebo súkromno- právnom základe.  

Vylúčené z poistnej ochrany zostávajú tie nároky uplatňované voči poistenému, ktoré by aj bez 
existencie environmentálnych predpisov a národných zákonov (na Slovensku Zákon č. 359/2007 Z.z. 
o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení-  v ďalšom len ako „zákon č. 359/2007 Z.z.“) spočívajúcich v Smernici  mohli byť uplatnené 
voči poistenému na základe zákonných ustanovení o zodpovednosti súkromno-právneho charakteru. 
Poistná ochrana pre takéto nároky môže byť poskytnutá výlučne prostredníctvom poistenia všeobecnej 
zodpovednosti alebo prostredníctvom osobitného poistenia škôd z porušenia povinností upravujúcich 
oblasť životného prostredia. 
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1.2.   Spolupoistené sú zákonné povinnosti k náhrade škody: 
 
1.2.1. zákonných zástupcov poisteného a takých osôb, ktoré poistený zamestnal pre vedenie alebo 
dozor poisteného podniku alebo jeho častí; 
 
1.2.2. všetkých ostatných zamestnancov vrátane praktikantov, požičaných pracovníkov (personálny 
lízing), začlenených pracovníkov iných podnikov za škody, ktoré spôsobili pri vykonávaní svojich 
pracovných úloh pre poisteného,,  
 
1.2.3. podnikových lekárov, odborných pracovníkov bezpečnosti práce, bezpečnostných technikov, 
pracovníkov zdravotnej služby, pracovníkov ochrany dát a pod. Títo sú podľa ich konkrétneho 
postavenia u poisteného priradení k okruhu pracovníkov podľa ods. 1.2.1. alebo 1.2.2. 
 
Pre zamestnaných podnikových lekárov a pomocný zdravotný personál zamestnaných u poisteného 
platí poistná ochrana aj pre výkony prvej pomoci mimo pracovného pomeru vykonané pre osoby mimo 
pracovného pomeru s poisteným len pokiaľ pre tieto osoby neexistuje poistná ochrana u iného 
poisťovateľa; poistné plnenia z iných uzavretých poistení však predchádzajú poistnému plneniu podľa 
týchto poistných podmienok. 
 
1.2.4. bývalých zákonných zástupcov poisteného a ostatných bývalých zamestnancov z ich činnosti 
vykonanej pre poisteného. 
 
 

1.3. Motorové vozidlá 
 
1.3.1. Spolupoistená je zákonná zodpovednosť poisteného - ods. 10.14., čl. 10 sa nepoužije – z 
vlastníctva, držby a použitia motorových vozidiel a prívesov, ktoré nepodliehajú povinnosti osobitného 
povolenia a povinnosti zákonného poistenia (tiež pracovné stroje, ťahače a pásové 
stroje). 
 
Poistná ochrana je daná aj v prípade jazdy na verejných cestných komunikáciách, pokiaľ takáto jazda 
nie je právnym predpisom zakázaná a nevzťahuje sa na ňu povinnosť zákonného poistenia. 
 
1.3.2. Vozidlo smie používať len oprávnená osoba. Oprávnená osoba je taká osoba, ktorá na základe 
oprávnenia k použitiu vozidla, smie toto vozidlo použiť. Poistený je povinný zabezpečiť, aby motorové 
vozidlo nebolo použité vodičom, ktorý nemá požadované oprávnenie a povolenie 
k jazde. 
 
1.3.3. Vodič vozidla smie vozidlo použiť na verejných cestných komunikáciách len ak má povolenie 
k jazde a vozidlo môže verejné komunikácie použiť. Poistený je povinný zabezpečiť, aby vozidlo 
nebolo použité vodičom, ktorý nemá na to požadované povolenie k jazde. 
 
1.3.4. Spolupoistená je zákonná zodpovednosť poisteného z príležitostného prenechania poistených 
vozidiel cudzím osobám. Nepoistená je osobná zákonná zodpovednosť tých osôb, ktorí tieto vozidlá 
používajú alebo tých , ktorým bolo vozidlá prenechané. 
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Čl. 2 
Rozsah poistenie/ poistené riziká 

 
Poistenie sa vzťahuje výlučne pre činnosti, zariadenia a výrobky poisteného uvedené a popísané v 
poistnej zmluve. Poistná ochrana pre činnosti, zariadenia a výrobky uvedené v odsekoch 2.1. až 2.8. 
platí len vtedy, ak je to v poistnej zmluve výslovne uvedené a osobitne dojednané: 
 

2.1.  zariadenia poisteného určené k výrobe, k spracovaniu, k dočasnému alebo konečnému 
skladovaniu, k doprave alebo odvádzaniu látok, ktoré sú škodlivé pre vody. 
 

Pod poistnú ochranu však nespadajú, okrem prípadov ak je to v poistnej zmluve osobitne dojednané, 
zariadenia, ktoré sú uvedené v čl. I, § 1, ods. (2) zákona č. 359/2007 Z.z., ďalej čističky odpadových 
vôd, činnosti pri ktorých je ovplyvňovaná akosť a stav vôd, ako aj škody spôsobené odpadovými 
vodami. 
 

2.2. prevádzky poisteného a zariadenia prevádzok uvedené v prílohe č.1 zákona 245/2003 Z.z. o 
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení, 
 

Pod poistnú ochranu však nespadajú čističky odpadových vôd, činnosti pri ktorých je ovplyvnená 
akosť a stav vôd ako aj škody spôsobené odpadovými vodami.   
 
2.3. zariadenia poisteného, ktoré podliehajú povinnosti povolenia alebo oznamovacej povinnosti podľa 
predpisov o ochrane životného prostredia, ak sa nejedná o zariadenia uvedené v čl., I, § 1, ods. (2) 
zákona 359/2007 Z.z. 
 

Pod poistnú ochranu však nespadajú čističky odpadových vôd, činnosti, pri ktorých je ovplyvnená 
akosť a stav vôd ako aj škody spôsobené odpadovými vodami.  

 
2.4. čističky odpadových vôd poisteného alebo vnášanie alebo odvádzanie látok do vôd, alebo 
pôsobenie na vody poisteným takými spôsobmi, ktoré menia fyzikálne, chemické alebo biologické 
vlastnosti, zloženie, kvalitu vody (riziko čističiek odpadových vôd a riziko ovplyvnenia kvality/ 
vlastností vôd). 
 
2.5. prevádzky poisteného a zariadenia prevádzky: 
 
a) pre ktoré je potrebné vypracovať bezpečnostnú správu podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii 
závažných priemyselných havárii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len 
„ zákon č. 261/2002“) čl. I, tretia časť, tretí oddiel, § 9; 
 

b) ktoré slúžia k spätnému získavaniu jednotlivých zložiek z pevných látok spaľovaním, pokiaľ tieto 
obsahujú látky uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 261/2002 alebo v prípade havárie môžu 
vzniknúť; 
 

c) ktoré slúžia k výrobe prídavných látok do farieb, tlačiarenských farieb na báze nitrátu celulózy, 
ktorého obsah dusíka činí do 12,6 zo 100,  
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2.6. projektovanie, výroba, dodávky, montáž, demontáž, údržba a opravy zariadení podľa ods. 2.1. až 
2.5. alebo častí, ktoré sú celkom zjavne určené pre tieto zariadenia, ak poistený nie je majiteľom týchto 
zariadení; 
 

2.7. výroba a dodávky výrobkov, ktoré nie sú zahrnuté pod zariadeniami uvedenými v ods. 2.6., po ich 
uvedení do obehu (po ich dodaní); 
 

2.8. ostatné zariadenia a vybavenie podniku, činnosti poisteného na vlastných a cudzích pozemkoch, 
pokiaľ však nespadajú pod ods. 2.1. až 2.7., nezávisle od toho či tieto rizikové segmenty boli alebo 
neboli dojednané. 
 

2.9. zariadenia poisteného ak sa nejedná o zariadenia uvedené v čl., I, § 1, ods. (2) zákona 359/2007 
Z.z. 
 
 

Čl. 3 
Škodová udalosť 

 
3.1. Poistná ochrana platí výlučne pre také environmentálne škody, ktoré sú priamym bezprostredným 
následkom počas účinnosti poistenia vzniknuté náhlou a havarijnou udalosťou, ktorá bezprostredne 
vybočuje z riadnej prevádzky poisteného alebo tretej osoby. 
  
3.2. (i) V rámci ods. 2.7. platí poistná ochrana pre environmentálne škody z vyrobených alebo 
dodaných výrobkov aj bez existencie havarijnej udalosti v zmysle ods. 3.1. 
 

(ii) V rámci ods. 2.8. platí to isté pre environmentálne škody zo skladovania, používania alebo 
iného zaobchádzania s výrobkami tretích osôb v zmysle ods. 2.7.  
 
Poistná ochrana v prípadoch podľa prvej (i) a druhej vety (ii) tohto odseku platí výlučne vtedy, ak 
environmentálna škoda vyplýva z konštrukčnej, výrobnej alebo inštrukčnej chyby výrobku. Poistná 
ochrana neplatí, ak chyba v čase uvedenia výrobku do obehu podľa stavu vedy a techniky nemohla byt 
zistená alebo pozorovateľná (vývojové riziko). 
 
  

Čl. 4 
Plnenie poisťovne 

 
4.1. Poistná ochrana zahŕňa preskúmanie zákonných povinností na náhradu škody, obranu pred 
neoprávnenými nárokmi na náhradu škody alebo ich odvrátenie a uspokojenie oprávnených nárokov 
orgánov štátnej správy alebo iných oprávnených tretích strán na nápravu environmentálnych škôd a na 
úhradu iných súvisiacich oprávnených nákladov v rozsahu podľa týchto poistných podmienok. 
 
Náklady na nápravu a úhrada iných súvisiacich nákladov sú oprávnené, ak poistený na základe zákona, 
právoplatného rozsudku, uznania alebo dohody o vyrovnaní je povinný nahradiť náklady na nápravu a 
iné súvisiace náklady a ak súčasne poisťovateľ je týmto viazaný. Uznanie nárokov alebo dohoda o 
vyrovnaní poisteným bez súhlasu poisťovateľa sú pre poisťovateľa záväzné len vtedy, ak by predmetný 
nárok v rovnakom rozsahu existoval aj bez uznania alebo dohody o vyrovnaní poisteným. 
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Poisťovňa uhradí nároky na náklady na nápravu a iné súvisiace náklady po ukončení šetrenia najneskôr 
v lehote podľa príslušných zákonov. 
 
4.2. Poisťovateľ je splnomocnený, aby v rámci svojich povinností pri likvidácii poistnej udalosti alebo 
pri odvrátení neoprávnených nárokov orgánov štátnej správy alebo iných tretích osôb vykonal 
všetky účelné vyhlásenia v mene poistníka/ poisteného. 
 
Ak v prípade poistnej udalosti príde k správnemu konaniu alebo súdnemu sporu o povinnosti k náhrade 
nákladov nápravy alebo iných nákladov vedenému voči poistenému je poisťovateľ splnomocnený k 
vedeniu správneho alebo súdneho konania v mene poisteného/poistníka. 
 
4.3. Ak sa v súdnom konaní vo veci environmentálnej škody, ktoré môže mat za následok povinnosť 
náhrady pod poistnú ochranu spadajúcich nákladov nápravy alebo iných nákladov, bude požadovať, 
aby poisťovateľ angažoval pre poisteného/ poistníka právneho zástupcu alebo poisťovateľ na návrh 
poisteného/ poistníka ho schválil, potom poisťovateľ nahradí odmenu advokáta určenú podľa 
ustanovení o tarifnej odmene zákona č. 655/2004 Z.z. Prípadné iné zvýšené náklady poisťovateľ uhradí 
len vtedy ak s ním boli formou písomnej dohody dohodnuté. 
 
 

Čl. 5 
Poistené náklady 

 
V rámci poistnej ochrany podľa ods. 4.1. sú poistené náklady (vrátane potrebných znaleckých, 
právnych, svedeckých, správnych a súdnych nákladov) na: 
 
5.1. nápravu environmentálnych škôd na chránených druhoch a chránených biotopoch a vode, 
 
 a to prostredníctvom nákladov na: (podľa definícii zákona 359/2007 Z.z., §§7 a nasl.): 
 
5.1.1. „primárnu nápravu“ t.j. na vynaložené náklady, ktorými sa dosiahne obnovenie poškodených 
prírodných zdrojov do základného alebo do takmer základného stavu, 
 
5.1.2. „doplnkovú nápravu“ t.j. na dodatočne vynaložené náklady k primárnej náprave v prípade, že 
nebolo nimi možné dosiahnuť obnovenie poškodených prírodných zdrojov do základného stavu, 
 
5.1.3. „kompenzačnú nápravu“ t.j. dočasne vynaložené náklady, ktoré sa prijmú na kompenzáciu 
dočasných strát na prírodných zdrojoch, ktoré nastali odo dňa vzniku environmentálnej škody až do 
primárnou nápravou dosiahnutého obnovenia poškodených prírodných zdrojov do základného stavu. 
Dočasne vynaložené náklady sú náklady, ktoré spočívajú, vyplývajú a vzťahujú sa na obdobie kedy 
poškodené životné prostredie a/alebo jeho iné funkcie pre iné prírodné prostredia  nemôžu plniť 
ekologické úlohy nakoľko opatrenia primárnej nápravy alebo doplnkovej nápravy nemohli byť účinné. 
 

Náklady na „kompenzačnú nápravu“ sú dojednané v rámci poistnej sumy so sublimitom 20% 
z dojednanej poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve. 
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5.2. nápravu škôd na pôde, ktorá zahŕňa náklady na odstránenie znečistenia pôdy tak, aby pôda nepred-
stavovala závažné riziko nepriaznivých účinkov na zdravie. Náprava environmentálnej škody na pôde 
sa dosahuje nápravnými opatreniami v zmysle § 10 ods. 4 zákona. 
 
Pozn. k ods. 5: 
Ak poisťovateľom požadované vybavenie nároku na náhradu škody uznaním, uspokojením alebo 
dohodou o vyrovnaní nebude realizované v dôsledku nesúhlasu alebo správania sa poisteného/ 
poistníka, potom poisťovateľ nebude znášať (uhrádzať) ďalšie viacnáklady nad odmietnutie hore 
uvedeného vybavenia nároku a nebude uhrádzať úroky vzniknuté v dôsledku takéhoto správania sa 
poisteného/poistníka. 
 
 

Čl. 6 
Zvýšenia a rozšírenia poistného nebezpečenstva 

 
6.1. Pre riziká podľa ods. 2.1. až 2.5. neexistuje poistná ochrana pre ich zvýšenia alebo rozšírenia. 
Poistná ochrana v rámci poistených rizík však zahŕňa množstevné zmeny látok (t.j. tie ktoré sú 
podmienené ich množstvom) pod ods. 2.1. až 2.5. poistených rizík. 
 
6.2. Pre riziká podľa 2.6 až 2.8. obsahuje poistná ochrana zvýšenia alebo rozšírenia pre tie riziká, ktoré 
sú uvedené v poistnej zmluve a jej dodatkoch. Uvedené neplatí pre riziká z držby a užívania 
motorových vozidiel, vodných plavidiel, lietadiel, ako aj pre iné riziká, ktoré podliehajú povinnosti 
zákonného poistenia. 
 
6.3. Poistná ochrana sa vzťahuje na zvýšenia poistených rizík v dôsledku zmeny existujúcich alebo 
v dôsledku nových právnych predpisov, pokiaľ sa však jedná o právne predpisy, ktoré majú základ v 
Smernici a tieto nové právne predpisy neobsahujú ustanovenia, ktorých predmetom je poistenie alebo 
poistná ochrana. Poisťovateľ však pri dodržaní čl.19 môže poistnú zmluvu vypovedať. 
 
 

Čl. 7  
Nové riziká 

 
7.1. Pre riziká podľa ods. 2.1. až 2.5., ktoré novo vzniknú až po uzavretí poistnej zmluvy, poistná 
ochrana platí len vtedy ak bude osobitne dojednaná. 
 
7.2. Pre riziká podľa ods. 2.6. až 2.8. ktoré novo vzniknú až po uzavretí poistnej zmluvy, poistná 
ochrana je za predpokladu splnenia povinností uvedených v odseku 7.2.1. a 7.2.2 daná automaticky 
a to až do výšky podľa ods. 7.2.3. 
 
7.2.1. Poistený/ poistník je povinný oznámiť v lehote do 30 dní  od vzniku každého nového rizika jeho 
existenciu. Po výzve poisťovateľa musí tak urobiť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od 
doručenia výzvy.. V prípade neoznámenia existencie nového rizika v stanovenej lehote, jej uplynutím 
poistenie nového rizika zaniká spätne k okamihu jeho vzniku.  
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Ak nastane poistná udalosť pred nahlásením nového rizika, potom musí poistený dokázať, že 
predmetné nové riziko vzniklo až po uzavretí poistenia a súčasne v dobe, v ktorom ohlasovacia lehote 
nebola prekročená. 
 
7.2.2. Poisťovateľ je oprávnený požadovať za nové riziko primeraný doplatok poistného. Ak sa 
nedosiahne dohoda o výške doplatku poistného v lehote 30 dní po oznámení existencie nového rizika 
poisťovateľovi, potom poistná ochrana pre toto nové riziko zanikne spätne od okamihu jeho vzniku. 
 
7.2.3. Poistná ochrana pre nové riziká od ich vzniku až do uzavretia dohody podľa ods. 7.2.2. platí až 
do výšky poistných súm a zo spoluúčasťou dohodnutých v poistnej zmluve a jej dodatkoch. 
 
7.2.4. Dojednania podľa ods. 7.2.1. až 7.2.3. neplatia pre riziká: 
 

- z vlastníctva, držby a používania motorových vozidiel, lodí a lietadiel pokiaľ tieto vozidlá podliehajú 
povinnosti povolenia, vodičského oprávnenia alebo zákonného poistenia, 
 

- z vlastníctva, držby a prevádzky, používania koľajových vozidiel a prevádzky vlečiek a železničných 
tratí , ktoré podliehajú povinnému alebo zákonnému poisteniu, 
 

- ktoré budú trvať menej ako jeden rok a preto majú byť poistené v rámci krátkodobého poistenia 
(trvanie poistenia menej ako 12 kalendárnych mesiacov). 
 
 

Čl. 8 
Poistná udalosť 

 
Poistnou udalosťou je prvé dokázateľné zistenie environmentálnej škody poisteným/ poistníkom,  
príslušným správnym orgánom alebo inou treťou osobou ak poistený za škodu zodpovedá v zmysle 
všeobecne záväzných environmentálnych právnych predpisov a je povinný „poistené náklady“ znášať.   
 

Poistná udalosť musí vzniknúť počas účinnosti poistnej ochrany v súvislosti s poistenou činnosťou 
alebo výrobkom poisteného uvedenými v poistnej zmluve. Nezáleží pritom, či príčina, rozsah škody 
alebo povinnosť k nápravným opatreniam bola v tomto okamihu známa. 
 
 

Čl. 9 
Náklady/ výdavky pred vznikom poistnej udalosti 

 
9.1. Poisťovateľ aj bez toho, aby vznikla poistná udalosť nahradí: 
 

(1) pre poistenie rizík podľa ods.  2.1. až 2.5. po poruche/ havárii prevádzky; 
 

(2) pre poistenie rizika podľa ods. 2.6. po poruche/ havárii prevádzky u tretieho; 
 

(3) pre poistenie rizika podľa ods. 2.7. po poruche/ havárii prevádzky u tretieho – v prípadoch podľa 
odseku 3.2. – aj bez existencie poruchy/ havárie prevádzky po úradnom rozhodnutí;  
(4) pre poistenie rizika podľa ods. 2.8. po poruche/ havárii prevádzky u poisteného alebo tretieho - 
v prípadoch podľa odseku 3.2. aj bez existencie poruchy/ havárie prevádzky po úradnom rozhodnutí; 
 
 

náklady/ výdavky poisteného – alebo pokiaľ sú poistené aj výdavky tretieho podľa bodov (2) až (4) 
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tohto článku na opatrenia smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu bezprostredne hroziacej 
environmentálnej škody. Zistenie poruchy/ havárie prevádzky alebo úradné rozhodnutie musia nastať v 
čaše účinnosti poistenia, pričom rozhodujúca je tá skutočnosť, ktorá nastane skôr. 
 
9.2. Výdavky na základe poruchy/ havárie prevádzky alebo úradného nariadenia v zmysle ods. 9.1. 
a podľa v ňom uvedených podmienok spadajú pod poistenie bez ohľadu na skutočnosť, že opatrenia 
boli vykonané poisteným alebo v dôsledku náhradných opatrení príslušnými orgánmi.  
 
9.3. Poistený je povinný: 
 
9.3.1. bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi zistenie prevádzkovej poruchy/ havárie 
podniku alebo úradného rozhodnutia a 
 

- vykonať všetko potrebné, aby rozsah výdavkov bol len objektívne nutný na zabránenie škody 
alebo na zmenšenie rozsahu škody a 
 

- na žiadosť poisťovateľa uplatniť v zákonnej lehote námietku voči rozhodnutiu orgánu štátnej 
správy 
 

alebo 
 

9.3.2. dohodnúť s poisťovateľom ďalší postup a opatrenia. 
 
9.4. Porušenie povinností 
 
(1) Ak poistený úmyselne poruší povinnosti uvedené v ods. 9.3., potom mu budú nahradené výdavky 
z dohodnutej celkovej sumy pre výdavky podľa ods. 9 a len tie primerané výdavky, ktoré sú nutné. 
 
(2) Ak poistený hrubo nedbalo poruší povinnosti uvedené v ods. 9.3. potom je poisťovateľ oprávnený 
výdavky, prípadne presahujúce primerané objektívne a nutné výdavky krátiť podľa miery zavinenia 
poisteného; dôkazné bremeno pre dokázanie neexistencie  hrubého zavinenia nesie poistený. 
 
(3) Odchylne od ods. (1) a (2) poisťovateľ je povinný nahradiť prípadné výdavky presahujúce 
primerané objektívne a nutné výdavky, pokiaľ porušenie povinností nemalo vplyv na výšku plnenia 
poisťovateľa. 
 
9.5. Ak napriek vykonaným opatreniam vznikne škoda, potom budú poisťovateľom vynaložené 
náklady zahrnuté do poistnej sumy. 
 
9.6. V každom prípade nebudú nahradené výdavky, aj pokiaľ sú totožné s výdavkami podľa ods. 9.1., 
pokiaľ sa jedná o výdavky na údržbu, opravu, dovybavenie, zabezpečenie alebo nápravu podnikových 
prevádzkových zariadení, pozemkov alebo vecí (tiež prenajaté, vypožičané, užívané na základe lízingu 
a pod.) poisteného; uvedené platí aj pre také veci alebo pozemky, ktoré poistený v minulosti vlastnil, 
užíval a pre veci, ktoré poistený vyrobil alebo dodal. 
 
9.7. Náklady/ výdavky pred vznikom poistnej udalosti sú dojednané v rámci poistnej sumy so 
sublimitom 20% z dojednanej poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve. 
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Čl. 10 
Výluky z poistenia 

 
Nepoistené sú (možno ich však podľa časti II. týchto poistných podmienok čiastočne dojednať) 
povinnosti alebo nároky vzniknuté v súvislosti so škodami, nezávisle na tom, či tieto už majú závažne 
nepriaznivé vplyvy na chránené druhy a chránené biotopy alebo vody alebo predstavujú 
nebezpečenstvo pre ľudské zdravie: 
  
10.1. ktoré vzniknú na pozemkoch (na pôde alebo na vodách) poisteného, ktoré sú alebo boli v jeho 
vlastníctve alebo ktoré sú ním prenajaté, vypožičané, v držbe alebo aj neoprávnene či inou formou 
užívané. Uvedené platí tiež, ak sa jedná o chránené druhy a biotopy nachádzajúce sa na predmetných 
pozemkoch, 
 

10.2. na spodnej vode, 
 

10.3. následkom zmien v rezervoároch spodných vôd alebo zmien v spôsobe prúdenia spodnej vody, 
 

10.4. ktoré vznikli pred okamihom začiatku účinnosti poistenia,  
 
10.5. ktoré vyplynú z dôvodu že poistený po začiatku účinnosti poistenia získa do držby, užívania 
alebo vlastníctva pozemky, ktoré boli v tomto čase už kontaminované, 
 

10.6. ktoré vzniknú v zahraničí - mimo územia Slovenskej republiky, 
 

10.7. ktoré vzniknú tak, že pri manipulácii s látkami sú tieto zasypané, presakujú, odtekajú, alebo sa 
vyparujú a pod. a takto postupne prenikajú a dostávajú sa do pôdy, vôd alebo ovzdušia; uvedené 
neplatí, ak uvedené pochody spočívajú v poruche/ havárii prevádzky v zmysle predchádzajúcich 
odsekov, 
 

10.8. ktoré vzniknú v dôsledku prevádzkou podmienených neodvrátiteľných, potrebných alebo na 
vedomie vzatých  vplyvov na životné prostredie, 
 

10.9. vyplývajúcich z výroby, dodávky, použitia, vypúšťania kalov, močovky/ hnojovky, maštaľného 
hnoja, prostriedkov alebo chemikálií na ochranu rastlín, hnojív,  prostriedkov alebo chemikálií na 
ochranu pred škodcami okrem prípadov ak tieto látky v dôsledku náhlej , neočakávanej havarijnej 
udalosti v rozpore so svojim určením a neúmyselne sa dostanú do okolia a v dôsledku zrážok  budú 
náhle odplavené alebo splavené na iné pozemky, ktoré nie sú v držbe, užívaní alebo vlastníctve 
poisteného, 
 

10.10.odvodených z azbestu a jeho substancií, 
 

10.11. ktoré vyplývajú z: 
 

- genetických prác, 
- geneticky modifikovaných organizmov (GMO) 
- výrobkov , ktoré: 
 - obsahujú časti GMO 
 - boli vyrobené z GMO alebo s pomocou GMO, 
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10.12. vyplývajúcich  z vlastníctva, správy alebo prevádzky, medziskladovania alebo konečného 
skladovania odpadov alebo iného zneškodňovania odpadov, ich likvidácie alebo spaľovania bez 
príslušných úradných povolení, na miestach, ktoré nie sú k tomuto v dostatočnom rozsahu úradne 
povolené, z chybnej alebo nedostatočnej technickej dokumentácie, 
 

10.13. vyplývajúcich  z vlastníctva, správy alebo prevádzky  zariadení a skládok s odpadmi, 
 

10.14. Výluka motorových vozidiel 
 

- ktoré sú spôsobené alebo vyplývajú z použitia alebo prevádzky, držby, vlastníctva akéhokoľvek 
motorového vozidla alebo prívesu motorového vozidla, 
 

- ktoré sú spôsobené alebo vyplývajúce z použitia alebo prevádzky, držby, vlastníctva akéhokoľvek 
plavidla (riečneho alebo námorného) alebo lietadla; 
 

Ak podľa týchto ustanovení neexistuje poistná ochrana pre jedného poisteného (poistníka, 
spolupoisteného) potom poistná ochrana nie je daná aj pre ostatných poistených. 
 

10.15. Výluka  lietadiel 
 

- ktoré sú spôsobené alebo vyplývajú z použitia alebo prevádzky, držby, vlastníctva akéhokoľvek 
lietadla   

 

Ak podľa týchto ustanovení neexistuje poistná ochrana pre jedného poisteného (poistníka, 
spolupoisteného) potom poistná ochrana nie je daná aj pre ostatných poistených. 

 

Nepoistené sú povinnosti alebo nároky k náhrade škôd z: 
 

- plánovania, konštrukcie, výroby, dodávok lietadiel alebo ich častí, pokiaľ je zrejmé že tieto časti sú 
určené pre stavbu lietadiel alebo pre zabudovanie do lietadiel 

 

- činností (napr. montáž, údržba, revízie, modernizácia, opravy, doprava) na lietadlách alebo ich častí, 
 

10.16. pokiaľ sa povinnosti alebo nároky k náhrade škôd uplatňujú voči osobám (poistník/poistený 
alebo spolupoistený), ktoré spôsobili škodu tým, že jednali vedome v rozpore s právnymi predpismi 
alebo nedodržali rozhodnutia štátnych orgánov a opatrenia týkajúce sa ochrany životného prostredia, 
alebo sa od nich odchýlili, 
 

10.17. pokiaľ sa povinnosti alebo nároky k náhrade škôd uplatňujú voči osobám (poistník/poistený 
alebo spolupoistený), ktoré spôsobili škodu tým, že vedome nedodržali výrobcom požadované 
smernice alebo návody na použitie alebo nedodržali opatrenia a návody, ktoré vyplývajú zo stavu vedy 
a techniky pre používanie a /alebo vedome nedodržiavajú a nevykonávajú predpísané pravidelné 
kontroly, revízie, alebo údržbu a opravy. 
 

10.18. z banskej prevádzky v zmysle príslušných právnych predpisov, 
 

10.19. Vojnové udalosti, terorizmus, vyššia moc 
 

- spôsobené vojnou, vojnovým stavom, vojnovými udalosťami, vzburou, povstaním, štrajkom, 
výlukou, občianskou vojnou, revolúciou, pracovnými nepokojmi, rabovaním, sabotážou, výnimočným 
stavom, konfiškáciou, zásahom štátnej alebo úradnej moci alebo akýmkoľvek iným činom, ktorý súvisí 
s vyššie uvedenými bez ohľadu na to, či vojnový stav bol alebo nebol vyhlásený,  
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- spôsobené vyššou mocou (vis major) (napr. povodeň, zemetrasenie, úder blesku, víchrica, zosuv 
pôdy, vulkanický výbuch alebo iným prírodným javom výnimočnej, neovplyvniteľnej a neodvrátiteľnej 
povahy,.); pokiaľ sa jedná o živelné udalosti, 
 

- spôsobené akýmkoľvek teroristickým činom; vylúčená je taktiež škoda spôsobená pri vykonávaní 
opatrení na kontrolu, prevenciu, potlačenie alebo sa inak vzťahuje k teroristickému činu; pre účely 
tohto poistenia teroristický čin znamená čin zahrňujúci, ale nie je obmedzený na použitie sily alebo 
násilia a/alebo jeho hrozby osobou, alebo skupinou osôb, konajúcich samostatne alebo v mene alebo v 
spojení s akoukoľvek organizáciou alebo vládou, vykonaný z politických, náboženských, 
ideologických alebo iných podobných pohnútok, s úmyslom ovplyvniť vládu a/alebo zastrašiť 
obyvateľstvo alebo jeho časť, 
 

10.20. ak boli spôsobené úmyselne alebo v dôsledku konania, o ktorom poistený alebo jeho zákonní 
zástupcovia vedeli, že ním môžu environmentálnu škodu spôsobiť ale bez primeraných dôvodov sa 
spoliehali že ju nespôsobia; 
 

10.21. pokiaľ sa povinnosti alebo nároky k náhrade škôd  uplatňujú voči osobám (poistník/poistený 
alebo spolupoistený), ktoré spôsobili škodu tým, že vedeli alebo museli vedieť o chybnosti alebo 
škodlivosti: 
 

- vecí uvedených do obehu alebo 
- vykonaných prác alebo iných výkonov 
 

10.22. ktoré na základe zmluvy alebo osobitného prísľubu prekračujú rozsah zákonnej povinnosti 
k náhrade škody 
 

10.23. ktoré vznikli v dôsledku choroby zvierat, ktoré poistený vlastnil, mal v držbe alebo ich predal; 
poistná ochrana však platí ak poistený preukáže, že nejednal ani úmyselne alebo hrubo nedbalo, 
 
10.24. ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s jadrovou energiou, vyplývajú z jadrovej energie, 
sú spôsobené alebo vzniknuté jadrovou energiou alebo jadrovým žiarením akéhokoľvek druhu, 
rádioaktivitou, výbuchom akejkoľvek vojenskej zbrane, použitím zbrane hromadného ničenia, 
spôsobené vplyvom akéhokoľvek žiarenia, 
 

10.25. na životnom prostredí v dôsledku prevádzky železníc a železničných vlečiek určených k 
preprave osôb alebo vecí, ako aj z priamej alebo nepriamej účasti na železničnej prevádzke, 
 

10.26. vyplývajúce z plánovania, konštrukcie, výroby, dodávok, dopravy, montáže demontáže údržby 
alebo prevádzky offshore zariadení (napr. vrtné plošiny), odstavených offshore zariadení alebo 
prevádzok, ako aj častí, dielov offshore zariadení alebo prevádzok. 
 

Zariadenie alebo časť zariadenia alebo prevádzky sa považuje za offshore vtedy, ak sa nenachádzajú 
na pobreží alebo vo vnútrozemí. Do vnútrozemia v zmysle tohto dojednania nepatria vnútrozemské 
vodstvá (jazerá, rieky a pod.) Arktída a Antarktída. 
 

Offshore zariadenia alebo prevádzky sú: 
 

- zariadenia pre prieskum, otvárku a ťažbu organických bituminóznych a minerálnych bohatstiev zeme 
(ropa, plyny, kovy a pod.) vrátane ich skladovania, sanácie, odstraňovania, prípravu a dopravu ďalším 
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spracovateľom a/ alebo konečným spotrebiteľom; ropovod/plynovod a pod. je považovaný na onshore 
v bode, v ktorom dosiahne prvú čerpaciu stanicu na pobreží alebo vo vnútrozemí. 
- zariadenia určené pre skladovanie organických bituminóznych a minerálnych bohatstiev zeme napr. 
vo vnútrozemských vodstvách alebo pod nimi, 
- zariadenia k výrobe energie (napr. veterné parky). 
 
 

Čl. 11 
Poistná suma, sublimit, sériové škody 

 
Poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve tvorí hornú hranicu plnenia poisťovne za jednu a všetky 
poistné udalosti počas jedného poistného obdobia a to aj vtedy, keď sa poistná ochrana vzťahuje na 
viac osôb oprávnených k náhrade škody. 

Sublimit je časť poistnej sumy predstavujúcu maximálnu výšku náhrady, ktorú poisťovateľ vyplatí za 
škodu, na ktorú sa sublimit podľa poistnej zmluvy vzťahuje. Sublimit  nezvyšuje poistnú sumu.  

Všetky náklady podľa čl. 5 sa započítavajú do poistnej sumy a tvoria jej súčasť.  

Sériová škoda 

Viac poistných udalostí vzniknutých počas účinnosti poistenia, ktoré vyplývajú: 

- z rovnakého pôsobenia na životné prostredie, 

- z viacerých bezprostredných pôsobení na životné prostredie vyplývajúcich z rovnakej príčiny, 

- z viacerých bezprostredných pôsobení na životné prostredie vyplývajúcich z rovnakých príčin, ak 
medzi týmito príčinami existuje právna, hospodárska alebo technická súvislosť alebo 

- z dodania výrobkov s rovnakými chybami  

sú bez ohľadu na ich skutočný vznik považované za jednu poistnú udalosť, ktorá vznikla v čase vzniku 
prvej z nich. 

 
 

Čl. 12 

Poistná ochrana po ukončení poistenia 

 
12.1. V prípade, že poistenie bude ukončené z dôvodu úplného alebo trvalého zániku poistného rizika  
alebo z dôvodu výpovede poisťovateľa alebo poistníka potom poistná ochrana ďalej trvá pre také 
environmentálne škody, ktoré nastali počas účinnosti poistenia avšak v čase ukončenia poistenia neboli 
zistené, v nasledovnom rozsahu: 
 

- poistná ochrana platí pre 3 bezprostredne nasledujúce roky po okamihu ukončenia poistenia 
(dodatočné ručenie), 
 

- poistná ochrana platí počas celého obdobia dodatočného ručenia v zmysle predchádzajúceho odseku 
v rozsahu podmienok poistenia platných v čase ukončenia poistenia a to najviac vo výške 
nespotrebovanej časti poistnej sumy alebo sublimitu poistného obdobia, v ktorom poistenie skončilo. 
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12.2. Dojednanie podľa ods. 12.1. platí zodpovedajúco pre prípad, že počas doby poistenia poistené 
riziko čiastočne odpadne s tým, že dojednanie platí  k momentu  čiastočného zániku poisteného 
rizika. 

 

 

Čl. 13 
Poistné udalosti v zahraničí 

 
13.1. Ak je v poistnej zmluve osobitne dojednané, odchylne od ods. 10.6. sú poistené škodové udalosti 
vzniknuté na územiach záväznosti Smernice alebo v predpisoch v nej spočívajúcich: 
 

- ktoré vyplývajú z prevádzky zariadenia umiestneného na území Slovenskej republiky alebo činnosti 
na území Slovenskej republiky v zmysle ods. 2.1. – 2.8. Uvedené platí pre činnosti podľa ods. 2.6. 
a 2.7. len ak zariadenie alebo časti alebo výrobky neboli zjavne určené pre zahraničie, 
 

- z dôvodu služobných ciest alebo z účasti na výstavách a veľtrhoch ak však bola dojednaná poistná 
ochrana podľa ods. 2.8. 
 

Odchylne od ods. 1.1. je poistná ochrana daná aj pre povinnosti alebo nároky podľa aplikácie Smernice 
národnými zákonmi iných členských štátov Európskej únie, pokiaľ tieto povinnosti alebo nároky 
neprekračujú rozsah tejto Smernice. 
 
13.2. Len na základe osobitného dojednania v poistnej zmluve sú poistené škodové udalosti vzniknuté 
v územnom rozsahu záväznosti Smernice: 
 

13.2.1. ktoré vyplývajú z plánovania, konštrukcie, projektovania výroby alebo dodávky zariadení alebo 
častí v zmysle ods. 2.6. a výrobky v zmysle 2.6., ak zariadenia alebo časti alebo výrobky boli určené 
zjavne pre zahraničie, 
 

13.2.2. ktoré vyplývajú z montáže, demontáže, údržby alebo revízii  zariadení alebo častí v zmysle ods. 
2.6. ak tieto činnosti boli vykonané v zahraničí, 
 

13.2.3. ktoré vyplývajú z ostatnej montáže, demontáže, údržby alebo revízii  zariadení alebo častí 
v zmysle ods. 2.8. ak tieto činnosti boli vykonané v zahraničí, 
 

13.3.  Osobitne je treba dojednať poistenie v zahraničí umiestnených zariadení alebo prevádzok, napr. 
výrobné alebo obchodné sídla, sklady a pod., 
 

13.4.  Plnenie poisťovateľa je vždy uskutočnené v mene EUR. Pokiaľ sa miesto plnenia nachádza v 
štátoch, v ktorých neplatí mena euro, záväzky poisťovateľa sú splnené v tom časovom okamihu, 
v ktorom bol v niektorom peňažnom inštitúte nachádzajúcom sa v Európskej menovej únii podaný 
platobný príkaz na úhradu. 
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Čl. 14 
Poistné obdobie, začiatok poistenia, bežné poistné  

 

14.1. Čas, na ktorý bolo poistenie dojednané, je poistná doba. V poistnej zmluve dojednané obdobia, 
za ktoré sa platí poistné sú poistnými obdobiami (§ 796 Obč. zák.). Poistné zaplatené za poistné 
obdobie je bežné poistné. Pokiaľ je poistná zmluva dojednaná na dobu kratšiu ako jeden rok, alebo 12 
mesiacov – tzv. krátkodobé poistenie (pre účely týchto poistných podmienok), je poistná doba poistné 
obdobie totožné. 
 

Možno tiež dojednať, že poistné bude zaplatené naraz za celú dobu, na ktoré bolo poistenie dojednané 
(jednorazové poistné). 
Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú. 
 

14.2. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednaný neskorší deň začiatku poistenia, poistná ochrana 
začína prvým dňom (od 00:00 hod.) nasledujúcim po uzavretí poistnej zmluvy. Možno však dohodnúť, 
že poistenie začína už okamihom uzavretia zmluvy. 
 

14.3. Pri krátkodobom poistení je predpokladom plnenia poisťovne zaplatenie poistného pri uzavretí 
poistnej zmluvy. 
 

Pri jednoročnom alebo viacročnom poistení je bežné poistné splatné prvého dňa poistného obdobia. 
Jednorazové poistné na dobu viac rokov je splatné v deň začiatku poistenia. 
 

14.4. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné za poistné obdobie v splátkach. 
Pri dojednaní polročného alebo štvrťročného platenia splátok poistného, ak nie je dohodnuté inak, 
účtuje sa k ročnému poistnému prirážka, a to 3 % z ročného poistného za platenie v polročných 
splátkach a 5 % z ročného poistného za platenie v štvrťročných splátkach. 
 
 

Čl. 15 
Zánik poistenia. Zánik poistného nebezpečenstva 

 
15.1. Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného 
obdobia; výpoveď sa musí dať doporučeným listom aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. Pokiaľ 
ani jedna zo zmluvných strán poistnú zmluvu v tejto lehote nevypovie, poistenie sa predĺži o ďalšie 
poistné obdobie. 
 

V poistnej zmluve možno tiež dohodnúť, že poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch 
mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie 
zanikne. 
 
15.2.  Poistenie tiež zanikne  
 

a) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov 
odo dňa jeho splatnosti, 
 

b) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy 
poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva  
poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola 
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zaplatená len časť poistného. Výzva sa považuje za doručenú, ak ju adresát prijal, odmietol prijať, 
alebo dňom keď ju pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručenú. 
 

c) Lehoty podľa písm. a) a b) možno dohodou predĺžiť. 
 

d) Pod nezaplatením poistného sa rozumejú i prípady ak poistník zaplatil iba časť poistného.  
 

e) Poisťovňa má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. 
 

f) Ak zanikne poistenie pred uplynutím doby, za ktorú bolo bežné poistné zaplatené, je poisťovňa 
povinná zvyšujúcu časť poistného vrátiť. 
 

g) Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poisťovni poistné do 
konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala. Jednorazové poistné patrí poisťovni aj 
v týchto prípadoch vždy celé.  
 

h) Ak bolo poistenie uzavreté na dobu viac rokov a z toho titulu poskytla poisťovňa dobovú zľavu 
z poistného, je poistník pri predčasnom zániku poistenia povinný vrátiť poisťovni poskytnutú dobovú 
zľavu. 
 
15.3.  Poistenie zanikne aj 
 

a) uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané (poistenie dojednané na dobu určitú), 
 

b) zánikom poisteného, 
 

c) zánikom oprávnenia poisteného na vykonávanie poistenej činnosti. 
 
15.4. Dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými právnymi predpismi nie sú ustanoveniami 
tohto článku dotknuté. 
 

15.5. Pri vedomom porušení povinností rozhodujúcich pre uzavretie poistenia, môže poisťovňa od 
poistnej zmluvy odstúpiť podľa ustanovenia  § 802, ods. 1, Obč. zák. 
 

15.6. Ak sa poisťovňa dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedomé 
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohla zistiť pri uzavretí poistenia a táto bola podstatná pre 
uzavretie poistnej zmluvy, má právo plnenie odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie zanikne /§ 802, 
ods. 2, Obč. zák./; 
 

15.7. Ak poistné nebezpečenstvo celkom a trvalo odpadne, zaniká poistenie pre toto nebezpečenstvo. 
Poisťovňa má nárok na poistné do dňa zániku poistenia. 
 

 
Čl. 16 

Zúčtovanie poistného/ zmeny poistného 
 
16.1. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistné na podklade vyplatených miezd a platov, obratu alebo 
iných číselných údajov, vykoná sa výpočet poistného podľa predbežných, predpokladaných údajov. 
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16.2. Po skončení každého poistného obdobia je poistník povinný oznámiť a preukázať poisťovni 
potrebné údaje podľa skutočnosti za uplynulé poistné obdobie. Ďalej musí oznámiť, či a ktoré zvýšenia 
či prevádzkové rozšírenia nebezpečenstva nastali. Všetky tieto údaje je poistník povinný oznámiť 
poisťovni do jedného mesiaca po ukončení poistného obdobia. 
 

16.3. Poisťovňa vykoná konečné zúčtovanie poistného potom ako dostane údaje od poistníka. 
V prípade, že bolo v poistnej zmluve dojednané minimálne poistné poisťovateľ vráti prípadný 
preplatok na poistnom iba v časti, v ktorej preplatok presahuje minimálne poistné. 
 

16.4.  Poisťovňa má právo preskúmať údaje, ktoré poistník pre zúčtovanie poistného oznámil. 
Poistník/ poistený je povinný povoliť alebo zabezpečiť poisťovni možnosť nazrieť do všetkých 
príslušných dokladov. 
 

a)  Na základe hlásenia poistníka podľa ods. 16.1. a nasl. alebo iných zistení bude poistné upravené od 
okamihu kedy zvýšenia či prevádzkové rozšírenia nebezpečenstva nastali. Pri odpade poistených 
nebezpečenstiev však až od okamihu prijatia oznámenia poistníka/ poisteného. 
 

b) Ak poistník v stanovenej lehote svoju oznamovaciu povinnosť nesplní, má poisťovňa právo žalobou 
sa domáhať oznámenia všetkých potrebných údajov alebo predpísať doplatok poistného až do výšky 
jednoročného poistného. Tento doplatok sa považuje za súčasť bežného poistného. Ak poisťovňa svoje 
právo neuplatní, je oprávnená plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť /v zmysle § 793 a 798 Obč. 
zák./. 
 
 

Čl. 17 

Výpoveď po poistnej udalosti 
  

17.1. Poistná zmluva môže byť tiež vypovedaná v prípade ak: 
 

a) poisťovateľ poskytol poistné plnenie za nápravné opatrenia 
 

alebo 
 

b) poistenému/ poistníkovi bola súdnou cestou doručená žaloba (podaná na súde) o nároku na náhradu 
nákladov nápravných opatrení, ktoré spadajú pod poistnú ochranu. 
 

Výpoveď musí byť doručená zmluvnému partnerovi písomnou formou- listom najneskôr do jedného 
mesiaca po poistnom plnení  alebo doručení žaloby. 
 

17.2. Ak poistnú zmluvu vypovie poistník potom táto výpoveď nadobudne účinnosť v okamihu 
doručenia výpovede poisťovateľovi. Poistník môže však určiť, že jeho výpoveď nadobudne účinnosť 
neskôr, najneskôr však ku koncu poistného obdobia.  
 

Výpoveď poisťovateľa nadobudne účinnosť jeden  mesiac po jej doručení poistníkovi. 
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Čl. 18 
 Pomery po predaji/ prevode poisteného subjektu  

 
18.1. Ak podnik, pre ktorý existuje poistenie environmentálnych rizík je predaný/ prevedený/ 
prenajatý/ daný do užívania (v ďalšom len ako „prevod“) a pod. tretej osobe, potom na túto osobu 
prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z poistenia vrátane povinnosti platenia poistného, 
oznamovacích povinností podľa týchto poistných podmienok a pod.  
 

18.2. V prípade vzniku situácie podľa ods. 18.1. môže, výlučne písomnou formou:  
 

- poisťovateľ  poistnú zmluvu tejto tretej osobe vypovedať s výpovednou lehotou 1 mesiac odo dňa 
kedy bol treťou osobou o prevode informovaný, 
 

- tretia osoba poistnú zmluvu poisťovateľovi vypovedať s účinnosťou ku dňu kedy poisťovateľ dostal 
informáciu o prevode alebo s účinnosťou ku skončeniu poistného obdobia.  
 

18.3. Právo výpovede zanikne, ak poisťovateľ alebo tretia osoba v lehote jedného mesiaca od získania 
vedomosti o prevode subjektu od tretej osoby ( v prípade poisťovateľa)  resp. od účinnosti prevodu ( 
v prípade tretej osoby) právo výpovede nevyužijú.   
 

18.4. Ak sa uskutoční prevod na tretiu osobu počas poistného obdobia a poistenie nie je vypovedané, 
prechádzajú na túto tretiu osobu povinnosti platenia poistného za celé poistné obdobie.   
 
18.5. Poistený subjekt a tretia osoba sú povinný o prevode bezodkladne informovať poisťovateľa.  
Pri úmyselnom alebo hrubo nedbalom vedomom porušení oznamovacej povinnosti  poistná ochrana 
nie je poskytnutá ak poistná udalosť nastane neskôr ako jeden mesiac od okamihu, v ktorom 
oznámenie malo byť vykonané a poisťovateľ by predmetnú poistnú zmluvu s treťou  osobou neuzavrel. 
 

Poistná ochrana je účinná pre všetky poistné udalosti, ktoré nastanú najskôr jeden mesiac po okamihu, 
v ktorom poisťovateľ získal vedomosť o prevode. Toto však platí len vtedy, keď poisťovateľ v tomto 
mesiaci neuplatnil svoje právo na výpoveď poistnej zmluvy. 
 

Poistná ochrana nezanikne aj napriek porušeniu oznamovacej povinnosti o predaji vtedy, keď 
poisťovateľ o prevode vedel v okamihu, keď mu oznámenie o prevode malo byť doručené.   
 
 

Čl. 19 
Výpoveď po zvýšení rizika, zmene alebo vydaní nových právnych predpisov 

 

Pri zvýšení poisteného rizika v dôsledku zmeny alebo prijatia nových právnych predpisov (viď. ods. 
6.3.) je poisťovateľ oprávnený poistenie pri dodržaní lehoty 1 mesiaca vypovedať. Právo na výpoveď 
zanikne, ak nebude vykonané počas lehoty 1 mesiaca od okamihu, v ktorom poisťovateľ získal 
vedomosť o zmene alebo prijatí právnych predpisov. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa pod 
pojmom prijatie nového právneho predpisu rozumie nadobudnutie účinnosti príslušného právneho 
predpisu. 
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Čl. 20 

Viacnásobné poistenie 
 

20.1. Viacnásobné poistenie existuje vtedy, ak je rovnaké riziko poistené u viacerých poisťovateľov. 
 

20.2. Ak vznikne viacnásobné poistenie bez toho, aby o tom poisťovateľ vedel, potom poisťovateľ 
môže požadovať zrušenie neskoršie uzavretej poistnej zmluvy. 
 

20.3. Právo na zrušenie zanikne, ak ho poisťovateľ neuplatní počas trvania jedného mesiaca od 
momentu kedy získal vedomosť o viacnásobnom poistení. Zrušenie nadobudne účinnosť v momente, 
keď žiadosť o zrušenie dostane poisťovateľ. 
 

20.4. Všeobecne platné právne normy týkajúce sa tohto čl. nie sú vyššie uvedenými dojednaniami 
dotknuté a súčasne im predchádzajú. 
 

 

Povinnosti poistníka a poisteného 
 

Čl. 21 
Oznamovacie povinnosti poistníka/ poisteného  

pred uzavretím poistnej zmluvy 
 
21.1. Úplnosť a správnosť, okolnosti dôležité pre uzavretie poistnej zmluvy 
 

Kto s poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu, je povinný odpovedať pravdivo a úplne na všetky 
písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia. To platí tiež, ak ide o zmenu 
postenia. Túto povinnosť má aj ten, na ktorého majetok, život alebo zdravie alebo zodpovednosť za 
škody sa má poistenie vzťahovať aj keď poistnú zmluvu sám neuzatvorí. 
 

Poistník/ poistený je povinný do doby vyjadrenia svojho súhlasu s návrhom poistnou zmluvy 
poisťovateľovi oznámiť všetky  známe riziká dôležité pre uzavretie poistnej zmluvy s dohodnutým 
obsahom, na ktoré sa poisťovateľ písomne pýtal alebo sa textu poistnej zmluvy týkajú. Poistník/ 
poistený je povinný odpovedať na všetky písomné otázky poisťovateľa aj po vyjadrení svojho súhlasu 
s návrhom poistnej zmluvy, ale ešte pred vystavením definitívnej zmluvy v rozsahu podľa 
predchádzajúcej vety. 
 

Riziká dôležité pre uzavretie poistnej zmluvy sú okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie 
poisťovateľa uzavrieť poistnú zmluvu s dohodnutým obsahom a s konkrétnym subjektom. 
 

Ak je poistná zmluva dojednaná zástupcom poistníka/ poisteného a tento pozná riziká dôležité pre 
uzavretie poistnej zmluvy myslí sa tým, že poistník/ poistený vedel o predmetných rizikách prípadne 
tieto zamlčal.  
 

21.2. Odstúpenie od poistnej zmluvy 
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(1) Pri vedomom porušení povinností uvedených v ods. 21.1. môže poisťovateľ od poistnej zmluvy 
odstúpiť ak pri pradivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo 
môže poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil; inak právo zanikne. 
 

(2) Právo poisťovateľ na odstúpenie od poistnej zmluvy zanikne, ak poistník/ poistený preukáže, že 
nesprávne alebo neúplné údaje neuviedol úmyselne alebo hrubo nedbalo.  
 

Právo poisťovateľa na odstúpenie od poistnej zmluvy v prípade hrubej nedbalosti zanikne, ak poistník/ 
poistený preukáže, že poisťovateľ by poistnú zmluvu aj pri vedomosti o rizikách aj tak uzavrel.  

 

(3) V prípade odstúpenia od poistnej zmluvy poistná ochrana neexistuje. 
 

Ak poisťovateľ po vzniku poistnej udalosti od poistnej zmluvy odstúpi, poistná ochrana nie je daná, ak 
poistník/ poistený preukáže, že neúplnosť alebo nesprávnosť oznámenia o rizikách nebola príčinou, tak 
pre vznik ako aj pre zistenie alebo rozsah poistnej udalosti. Aj v tomto prípade však poistná ochrana 
nie je daná, ak poistený/ poistník porušil oznamovaciu povinnosť vedome. 
 

Poisťovateľovi prináleží tá časť poistného, ktorá pomerne zodpovedá trvaniu zmluvy až do okamihu 
odstúpenia od poistnej zmluvy k celkovej dobe poistenia. 
 
21.3. Zmena poistného alebo právo na výpoveď 
 

Ak právo odstúpenia od poistnej zmluvy nie je možné nakoľko porušenie oznamovacej povinnosti 
nebolo úmyselné ani hrubo nedbalé, môže poisťovateľ poistnú zmluvu v lehote jedného mesiaca 
písomnou formou vypovedať. 
 

Právo výpovede je vylúčené, ak poistník/ poistený preukáže, že poisťovateľ by poistnú zmluvu aj 
s inými podmienkami uzavrel aj keby o neoznámených rizikách vedel. 
 

Ak poisťovateľ nemôže poistnú zmluvu vypovedať a ani od nej odstúpiť nakoľko by poistnú zmluvu 
síce so zmenenými podmienkami, ale predsa aj pri vedomosti o neoznámených rizikách uzavrel stávajú 
sa tieto zmenené podmienky na základe oznámenia poisťovateľa spätne súčasťou poistnej zmluvy. Ak 
poistník/ poistený nemal spôsobiť alebo nespôsobil porušenie oznamovacích povinností, potom tieto 
iné podmienky sa stávajú súčasťou od začiatku plynúceho poistného obdobia. 

 

Ak sa poistné v dôsledku vyššie uvedeného prispôsobenia poistnej zmluvy zvýši o viac ako 10% alebo 
poisťovateľ vylúči neoznámené riziko z poistenia, môže poistník poistnú zmluvu v období jedného 
mesiaca po získaní príslušnej informácie od poisťovateľa písomnou formou okamžite bez akejkoľvek 
výpovednej lehoty vypovedať. 

 

Poisťovateľ musí svoje práva, ktoré mu prináležia podľa ods. 21.2 a 21.3. uplatniť písomne v lehote 
jedného mesiaca. Lehota začne plynúť od okamihu, keď sa dozvedel o porušení oznamovacej 
povinnosti, z ktorej mu právo na uplatnenie svojich práv vzniklo. Musí však uviesť okolnosti, podľa 
ktorých si svoje právo uplatňuje; tiež môže dodatočne uviesť ďalšie okolnosti na podporu svojho 
vyhlásenia, ak pre tieto lehota jedného mesiaca neuplynula.  

 

Poisťovateľovi prináležia práva podľa ods. 21.2. a 21.3. len ak poistníka upozornil osobitným 
písomným oznámením na následky porušenia oznamovacej povinnosti.  
 

Poisťovateľ sa nemôže na  práva podľa ods. 21.2. a 21.3. odvolať ak o neoznámených rizikách alebo 
o nesprávnosti oznámenia vedel.   
 

21.4 Popretie platnosti 
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Právo poisťovateľa napadnúť platnosť poistnej zmluvy  z dôvodu vedomého uvedenia poisťovateľa do 
omylu zostáva nedotknuté. V prípade napadnutia platnosti poistnej zmluvy prináleží poisťovateľovi tá 
časť poistného, ktorá zodpovedá poistnému obdobiu až do okamihu, keď  neplatnosť poistnej zmluvy 
nadobudla  účinnosť. 

 
 

Čl. 22 
Povinnosti pred vznikom poistnej udalosti 

 
Poistník/ poistený je povinný zvlášť ohrozujúce okolnosti, ktorých odstránenie poisťovateľ oprávnene 
mohol žiadať počas primeranej lehoty odstrániť; okolnosť, ktorá už privodila škodu, považuje sa 
v pochybnostiach za zvlášť ohrozujúcu. 

 

 

Čl. 23 
Povinnosti pri bezprostredne hroziacej environmentálnej škode 

 a povinnosti po jej vzniku 
 
23.1. Poistník/ poistený má povinnosť informovať poisťovňu úplne a bez meškania o získaní 
vedomostí o škode, a to písomne, ak treba aj telefonicky, e-mailom alebo faxom; a to aj vtedy keď ešte 
neboli uplatnené nároky na nápravu alebo na znášanie nákladov. 
 

23.2. Poistník/ poistený je povinný ďalej úplne a bez meškania informovať poisťovateľa: 
 

- o podaní informácii príslušným orgánom ochrany životného prostredia podľa § 4  a § 5 zákona 
359/2007 Z.z.  
- o opatreniach príslušných orgánov voči poistníkovi/ poistenému v dôsledku prevencie alebo nápravy 
environmentálnej škody  
- o uplatnení nárokov na náhradu nákladov na prevenciu, ohraničenie alebo nápravy environmentálnej 
škody vzniknutých tretej osobe,  
- o oznámení výzvy na zaplatenie (platobného príkazu), 
- o zahájení právneho riešenia sporu, 
- o zahájení správneho konania alebo súdneho procesu alebo o oznámení prokurátora. 
 

23.3. Poistník/ poistený sa musí podľa svojich možností vykonať všetko, aby zabránil vzniku 
environmentálnej škody alebo aby zmenšil jej rozsah. Poistník/ poistený pokiaľ je to možné sa musí 
riadiť nariadeniami/ oznámeniami a pokynmi poisťovateľa,  dodržovať ich alebo si ich aj prípadne 
vyžiadať, je povinný pravdivo informovať o environmentálnej škode, ďalej podporovať poisťovňu pri 
vyšetrovaní a vybavovaní alebo odmietnutí nároku tretej osoby na náhradu škody. Všetky okolnosti, 
ktoré podľa názoru poisťovateľa sú  pre riešenie škody dôležité  musia byť poisťovateľovi oznámené 
a požadované písomnosti zaslané. 
 

23.4. Opatrenia a povinnosti vzniknuté poistníkovi/ poistenému v súvislosti s environmentálnou 
škodou a to aj úradné, musia byť bezodkladne s poisťovateľom prerokované a dohodnuté. 
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23.5. Pokiaľ je poistník/ poistený podľa všeobecne záväzných environmentálnych právnych predpisov 
oprávnený požiadať príslušný orgán štátnej správy na úseku prevencie a nápravy environmentálnych 
škôd o vydanie rozhodnutia o tom, že poistený nie je povinný znášať náklady alebo časť nákladov na 
bezodkladné preventívne opatrenia alebo nápravné opatrenia je povinný tak urobiť aj bez osobitnej 
výzvy poisťovateľa.  
  
Proti súdnemu platobnému príkazu alebo inej výzve na zaplatenie nákladov  alebo inému správnemu 
konaniu v súvislosti s environmentálnou škodou je poistník/ poistený aj bez osobitnej výzvy 
poisťovateľa povinný podať v zákonnej lehote odpor/odvolanie alebo iný právnym predpisom 
dovolený opravný prostriedok. 
 

23.6. V prípade správneho alebo  súdneho konania vo veci environmentálnej škody je poistník/ 
poistený povinný udeliť plnú moc poisťovateľovi na vykonávanie všetkých právnych úkonov 
potrebných na uplatnenie a ochranu práv a právom chránených záujmov poisteného alebo na žiadosť 
poisťovateľa udeliť plnú moc poisťovateľom určenému právnemu zástupcovi, poskytnúť  tomuto 
všetky požadované informácie a prenechať mu vedenie sporu. 
 
 

Čl. 24 
Právne následky porušenia povinností 

 
 

24.1. Ak poistený/ poisťovateľ poruší povinnosť uloženú poistnou zmluvou alebo poistnými 
podmienkami, ktorú má/ mal pred vznikom poistnej udalosti splniť, môže poisťovateľ poistnú zmluvu 
v lehote jedného mesiaca od získania vedomosti o porušení povinnosti bez výpovednej lehoty  
vypovedať. Poisťovateľ nemôže poistnú zmluvu vypovedať ak poistník preukáže, že porušenie 
povinností nenastalo úmyselne ani v dôsledku hrubej nedbanlivosti. 
 

24.2. V prípade vedomého porušenia alebo porušenia povinností z hrubej nedbanlivosti uloženými 
poistnou zmluvou a týmito poistnými podmienkami ako aj všeobecnými záväznými právnymi 
predpismi a ak toto vedomé porušenie povinností malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti 
alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti je poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej 
zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť. 
 

Ak poistník/ poistený preukáže že porušenie povinností nebolo vedomé a ani z hrubej nedbanlivosti 
poistná ochrana platí v plnom rozsahu. 
 

Vyššie uvedené ustanovenia platia bez ohľadu na to, či poisťovateľ uplatní svoje podľa ods. 24.1. jemu 
prislúchajúce právo výpovede.  
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Ďalšie ustanovenia 
 
 

Čl. 25 
Spolupoistené osoby 

 
25.1. Ak sa poistenie vzťahuje aj na nároky voči iným osobám ako je poistník/ poistený sám, budú 
všetky pre neho platné ustanovenia zodpovedajúco platné aj pre poistených . 
 

25.2. Vykonávanie práv z poistnej zmluvy prináleží výlučné poistníkovi. Poistník je tiež zodpovedný, 
okrem poisteného, za splnenie povinností podľa týchto poistných podmienok a podľa poistnej zmluvy. 
 
 

Čl. 26 
Odstúpenie poistného nároku, uznanie škody 

 
Poistník/ poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovne uznať alebo 
vyrovnať plne alebo čiastočne nárok na náhradu škody (plnenie) 
 

Poistný nárok nesmie byť pred konečným vysporiadaním odstúpený alebo daný ako záloha bez 
výslovného a písomného  súhlasu poisťovne. 
 

V prípade ak poistník/ poistený sám dobrovoľne bez súhlasu poisťovateľa uznal alebo plnil, potom 
poisťovateľ nie je povinný poskytnúť plnenie za to, čo poistník/ poistený bez súhlasu poisťovateľa 
uznal alebo plnil. 
 
 

Čl. 27 
Písomná forma vyhlásení poistníka/ doručovanie písomností 

 
27.1. Pokiaľ nebolo v poistných podmienkach stanovené inak, musia byť všetky oznámenia a 
vyhlásenia poistníka/ poisteného urobené písomne a adresované na adresu uvedenú v poslednom 
dodatku k poistnej zmluve alebo v poistnej zmluve. Sprostredkovatelia poistenia nie sú bez 
písomného splnomocnenia pre ich prevzatie oprávnení.  
 

27.2. Poistník je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez zbytočného 
odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo poisteného. 
V prípade zmeny adresy prevádzky poisteného uvedenej v poistnej zmluve platí 
predchládzajúca veta. 
 

27.3. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát") sa 
považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie 
písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s 
tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenú v 
posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. Písomnosť sa považuje za 
doručenú dňom, keď bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručiteľná z dôvodu zmeny 
adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil alebo z dôvodu oznámenia nesprávnej adresy. 
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Čl. 28 
Premlčanie 

 
Lehoty premlčania sa riadia všeobecnými predpismi Občianskeho zákonníka o premlčaní.  
 
 

Čl. 29 
Príslušnosť súdov 

 
Pre návrhy na začatie súdneho konania z poistnej zmluvy proti poisťovateľovi sú príslušné súdy podľa 
sídla organizačnej zložky poisťovateľa, ktorá poistnú zmluvu vystavila a miestnej príslušnosti 
upravenej právnymi podpismi. 
 
 

Čl. 30 
Právo 

 
Pre poistnú zmluvu vystavenú podľa týchto poistných podmienok platí právny poriadok Slovenskej 

Republiky.
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Časť II. 
Rozšírenia poistného krytia 

 
Poistné krytie podľa časti II. A III. týchto poistných podmienok je účinné len vtedy, ak je to osobitne 
a jednotlivo podľa bodov časti II. týchto poistných podmienok dojednané  v poistnej zmluve. 

 
 

Oddiel A. 
 

Pozemky (pôda,  vody) vo vlastníctve alebo užívaní poisteného 1.  
 
 

Čl. 1 
Predmet poistenia 

 
1.1. Odchylne od časti I, ods. 10.1. pod poistnú ochranu v rámci a podľa rozsahu tejto poistnej 
zmluvy spadajú aj povinnosti alebo nároky z environmentálnych škôd podľa zákona č. 359/2007 
Z.z. na: 
 

- na chránených druhoch a chránených biotopoch, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vrátane 
vôd, ktoré sú vo vlastníctve poistníka/ poisteného alebo boli v jeho vlastníctve alebo boli alebo 
sú ním prenajaté, vypožičané; 
 

- na pôde, ktorá je vo vlastníctve poistníka/ poisteného alebo bola v jeho vlastníctve alebo bol 
alebo je ním prenajatá, vypožičaná, spočívajúca v znečistení pôdy predstavujúcom závažné 
riziko nepriaznivých účinkov na ľudské zdravie v dôsledku priameho alebo nepriameho 
zavedenia látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov na pôdu, do pôdy alebo pod 
jej povrch; 
 

Pre nároky na náhradu škôd na pôde, ktoré presahujú rámec náhrady podľa predchádzajúceho 
odseku môže byt dojednaná poistná ochrana v rámci a v rozsahu týchto poistných podmienok 
podľa časti II, oddielu B týchto poistných podmienok. 
 

- na vodách (nie však na spodnej vode), ktoré sú vo vlastníctve poistníka/ poisteného alebo boli 
v jeho vlastníctve alebo boli alebo sú ním prenajaté, vypožičané, ktorá má závažné nepriaznivé 
účinky na ekologický, chemický alebo kvantitatívny stav vôd alebo na ekologický potenciál vôd 
podľa zákona č. 359/2007. 

 

Ak sa jedná o pozemky, pôdu alebo vody, ktoré si poistník/ poistený prenajal, požičal alebo boli 
prenajaté, požičané, potom sa ods. 1.1. časti I posledný odsek nepoužije v prípade, ak príslušný 
orgán uplatní nárok na náhradu škody u poisteného/ poistníka. To isté platí ak iná tretia osoba si 
u poisteného/poistníka uplatní nárok na náhradu nákladov vzniknutých podľa zákona č. 
359/2007 na základe ustanovení o zodpovednosti súkromno- právnej povahy. 
 

Poistná ochrana sa vzťahuje výlučne a len na tie pozemky, ktoré sú uvedené v popise rizika 
resp. v poistnej zmluve. 
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Pre pozemky, ktoré poistník/ poistený získa po začiatku poistenia, odchylne od časti I ,ods. 6. 
a ods. 7. neexistuje poistné krytie. 

 

1.2. len ak je osobitne v poistnej zmluve dojednané a odchylne od časti I,  ods. 10.2. poistná 
ochrana je daná tiež pre nároky alebo povinnosti z environmentálnych škôd na podzemných 
vodách podľa Environmentálneho zákona č. 359/2007. 

  
 

Čl. 2 
Výluky z poistenia 

 
Všetky v časti I. uvedené výluky platia aj pre časť II. týchto poistných podmienok.  
 

Dodatočne však platí: 
 

Nepoistené sú: 
 

2.1. Náklady dekontaminácie pôdy v dôsledku požiaru, úderu blesku, explózie, nárazu alebo 
zrútenia sa letiaceho telesa, jeho častí alebo jeho nákladu na pozemkoch, ktoré sú alebo boli vo 
vlastníctve  poistníka/ poisteného, v jeho prenájme, požičané alebo boli prenajaté, požičané. 
Uvedené platí aj pre technické expertízy pôdy, výmenu zeminy a jej transport na depóniu/ 
skládku a skladovanie ako aj zneškodnenie zeminy. 
 

Poistná ochrana pre tieto uvedené náklady môže byť dojednaná výlučne prostredníctvom 
majetkového/ požiarneho poistenia. 
 

2.2. Povinnosti alebo nároky v dôsledku škôd ktoré vzniknú z čističiek vôd umiestnených 
v podzemí. 
 
2.3. Povinnosti alebo nároky v dôsledku škôd, pre ktoré môže poistník/ poistený požadovať 
nárok na náhradu/ odškodnenie/ plnenie z iných poistení. 
 
2.4. Povinnosti alebo nároky v dôsledku škôd, ktoré sú kryté podľa oddielu B. 
 
 

Oddiel B. 
Rozšírenie poistného krytia 

 
Pozemky (pôda, vody) vo vlastníctve alebo užívaní poisteného 2.  

Poľnohospodárska pôda  
 

 

Čl. 1 
Predmet poistenia 

 
1.1. Odchylne od časti. I ods. 10.1. a nad rozšírenie poistenia podľa oddielu A. pod poistnú 
ochranu v rámci a rozsahu poistnej zmluvy spadajú aj ďalšie povinnosti alebo nároky na 
nápravu pôdy z dôvodu nepriaznivých zmien vlastností pôdy podľa § 8 zákona 220/2004 Z.z. 
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o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. 
o integrovanej prevencii a znečisťovaní životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ak poistník/ poistený je alebo bol vlastník, nájomca, lízoval ho alebo si ho vypožičal . 
 

Poistná ochrana platí výlučne pre také nepriaznivé zmeny pôdnych vlastností, ktoré sú 
bezprostredným dôsledkom náhlej, havarijnej a počas účinnosti poistenia vzniknutej udalosti 
v príslušnej prevádzka poistníka/ poisteného. Časť  I. ods. 3.2. sa nepoužije. 
 

Pokiaľ poistník/ poistený bol alebo je nájomca pôdy alebo si ju prenajal potom sa časť. I. ods. 1.1. 
posledný odsek nepoužije.  
 

Poistná ochrana sa vzťahuje výlučne na pozemky, ktoré sú uvedené v popise poisteného rizika 
v poistnej zmluve. 
 

Pre pozemky, ktoré poistený/ poistník získa do vlastníctva alebo do užívania po začiatku poistenia,  
-odchylne od časti  I., ods. 6 a ods. 7.-  poistná ochrana neexistuje. 

 
 

Čl. 2 
Poistené náklady 

 
V doplnení časti. I. ods. 5.2. sú náklady pre nápravu znečistenia pôdy  uvedené v tomto odseku tiež 
vtedy spolupoistené, aj keď z tejto pôdy nehrozí nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. 
 

Tieto náklady sú poistené len ak ich poistník/ poistený po udalosti/ havárii v prevádzke: 
 

- na základe úradného nariadenia  musel vynaložiť alebo 
- tieto náklady boli vynaložené po dohode s poisťovateľom. 
 
 

Čl. 3 
Výluky z poistenia 

 
3.1. Nepoistené sú náklady podľa čl. 2. pokiaľ znečistenie pôdy poistníka/ poisteného je 
následkom udalosti v prevádzke tretieho. 
 

3.2. V časti I. a časti II, oddiel A uvedené výluky platia aj pre tento oddiel B. 
 

Pre poistnú zmluvu vystavenú podľa týchto poistných podmienok platí právny poriadok 
Slovenskej republiky. 
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Časť III. 
Ostatné dojednania 

 
 

Čl. 1 
Non Kumul dojednanie 

 
Ak pre viac poistných udalostí, ktoré spočívajú v rovnakej príčine existuje poistná ochrana pre 
poistníka/ poisteného, spolupoistených a/alebo pobočiek atď. podľa jednej alebo viacerých/ 
iných poistných zmlúv pre poistenie zodpovednosti uzavretých v spoločnostiach patriacich do 
skupiny MS&AD ako aj Mitsui Sumitomo (vrátane MS&AD, Mitsui Sumitomo skupiny 
frontingov alebo iných poisťovateľov), potom celkové plnenie zo všetkých týchto poistení pre 
všetky poistné udalosti, ktoré spočívajú v rovnakej príčine je limitované výškou najvyššej 
poistnej sumy pre jednu a všetky poistné udalosti dojednanej  v niektorej z týchto poistení. 
 
 

Čl. 2 
Spolupoistenie, vedúci poisťovateľ 

 
Ak sú na poistení zúčastnení poisťovatelia uvedení v poistnej zmluve pod vedením vedúceho 
poisťovateľa, ktorý je v poistnej zmluve uvedený platí: 
 

Poisťovatelia zúčastnení na poistení akceptujú všetky rozhodnutia vedúceho poisťovateľa 
v rámci správy poistnej zmluvy ako právne záväzné.  
 

Poisťovatelia ručia za záväzky vzniknuté z poistnej zmluvy v pomere svojich podielov na 
poistení. 
  
Pre právne spory vzniknuté z poistnej zmluvy je vedúci poisťovateľ sám oprávnený k vedeniu 
právneho sporu aj v mene ostatných spolupoisťovateľov. Právoplatné rozhodnutia voči 
vedúcemu poisťovateľovi ako aj podľa právneho poriadku uzavreté vyrovnania uznávajú 
spolupoisťovatelia za právne záväzné. Náklady právneho zastúpenia, súdne trovy a pod. znášajú 
poisťovatelia v pomere svojich podielov na poistení. 
 
 

Čl. 3 
Sprostredkovateľské dojednanie – hlásenia 

 
Ak poistník splnomocní sprostredkovateľa potom tento zabezpečuje obchodnú komunikáciu 
medzi poistníkom a poisťovateľom. Je splnomocnený prijímať za poistníka oznámenia, 
vyjadrenia vôle a hlásenia o škodách poistníka a je povinný tieto bezodkladne odovzdať 
poisťovateľovi.  

 
- o - o - o - o - o -  


