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âlánok I.
Úvodné ustanovenia

Poistenie zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú 
v súvislosti s v˘konom vybran˘ch ãinností 
poisteného, ktoré uzaviera Generali Slovensko
poisÈovÀa, a.s., zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vloÏka 
ã.: 1325/B, IâO: 35 709 332 (ìalej len „poisÈovateº“)
sa riadi príslu‰n˘mi ustanoveniami Obãianskeho
zákonníka v platnom znení (ìalej len „OZ“),
t˘mito V‰eobecn˘mi poistn˘mi podmienkami 
poistenia zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú 
v súvislosti s v˘konom vybran˘ch ãinností poisteného
VPP PZ 08 (ìalej len „VPP PZ 08“) a ustanoveniami
poistnej zmluvy.

âlánok II.
Predmet poistenia

1. Poistenie sa uzaviera pre prípad právnym 
predpisom stanovenej zodpovednosti 
poisteného za ‰kodu vzniknutú tretej osobe 
v súvislosti s v˘konom ãinnosti poisteného, ktorá
je uvedená v poistnej zmluve.

2. V prípade ‰kody na zdraví sa za vznik ‰kody
povaÏuje okamih, kedy do‰lo ku krátkodobému,
náhlemu a násilnému pôsobeniu vonkaj‰ích
vplyvov, ktoré spôsobili po‰kodenie zdravia,
poprípade okamih, ktor˘ je ako vznik tohto
po‰kodenia zdravia lekársky doloÏen .̆ Pokiaº
dôjde k smrti tretej osoby následkom úrazu
alebo iného po‰kodenia zdravia, je pre vznik
práva na plnenie z poistenia rozhodujúci okamih
vzniku úrazu alebo iného po‰kodenia zdravia,
dôsledkom ktor˘ch smrÈ nastala.

3. PoisÈovateº poskytne plnenie z poistenia 
v prípade, Ïe v dobe trvania poistenia bolo 
poistenému prv˘krát doruãené písomné 
uplatnenie nároku po‰kodeného na náhradu
‰kody.

âlánok III.
V˘luky z poistenia

1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak 
poistenie sa nevzÈahuje na zodpovednosÈ za
‰kodu:
a) spôsobenú úmyselne, alebo prevzatú nad

rámec stanoven˘ právnymi predpismi, alebo
prevzatú v zmluve medzi poisten˘m a treÈou
osobou nad rámec stanoven˘ právnymi
predpismi,

b) v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie
z poistenia zodpovednosti za ‰kodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
alebo z úrazového poistenia, ktoré je
súãasÈou sociálneho poistenia v zmysle 
príslu‰n˘ch právnych predpisov,

c) spôsobenú sadaním, zosuvom pôdy, eróziou
a v dôsledku poddolovania,

d) vzniknutú na Ïivotnom prostredí vrátane
ekologickej ‰kody,

e) vzniknutú v príãinnej súvislosti s vojnou,
ozbrojen˘mi udalosÈami akéhokoºvek druhu
s vyhlásením alebo bez vyhlásenia vojny,

obãianskou vojnou, rebéliou, vojensk˘m
alebo ºudov˘m povstaním, vzburou,
obãianskym nepokojom, vojensk˘m alebo
in˘m nezákonn˘m puãom, ‰tátnym 
prevratom, stann˘m právom, vojnov˘m
stavom, ‰trajkom, v˘lukou z práce,
terorizmom,

f) vzniknutú na veciach, ktoré poisten˘ uÏíva,
g) vzniknutú na veciach ktoré poisten˘ 

prevzal, aby na nich vykonal objednanú
ãinnosÈ,

h) vzniknutú na vadnom v˘robku dodanom
poisten˘m,

i) vzniknutú na veciach, na ktor˘ch poisten˘
vykonával objednanú ãinnosÈ, pokiaº ku
‰kode do‰lo preto, Ïe táto ãinnosÈ bola 
chybne vykonaná,

j) spôsobenú priamo alebo nepriamo jadrovou
energiou, radiáciou alebo rádioaktívnou
kontamináciou alebo azbestom,

k) spôsobenú vadn˘m v˘robkom vyroben˘m
alebo dodan˘m poisten˘m a stiahnutím
v˘robku z trhu, ako aj jeho odpratávaním 
a nahraìovaním,

l) spôsobenú pri projekcii, kon‰trukcii a stavbe
lietadla alebo dodávkou súãiastok alebo
in˘ch v˘robkov, ktoré boli s vedomím 
poisteného in‰talované v lietadlách,

m) spôsobenú prenosom vírusu HIV,
n) ktorá sa prejavuje genetick˘mi zmenami

organizmu,
o) spôsobenú geneticky modifikovan˘mi 

organizmami,
p) spôsobenú v súvislosti s ãinnosÈou

bankov˘ch a finanãn˘ch in‰titúcii.
2. Z poistenia nevzniká nárok na plnenie:

a) za pokuty, penále ãi iné sankcie uloÏené
poistenému príslu‰n˘m orgánom,

b) za iné platby, ktoré majú represívny, alebo
sankãn˘ charakter,

c) za akékoºvek platby, náhrady alebo náklady
poÏadované v súvislosti s uplatnením práva
na ochranu osobnosti, alebo inej 
nemajetkovej ujmy,

d) v prípade akejkoºvek náhrady ‰kody 
prisúdenej súdom Spojen˘ch ‰tátov 
americk˘ch alebo Kanady.

3. Poistenie sa ìalej nevzÈahuje na zodpovednosÈ
za ‰kodu:
a) za ktorú poisten˘ zodpovedá svojmu

manÏelovi, príbuzn˘m v priamom rade,
osobám, ktoré s nimi Ïijú v spoloãnej
domácnosti,

b) za ktorú poisten˘ zodpovedá spoloãníkom
poisteného alebo ich manÏelom ãi
príbuzn˘m v priamom rade, alebo osobám,
ktoré Ïijú so spoloãníkom v spoloãnej
domácnosti,

c) ktorá vznikla podnikateºskému subjektu,
v ktorom má poisten ,̆ jeho manÏel, príbuzn˘
v priamom rade alebo osoba, ktorá Ïije 
s poisten˘m v spoloãnej domácnosti,
majetkovú úãasÈ väã‰iu ako 50 %, je jeho
ãlenom alebo ãlenom ‰tatutárneho,
dozorného alebo iného orgánu tohto 
subjektu,

d) medzi poisten˘mi, ktorí uzatvorili jednu
spoloãnú zmluvu poistenia zodpovednosti.

4. V prípade finanãnej ‰kody sa poistenie 
nevzÈahuje:
a) na zodpovednosÈ za schodok na finanãn˘ch

hodnotách, správou ktor˘ch bol poisten˘
poveren ,̆ a na zodpovednosÈ za ‰kody
vzniknuté pri obchodovaní s cenn˘mi
papiermi,

b) na zodpovednosÈ za ‰kodu vzniknutú 
nedodrÏaním lehôt dohodnut˘ch s klientom
priãom nejde o lehoty stanovené priamo
právnym predpisom,

c) na zodpovednosÈ za ‰kodu prekroãením
stanovenej doby vykonania diela, lehôt 
a termínov,

d) na zodpovednosÈ za ‰kodu vzniknutú
poru‰ením autorského práva,

e) na zodpovednosÈ za ‰kodu spôsobenú 
poisten˘m pri v˘kone pôsobnosti ako ãlena
predstavenstva alebo ãlena dozornej rady
alebo pri v˘kone pôsobnosti konateºa 
akejkoºvek obchodnej spoloãnosti,

f) na zodpovednosÈ za ‰kodu, ktorá vznikla 
v súvislosti s trestn˘m ãinom spáchan˘m
poisten˘m, alebo ktorá vznikla v súvislosti 
s ak˘mkoºvek nepoctiv˘m alebo podvodn˘m
konaním alebo opomenutím poisteného.

5. V poistnej zmluve moÏno dohodnúÈ, Ïe poistenie
sa nevzÈahuje i na zodpovednosÈ za ‰kodu
vzniknutú inak ako spôsobmi uveden˘mi v ods. 1
aÏ 4 tohto ãlánku.

âlánok IV.
Náhrada nákladov

1. PoisÈovateº je povinn˘ nahradiÈ poistenému
alebo za poisteného náklady, ktoré zodpovedajú
najviac tarifnej odmene advokáta za obhajobu 
v prípravnom konaní a v konaní pred súdom
prvého stupÀa v rámci trestného konania,
ktoré je vedené proti poistenému alebo jeho
zamestnancovi v súvislosti so ‰kodovou
udalosÈou, pokiaº poisten˘ splnil povinnosti
uloÏené mu v ãl. VII. ods. 1 písm. g) t˘chto 
VPP PZ 08; obdobné náklady pred odvolacím
súdom nahradí poisÈovateº len vtedy, ak sa k ich
úhrade písomne zaviazal,

2. konanie o náhrade ‰kody pred príslu‰n˘m
orgánom, pokiaº poisten˘ splnil povinnosti
uloÏené mu v ãl. VII. ods. 1 písm. h) a i) t˘chto
VPP PZ 08 a pokiaº je poisten˘ povinn˘ tieto 
náklady uhradiÈ; trovy právneho zastúpenia 
poisteného uhradí v‰ak poisÈovateº iba vtedy,
ak sa k tomu písomne zaviazal,

3. Poistenie sa vzÈahuje i na ‰kodu vzniknutú
úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, ak
za túto ‰kodu poisten˘ v dôsledku protiprávneho
konania zodpovedá a ak to vypl˘va zo 
v‰eobecne záväzn˘ch právnych predpisov.

âlánok V.
Limity plnenia

1. Plnenia z jednej poistnej udalosti (vrátane 
nákladov uveden˘ch v ãl. IV. VPP PZ 08) nesmú

V‰eobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za ‰kodu 
spôsobenú v súvislosti s v˘konom vybran˘ch ãinností poisteného
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presiahnuÈ poistnú sumu, ktorá bola v poistnej
zmluve stanovená pre obdobie, v ktorom bolo
poistenému prv˘krát doruãené písomné 
uplatnenie nároku po‰kodeného na náhradu
‰kody.
V prípade plnenia zo súhrnu ãasovo spolu
súvisiacich ‰kodov˘ch udalostí, ktoré vypl˘vajú
priamo alebo nepriamo z rovnakého zdroja,
príãiny, udalosti, okolnosti, závady ãi iného
nebezpeãenstva (ìalej iba „sériová ‰kodová
udalosÈ“) platí, Ïe poistná suma pre v‰etky
udalosti v sérii nesmie presiahnuÈ poistnú sumu,
ktorá bola v poistnej zmluve stanovená pre
obdobie, v ktorom bolo poistenému prv˘krát
doruãené písomné uplatnenie nároku
po‰kodeného na náhradu ‰kody vypl˘vajúceho 
z prvej udalosti v sérii.

2. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, plnenia
vyplatené z poistn˘ch udalostí, ktoré vznikli 
v priebehu jedného poistného roka nesmú 
presiahnuÈ dvojnásobok poistnej sumy
stanovenej v ods. 1 tohto ãlánku.

âlánok VI.
Poistná udalosÈ

Poistnou udalosÈou je náhodná skutoãnosÈ,
s ktorou je spojen˘ vznik povinnosti poisÈovateºa
poskytnúÈ poistné plnenie. Pokiaº o náhrade ‰kody, za
ktorú poisten˘ zodpovedá rozhoduje oprávnen˘
orgán platí, Ïe poistná udalosÈ nastala aÏ dÀom keì
nadobudlo právoplatnosÈ rozhodnutie tohto orgánu
o náhrade ‰kody a jej v˘‰ke.

âlánok VII.
Povinnosti poisteného a poisÈovateºa

1. Okrem povinností stanoven˘ch právnymi 
predpismi má poisten˘ tieto ìal‰ie povinnosti:
a) je povinn˘ poisÈovateºovi bez zbytoãného

odkladu oznámiÈ kaÏdé zv˘‰enie poistného
nebezpeãenstva, o ktorom poisten˘ vie,
a ktoré nastalo po uzavretí zmluvy,
hlavne v‰etky podstatné zmeny alebo
roz‰írenie podnikateºskej ãinnosti alebo
podnikateºského zámeru, ako i v‰etky zmeny
v ostatn˘ch skutoãnostiach, na ktoré bol
op˘tan˘ pri uzavieraní poistenia,

b) je povinn˘ umoÏniÈ poisÈovateºovi kedykoºvek
uskutoãniÈ kontrolu podkladov pre v˘poãet
poistného,

c) je povinn˘ oznámiÈ poisÈovateºovi, Ïe 
uzavrel ìal‰ie poistenie u iného 
poisÈovateºa proti tomu istému poistnému
nebezpeãenstvu, pritom je povinn˘ oznámiÈ
poisÈovateºovi meno poisÈovateºa a v˘‰ku
poistn˘ch súm,

d) je povinn˘ dbaÈ na to, aby ‰kodová 
udalosÈ nenastala, predov‰etk˘m musí
dodrÏiavaÈ v‰etky poÏiadavky obsiahnuté 
v právnych predpisoch a záväzn˘ch normách
prichádzajúcich do úvahy pre v˘robu, predaj
a distribúciu v˘robkov v krajinách, kam
uvádza v˘robky na trh, nesmie poru‰ovaÈ
povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo
zmen‰eniu nebezpeãenstva, ktoré sú mu
uloÏené právnymi predpismi alebo na ich
základe, alebo ktoré na seba prevzal 
poistnou zmluvou, ani nesmie trpieÈ
poru‰ovanie t˘chto povinností zo strany
tretích osôb (za tretie osoby sa povaÏujú tieÏ
v‰etky fyzické a právnické osoby pre 
poisteného ãinné); je povinn˘ bezodkladne
odstrániÈ kaÏdú závadu alebo
nebezpeãenstvo, o ktorom sa dozvie a ktoré
by mohlo maÈ vplyv na vznik ‰kodovej
udalosti, alebo prijaÈ také preventívne 

opatrenia, aké je moÏné rozumne
poÏadovaÈ,

e) pokiaº ‰kodová udalosÈ uÏ nastala, urobiÈ
nevyhnutné opatrenia pre to, aby ‰koda bola
ão najmen‰ia,

f) je povinn˘ oznámiÈ poisÈovateºovi, Ïe 
nastala ‰kodová udalosÈ, najneskôr do 
tridsiatich dní po skonãení poistného roku;
ìalej je poisten˘ povinn˘ oznámiÈ, Ïe
po‰koden˘ proti nemu uplatnil právo na
náhradu ‰kody zo ‰kodovej udalosti, vyjadriÈ
sa k poÏadovanej náhrade a jej v˘‰ke,
splnomocniÈ poisÈovateºa, aby za neho
‰kodovú udalosÈ prerokoval, a ìalej 
postupovaÈ podºa pokynov poisÈovateºa,

g) je povinn˘ oznámiÈ poisÈovateºovi bez 
zbytoãného odkladu, Ïe v súvislosti so
‰kodovou udalosÈou bolo zaãaté trestné
konanie proti poistenému alebo jeho
zamestnancovi a poisÈovateºa informovaÈ 
o priebehu a v˘sledkoch tohto konania,

h) je povinn˘ oznámiÈ poisÈovateºovi bez 
zbytoãného odkladu, Ïe bolo proti nemu
uplatnené právo na náhradu ‰kody,

i) je povinn˘ v konaní o náhrade ‰kody 
zo ‰kodovej udalosti postupovaÈ v súlade 
s pokynmi poisÈovateºa, najmä poisten˘ sa
nesmie bez súhlasu poisÈovateºa zaviazaÈ 
k náhrade premlãanej pohºadávky a nesmie
uzavrieÈ bez súhlasu poisÈovateºa súdny
zmier, proti rozhodnutiu príslu‰n˘ch
orgánov, ktoré sa t˘kajú náhrady ‰kody, je
poisten˘ povinn˘ sa vãas odvolaÈ, pokiaº 
v odvolacej lehote nedostane in˘ pokyn 
od poisÈovateºa,

j) je povinn ,̆ ak vzniklo v súvislosti so
‰kodovou udalosÈou podozrenie z trestného
ãinu, oznámiÈ toto bez zbytoãného odkladu
orgánu ãinnému v trestnom konaní, to v‰ak
neplatí, ak je trestné stíhanie podmienené
súhlasom poisteného,

k) je povinn˘ zabezpeãiÈ voãi inému práva,
ktoré na poisÈovateºa prechádzajú podºa
ust. § 827 OZ, najmä právo na náhradu
‰kody, ako i právo na postih a vysporiadanie,

l) je povinn˘ plniÈ ìal‰ie povinnosti uloÏené
mu poisÈovateºom v poistnej zmluve.

2. ëalej je poisten˘ povinn˘ na základe písomného
upozornenia poisÈovateºa odstrániÈ zvlá‰È
rizikové okolnosti spojené s jeho ãinnosÈou.
Pokiaº tak v stanovenej primeranej lehote 
neurobí a nastane ‰kodová udalosÈ, ktorá má
pôvod v tejto zvlá‰È rizikovej okolnosti, je
poisÈovateº oprávnen˘ plnenie zo zmluvy
odmietnuÈ.

3. Ak poru‰il poisten˘ povinnosti uvedené v ods. 1
tohto ãlánku, a toto poru‰enie malo podstatn˘
vplyv na vznik ‰kodovej udalosti alebo na v˘‰ku
plnenia poisÈovateºa alebo t˘mto poru‰ením
do‰lo k sÈaÏeniu zistenia právneho dôvodu 
plnenia, rozsahu alebo v˘‰ky ‰kody, má 
poisÈovateº voãi nemu právo na náhradu aÏ do
v˘‰ky poskytnutého poistného plnenia. Ak
poru‰il poisten˘ povinnosti uvedené v ods. 1,
písm. f) alebo i) tohto ãlánku, nevzniká právo na
poistné plnenie.

4. Popri povinnostiach stanoven˘ch zákonom má
poisÈovateº ìalej tieto povinnosti:
a) prerokovaÈ s poisten˘m v˘sledky ‰etrenia

nevyhnutného na zistenie rozsahu a v˘‰ky
plnenia alebo mu ich bez zbytoãného
odkladu oznámiÈ,

b) vrátiÈ poistenému doklady, ktoré si písomne
vyÏiada,

c) umoÏniÈ poistenému nahliadnuÈ do 
podkladov, ktoré poisÈovateº sústredil 
v priebehu ‰etrenia a zhotoviÈ si ich kópie.

âlánok VIII.
Plnenie poisÈovateºa

1. Poistné plnenie sa stanoví ako náhrada ‰kody, za
ktorú poisten˘ zodpovedá podºa platn˘ch
právnych predpisov. Plnenie sa poskytne 
v rozsahu právnych predpisov upravujúcich
náhradu ‰kody a za podmienok a v rozsahu
stanovenom v t˘chto VPP PZ 08 a poistnou 
zmluvou.

2. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, poisten˘ sa
podieºa na plnení z kaÏdej poistnej udalosti
sumou dohodnutou v poistnej zmluve ako
spoluúãasÈ. Na plnenie zo sériov˘ch poistn˘ch
udalostí sa poisten˘ podieºa spoluúãasÈou, bez
ohºadu na poãet poistn˘ch udalostí v sérii, iba
jedenkrát.

3. Ak poisten˘ uvedie poisÈovateºa úmyselne do
omylu o podstatn˘ch okolnostiach t˘kajúcich sa
vzniku nároku na plnenie alebo jeho v˘‰ky,
poisÈovateº má voãi poistenému právo 
na náhradu poistného plnenia aÏ do v˘‰ky
poskytnutého poistného plnenia podºa toho, ak˘
vplyv malo úmyselné uvedenie do omylu na
rozsah jeho povinnosti plniÈ.

4. Ak má poisten˘ voãi po‰kodenému alebo inej
osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy
prechádza toto právo na poisÈovateºa, pokiaº za
poisteného túto sumu zaplatil. Na poisÈovateºa
prechádza tieÏ právo poisteného na úhradu 
nákladov uveden˘ch v ãl. IV. t˘chto VPP PZ 08,
ktoré poistenému boli priznané proti odporcovi,
pokiaº ich poisÈovateº za poisteného zaplatil.

5. Ak poisten˘ zaplatil po‰kodenému ‰kodu sám, je
poisÈovateº oprávnen˘ preskúmaÈ a zhodnotiÈ
v‰etky skutoãnosti t˘kajúce sa vzniku práva na
plnenie z poistenia, akoby k náhrade ‰kody 
poisten˘m nedo‰lo.

6. Ak poisten˘ spôsobil ‰kodu následkom poÏitia
alkoholu alebo in˘ch návykov˘ch látok, má
poisÈovateº proti nemu právo na náhradu aÏ do
v˘‰ky poskytnutého poistného plnenia.

7. Plnenie je splatné do 15 dní, po skonãení 
‰etrenia potrebného na zistenie rozsahu 
povinnosti poisÈovateºa plniÈ.

8. Ak je suma poistného plnenia vypoãítaná ako
náhrada ‰kody podºa príslu‰n˘ch ustanovení
t˘chto VPP PZ 08 vy‰‰ia ako poistná suma, ktorá
sa v zmluve dojednala ako najvy‰‰ie plnenie
poisÈovateºa, poisÈovateº plní len do v˘‰ky 
tejto poistnej sumy v súlade s ãl. V. t˘chto 
VPP PZ 08.

âlánok IX.
Zaãiatok postenia, doba trvania 

a zánik poistenia

1. Poistenie sa dojednáva na dobu 12 mesiacov
(jeden poistn˘ rok), pokiaº nie je v zmluve
dohodnuté inak. Zaãiatok poistenia je od 00.00
hod. dÀa nasledujúceho po uzavretí poistnej
zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté,
Ïe poistenie zaãína neskôr.

2. Okrem dôvodov uveden˘ch v právnych predpisoch
poistenie zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie

dojednané,
b) ukonãením ãinnosti poisteného,
c) písomnou v˘poveìou ktoréhokoºvek 

z úãastníkov zmluvy do dvoch mesiacov po
jej uzavretí, v˘povedná lehota je osemdenná
a zaãína plynúÈ nasledujúcim dÀom po
doruãení v˘povede druhej zmluvnej strane,

d) v˘poveìou podºa ods. 3 tohto ãlánku 
VPP PZ 08.

3. Poisten˘ i poisÈovateº majú právo po kaÏdej
poistnej udalosti poistenie písomne vypovedaÈ
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najneskôr do 3 mesiacov od oznámenia tejto
udalosti. Poistenie sa konãí uplynutím jedného
mesiaca od doruãenia v˘povede druhej zmluvnej
strane.

âlánok X.
Poistné

1. Poistné sa stanoví v závislosti od predmetu 
a rozsahu poistenia, v˘‰ky poistnej sumy, v˘‰ky
spoluúãasti a ostatn˘ch podmienok poistenia 
a jeho v˘‰ka je uvedená v poistnej zmluve.

2. Poistné je v zmysle § 796 ods. 1 OZ 
jednorazov˘m poistn˘m. V poistnej zmluve je
moÏné dohodnúÈ, Ïe poisten˘ uhradí poistné 
v splátkach.

3. Ak nebude jednorazové poistné alebo prvá 
splátka tohto poistného zaplatená vãas, je
poisÈovateº oprávnen˘ od poistnej zmluvy
odstúpiÈ, a to najneskôr do 3 mesiacov odo dÀa
splatnosti uvedeného poistného.

4. Ak je poisten˘ v ome‰kaní s platením poistného,
má poisÈovateº právo úrok z ome‰kania za kaÏd˘
deÀ ome‰kania.

âlánok XI.
V˘klad pojmov

1. Po‰kodená vec – zmena stavu veci, ktorú
objektívne moÏno odstrániÈ opravou alebo taká
zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je moÏné
odstrániÈ opravou, napriek tomu je vec
pouÏiteºná na pôvodn˘ úãel.

2. Zniãená vec – zmena stavu veci, ktorú 
objektívne nie je moÏné odstrániÈ opravou,
a preto sa vec uÏ nedá ìalej pouÏívaÈ na
pôvodn˘ úãel.

3. Pre vznik sériovej ‰kodovej udalosti je
rozhodn˘ vznik prvej ‰kodovej udalosti.

4. ·kodovou udalosÈou sa pre úãely t˘chto 
VPP PZ 08 rozumie skutoãnosÈ, ktorá môÏe byÈ
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie,
a ktorá je bliÏ‰ie ‰pecifikovaná v ãl. II., ods. 2,
VPP PZ 08 a v poistnej zmluve.

5. ·koda je spôsobená úmyselne, ak bola 
spôsobená úmyseln˘m konaním alebo 
úmyseln˘m opomenutím, ktoré moÏno pripoãítaÈ
poistenému, alebo o ktorom poisten˘ vedel. Pri
dodávkach vecí alebo pri dodávkach prác, je
‰koda spôsobená úmyselne aj vtedy, keì 
poisten˘ vedel o závadách vecí alebo sluÏieb,
napriek tomu na nich vykonal poÏadovanú 
ãinnosÈ, v dôsledku ktorej vznikla na t˘chto 
veciach ‰koda. ·koda je spôsobená úmyselne
tieÏ vtedy, ak pôvod ‰kody spoãíva v tom, Ïe
poisten˘ alebo fyzická alebo právnická osoba
pre poisteného ãinná úmyselne nedodrÏala
právne predpisy a záväzné normy pre v˘robu,
predaj a distribúciu v˘robkov, alebo Ïe fyzická
alebo právnická osoba pre poisteného ãinná
úmyselne nedodrÏala in‰trukcie a pokyny 
poisteného.

6. Finanãná ‰koda – iná majetková ujma, ktorá
vznikla inak ako úrazom, chorobou, po‰kodením,
zniãením alebo stratou veci.

7. Îivotné prostredie – v‰etko, ão vytvára
prirodzené podmienky existencie organizmov
vrátane ãloveka a je predpokladom ich ìal‰ieho
v˘voja. Jeho zloÏkami sú najmä voda, horniny,
pôda, ovzdu‰ie, organizmy, ekosystémy 
a energie.

8. Ekologická ujma – strata alebo oslabenie
prirodzen˘ch funkcií ekosystému, vznikajúce
po‰kodením ich zloÏiek alebo naru‰ením 
vnútornej väzby a procesu v dôsledku ºudskej
ãinnosti.

9. UÏívanie veci – stav, keì poisten˘ má vec

hnuteºnú i nehnuteºnú (nie právo uÏívania
priestoru v nehnuteºnej veci) právom vo svojej
moci a je oprávnen˘ vyuÏívaÈ jej úÏitkové 
vlastnosti.

10. Prevzatie veci sa – stav, keì poisten˘ fyzicky
prevzal hnuteºnú alebo nehnuteºnú vec, ktorá
má byÈ predmetom jeho záväzku, za úãelom
vykonania objednanej ãinnosti, t. j. prác s vecou
priamo súvisiacich (oprava, úprava, spracovanie
a pod.).

11. V˘robok – akákoºvek vec, ktorá bola vyrobená,
vyÈaÏená alebo inak získaná bez ohºadu 
na stupeÀ jej spracovania a je urãená k ponuke
spotrebiteºovi.

12. Sadanie pôdy – klesanie zemského povrchu
smerom do stredu Zeme v dôsledku pôsobenia
prírodn˘ch síl alebo ºudskej ãinnosti.

13. Zosuv pôdy – pohyb hornín z vy‰‰ích polôh
svahu do niÏ‰ích, ku ktorému dochádza
pôsobením zemskej tiaÏe alebo ºudskej ãinnosti
pri poru‰ení podmienok rovnováhy svahu.

14. Poddolovanie – ºudská ãinnosÈ spoãívajúca 
v hæbení podzemn˘ch ‰tôlní, ‰ácht, tunelov 
a podobn˘ch podzemn˘ch stavieb.

15. Terorizmus – pouÏitie násilia alebo hrozby
násilím k politick˘m cieºom zahrÀujúci ak˘koºvek
ãin osoby alebo osôb konajúcich v zastúpení
organizácie alebo v spojení s organizáciou,
ktorej ãinnosÈ smeruje k zvrhnutiu vlády uznanej
alebo neuznanej alebo k násiliu. Terorizmus
zahrÀuje rovnako pouÏitie násilia k zastra‰eniu
verejnosti ako celku alebo k zastra‰eniu
akejkoºvek vrstvy obyvateºstva.

16. Poistník – osoba, ktorá uzavrela 
s poisÈovateºom poistnú zmluvu a je povinná
platiÈ poistné.

17. Poisten˘m – osoba, na ktorú zodpovednosÈ za
‰kodu sa poistenie vzÈahuje.

18. Ukonãenie ãinnosti poisteného sa rozumie:
a) u právnick˘ch osôb, ktoré sa zapisujú do

zákonom urãeného registra, v˘maz z tohto
registra,

b) u právnick˘ch osôb, ktoré sa nezapisujú 
do registra, zru‰enie právnickej osoby 
zriaìovateºom,

c) u podnikateºov – fyzick˘ch osôb, ktoré sú
zapísané v zákonom urãenom registri,
v˘maz z tohto registra,

d) u podnikateºov – fyzick˘ch osôb, zánik
oprávnenia k podnikateºskej ãinnosti.

19. Konanie alebo opomenutie poisteného na
úãely t˘chto VPP PZ 08 – aj konanie alebo
opomenutie fyzick˘ch alebo právnick˘ch osôb
pre poistníka/poisteného ãinné na základe 
pracovnoprávneho alebo iného zmluvného
vzÈahu.

âlánok XII.
Doruãovanie písomností

1. Písomnosti poisÈovateºa urãené pre poisteného
sa doruãujú na poslednú známu adresu
poisteného. Poisten˘ je povinn˘ písomne
oznámiÈ poisÈovateºovi zmenu svojej adresy
alebo sídla bez zbytoãného odkladu. PovinnosÈ
poisÈovateºa doruãiÈ písomnosÈ sa splní, len 
ão ju poisten˘ prevezme. Ak sa písomnosÈ pre
nezastihnutie adresáta uloÏí na po‰te a adresát
si ju v príslu‰nej lehote nevyzdvihne, povaÏuje sa
písomnosÈ za doruãenú dÀom, kedy bola
uloÏená, aj keì sa adresát o jej uloÏení
nedozvedel. V prípade, keì bola písomnosÈ
vrátená poisÈovateºovi ako nedoruãiteºná 
z dôvodu zmeny adresy, povaÏuje sa za doruãenú
dÀom jej vrátenia.

2. PovinnosÈ poisÈovateºa doruãiÈ písomnosÈ sa
splní aj vtedy, ak doruãenie písomnosti bolo

zmarené konaním alebo opomenutím
poisteného. Úãinky doruãenia nastanú aj vtedy,
ak poisten˘ prijatie písomnosti odmietne.

3. Písomnosti poisÈovateºa urãené poistenému
alebo inej oprávnenej osobe sa doruãujú
spravidla po‰tou alebo in˘m subjektom 
oprávnen˘m doruãovaÈ zásielky, môÏu v‰ak byÈ
doruãené aj priamo poisÈovateºom.

âlánok XIII.
Spôsob vybavovania sÈaÏností

1. SÈaÏnosÈou sa rozumie písomná námietka zo
strany poisteného na v˘kon poisÈovacej ãinnosti
poisÈovateºa v súvislosti s uzavretou poistnou
zmluvou. SÈaÏnosÈ musí byÈ podaná v písomnej
forme a riadne doruãená poisÈovateºovi.

2. Zo sÈaÏnosti musí byÈ zrejmé, kto ju podáva 
a akej veci sa t˘ka.

3. PoisÈovateº sa bude zaoberaÈ kaÏdou
sÈaÏnosÈou, ktorá spæÀa náleÏitosti podºa ods. 1.
a 2. tohto ãlánku.

4. Poisten˘ je povinn˘ na poÏiadanie poisÈovateºa
doloÏiÈ bez zbytoãného odkladu poÏadované
doklady k podanej sÈaÏnosti. Ak sÈaÏnosÈ 
neobsahuje poÏadované náleÏitosti alebo 
poisten˘ nedoloÏí doklady, poisÈovateº je 
oprávnen˘ vyzvaÈ a upozorniÈ poisteného, Ïe 
v prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní 
prípadne neopraví poÏadované náleÏitosti 
a doklady, nebude moÏné vybavovanie 
sÈaÏnosti ukonãiÈ a sÈaÏnosÈ bude povaÏovaná za
neopodstatnenú.

âlánok XIV.
Závereãné ustanovenia

1. Ustanovenia t˘chto VPP PZ 08 t˘kajúce sa 
poisteného, pouÏijú sa aj na poistníka (pokiaº je
poistník osobou odli‰nou od poisteného).

2. Konaním alebo opomenutím poisteného alebo
poistníka na úãely t˘chto VPP PZ 08 sa rozumie
aj konanie alebo opomenutie fyzick˘ch a/alebo
právnick˘ch osôb pre poisteného alebo poistníka
ãinn˘ch na základe pracovnoprávneho alebo
iného zmluvného vzÈahu.

3. V‰etky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba 
v písomnej forme, pokiaº nie je v t˘chto 
VPP PZ 08 uvedené inak.

4. Zmeny v poistnej zmluve a/alebo v doloÏkách
poistnej zmluvy, ktoré sú neoddeliteºnou
súãasÈou poistnej zmluvy moÏno vykonaÈ 
písomnou dohodou zmluvn˘ch strán, pokiaº nie
je v t˘chto VPP PZ 08 uvedené inak.

5. Od ustanovení t˘chto VPP PZ 08 je moÏné sa
odch˘liÈ v poistnej zmluve.

6. Ak sa niektoré ustanovenie t˘chto VPP PZ 08
stane neplatn˘m, tak ostatné ustanovenia 
poistnej zmluvy ako aj t˘chto VPP PZ 08, ktoré
nie sú touto neplatnosÈou dotknuté, zostávajú 
v platnosti.

7. Tieto VPP PZ 08 sú neoddeliteºnou súãasÈou
poistnej zmluvy.

8. Tieto VPP PZ 08 nadobúdajú úãinnosÈ dÀa 
1. 10. 2008 a vzÈahujú sa na poistné zmluvy 
uzavreté odo dÀa úãinnosti t˘chto VPP PZ 08.


