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Hlásenie poistnej udalosti:
Infolinka +421 2 50 122 222 
www.allianz.sk/skoda

NONSTOP asistenčná služba:  
Allianz Assistance +421 2 50 122 222

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 
Pribinova 19, 811 09 Bratislava 
www.allianz.sk
allianz@allianz.sk
Infolinka +421 2 50 122 222

facebook.com/allianzSK
instagram.com/allianzsk
linkedin.com/company/
allianz-slovenska-poistovna-a-s 

Moje
podnikanie

Komplexné poistenie 
pre podnikateľov a firmy

Čo môže byť poistené: 

Hnuteľné veci (vo vašom vlastníctve alebo vo 
vlastníctve tretej osoby, ak ich užívate alebo ste ich 
prevzali na základe písomnej zmluvy)
• výrobné a prevádzkové zariadenia
• zásoby
• hnuteľné veci obvykle umiestnené alebo použí-

vané mimo budovy
• cennosti a umelecké predmety
 
Budova
• budova, hala alebo stavba (vrátane stavebných 

súčastí, technických, energetických zariadení  
a technológií, vonkajšie schodiská a prípojky, 
markízy, pergoly, antény, klimatizačné zariade-
nia, solárne panely a pod.)

• vedľajšia stavba (stavba postavená na základe 
stavebného povolenia, drobná stavba ohlásená 
stavebnému úradu a pod. a nachádza sa v mies-
te poistenia)

• stavebné úpravy (zrealizované na vlastné nákla-
dy v prenajatých priestoroch)

Zodpovednosť za škodu 
• vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú 

vadným výrobkom (škoda na zdraví/na veci 
spôsobená inej osobe/poškodenému pri vykoná-
vaní poistenej podnikateľskej činnosti, dodanými 
výrobkami, poskytnutými službami)

• zodpovednosť za škodu spôsobenú únikom zne-
čisťujúcich látok (škoda spôsobená inej osobe/
poškodenému v dôsledku náhodného úniku 
znečisťujúcich látok v súvislosti s poistenou čin-
nosťou, vadným výrobkom, resp. poskytnutými 
službami)

Prerušenie prevádzky – kryje škodu, ktorá vznikla 
počas doby trvania poistenia prerušením alebo 
obmedzením prevádzky spôsobenej poisteným 
rizikom.

Komplexné informácie o tomto poistení nájdete  
na našej internetovej stránke v dokumente  
Moje podnikanie – Sprievodca poistením.
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NÁZOV KRYTIA COMFORT PLUS EXTRA MAX POPIS KRYTIA

FLEXA Kryje škody spôsobené požiarom, dymom, bleskom, explóziou, implóziou, pádom lietadla, rázovou vlnou 
a nárazom vozidla.

ŽIVEL Kryje škody v dôsledku živelných udalostí (povodeň, záplava, víchrica, búrlivý vietor, krupobitie, 
atmosférické zrážky, zosuv pôdy, ťarcha snehu, lavína, výbuch sopky a pád predmetov).

PRERUŠENIE PREVÁDZKY Kryje škodu, ktorá vznikla počas doby trvania poistenia prerušením alebo obmedzením vašej prevádzky 
v dôsledku rizika, krytého vo vami vybranom balíku.

VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
VRÁTANE VADNÉHO VÝROBKU

Kryje vašu zodpovednosť za škodu (škodu na zdraví, škodu na veci) spôsobenú inej osobe/poškodenému pri 
vykonávaní vašej poistenej podnikateľskej činnosti, vami dodanými výrobkami a vami poskytnutými 
službami, pričom škoda vznikla počas poistnej doby.

POISTENÉ NÁKLADY
Kryje vaše náklady, ktoré boli vyvolané poistnou udalosťou a zároveň kryje náklady na odvrátenie 
bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo zmiernenie jej následkov (napr. odstránenie, vyčistenie, 
vysušenie poistených vecí alebo stavebných súčastí, odvoz sutiny na najbližšiu skládku).

ASISTENČNÉ SLUŽBY (ZÁKLADNÉ) Asistenčné služby v prípade technickej havárie, zablokovaných dverí alebo iné urgentné asistenčné služby.

VODOVODNÉ ŠKODY Kryje škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia, vrátane škôd spôsobených spätným 
vystúpením vody.

ROZBITIE SKLA Kryje rozbitie skla alebo podobného materiálu s rovnakým využitím (polykarbonát, plexisklo a pod.), 
ktoré je súčasťou vášho majetku.

KRÁDEŽ, LÚPEŽ Kryje krádež alebo lúpež vášho majetku.

VANDALIZMUS Kryje škody na vašom majetku v dôsledku vandalizmu.

STROJE A ELEKTRONIKA – LOM STROJA 
(VRÁTANE SKRATU A PREPÄTIA NA 
STAVEBNÝCH SÚČASTIACH BUDOV)

Kryje škody na vašich strojoch a elektronike v dôsledku neočakávanej udalosti počas ich prevádzky, 
prestávky v prevádzke, inštalácie, škody spôsobené nesprávnym nastavením strojov, pretlakom, skratom, 
prepätím a pod.

VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
SPÔSOBENÚ ÚNIKOM ZNEČISŤUJÚCICH 
LÁTOK (ŠKODA NA ZDRAVÍ/VECI)

Kryje vašu zodpovednosť za škodu (škodu na zdraví, škodu na veci) spôsobenú inej osobe/poškodenému 
v dôsledku náhodného úniku znečisťujúcich látok v súvislosti s vašou poistenou činnosťou alebo vašim 
vadným výrobkom a vami poskytnutými službami.

ASISTENČNÉ SLUŽBY (ROZŠÍRENÉ) Asistenčné služby pri obnove dát.

ZEMETRASENIE – VOLITEĽNÉ PRE VŠETKY BALÍKY Kryje škodu na vašom majetku v dôsledku zemetrasenia.

4 BALÍKY  
Poistenie Moje podnikanie môžete mať v 4 variantoch: 
 
COMFORT – základný balík pre tých, ktorým stačí ochrana proti prírodným živlom a poistenie zodpovednosti za škodu
PLUS – vhodný na lepšiu ochranu majetku proti náhodným javom, ktoré väčšinou nespôsobujú ľudia
EXTRA – široká ochrana majetku a poistenie zodpovednosti, vrátane poistenia proti krádeži či vandalizmu
MAX – komplexná ochrana vrátane poistenia proti rozbitiu strojov a elektroniky, poistenie zodpovednosti za škody spôsobené 
únikom znečisťujúcich látok a asistenčné služby pri obnove dát



Názov krytia Limity podľa obratu Balíky

0 – 1 mil. EUR nad 1 mil. EUR – 5 mil. EUR nad 5 mil. EUR – 50 mil. EUR
ZÁKLADNÝ LIMIT ZVÝŠENÝ LIMIT ZÁKLADNÝ LIMIT ZVÝŠENÝ LIMIT ZÁKLADNÝ LIMIT ZVÝŠENÝ LIMIT

Všeobecná zodpovednosť za škodu vrátane vadného výrobku. Limit sa vzťahuje na jednu škodovú uda-
losť. Celkový limit za všetky škodové udalosti za poistné obdobie je maximálne dvojnásobok limitu. 100 000 EUR 500 000 EUR 100 000 EUR 1 000 000 EUR 200 000 EUR 5 000 000 EUR

Sublimit na jednu a všetky škodové udalosti
Škoda na prevzatej veci, ktorú poistený prevzal za účelom vykonania záväzku na nej (opravy, údržby 
alebo poskytnutia inej odbornej činnosti s vylúčením NACE kódu stavebníctvo, práčovne, veterinárne 
činnosti)

5 000 EUR 10 000 EUR 5 000 EUR 10 000 EUR 5 000 EUR 10 000 EUR

Škoda na prenajatej nehnuteľnosti/prenajatom byte 100 000 EUR 500 000 EUR 100 000 EUR 1 000 000 EUR 200 000 EUR 1 000 000 EUR
Škoda na prevzatom motorovom vozidle, ktoré poistený prevzal za účelom vykonania záväzku na ňom 
(opravy, údržby alebo poskytnutia inej odbornej činnosti) a má oprávnenie na vymenované NACE kódy 
podľa poistných podmienok

100 000 EUR 500 000 EUR 100 000 EUR 500 000 EUR 200 000 EUR 500 000 EUR

Majetok (hnuteľné veci a budovy): Základný limit  
(% PS)

Zvýšený limit  
(% PS)

Základný limit  
(% PS)

Zvýšený limit  
(% PS)

Základný limit  
(% PS)

Zvýšený limit  
(% PS)

Poistná suma pre hnuteľné veci (HV) od 1 000 do 10 000 000 EUR
Z toho umelecké predmety a cennosti 
Veci zamestnancov 
Poistná suma budovy od 5 000 do 10 000 000 EUR

PS 
5 % z PS HV
1 000 EUR

PS 

PS
10 % z PS HV

1 000 EUR
PS

PS 
5 % z PS HV
1 000 EUR

PS 

PS
10 % z PS HV

1 000 EUR
PS

PS 
5 % z PS HV
1 000 EUR

PS 

PS
10 % z PS HV

1 000 EUR
PS

FLEXA (požiar, dym, blesk, výbuch, implózia, pád lietadla vrátane rázovej vlny, náraz vozidla) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Živelné udalosti (atmosférické zrážky, víchrica, krupobitie, búrlivý vietor, povodeň, záplava, výbuch sopky, 
zosuv pôdy, ťarcha snehu/lavína, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov)

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Poistené náklady 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Odpratávacie náklady navyše 10 % k PS navyše 20 % k PS navyše 10 % k PS navyše 20 % k PS navyše 10 % k PS navyše 20 % k PS
Asistenčné služby (základné) 300 EUR 300 EUR 300 EUR 300 EUR 300 EUR 300 EUR
Prerušenie prevádzky (navyše k poistnej sume) do 10 % z obratu, 

max. 100 000 EUR; 
doba ručenia  

max. 3 mesiace

do 20 % z obratu, 
max. 200 000 EUR; 

doba ručenia  
max. 3 mesiace

do 10 % z obratu, 
max. 250 000 EUR; 

doba ručenia  
max. 3 mesiace

do 20 % z obratu, 
max. 500 000 EUR; 

doba ručenia  
max. 3 mesiace

do 10 % z obratu, 
max. 500 000 EUR; 

doba ručenia  
max. 3 mesiace

do 20 % z obratu, 
max. 1 000 000 EUR; 

doba ručenia  
max. 3 mesiace

Vodovodné škody 20 % z PS HV  
a 20 % z PS Budov

100 % 20 % z PS HV  
a 20 % z PS Budov

100 % 20 % z PS HV  
a 20 % z PS Budov

100 %

Rozbitie skla 5 % z PS HV  
a 5 % z PS Budov

100 % 5 % z PS HV  
a 5 % z PS Budov

100 % 5 % z PS HV  
a 5 % z PS Budov

100 %

Krádež, lúpež 20 % z PS HV  
a 20 % z PS Budov

100 % 20 % z PS HV  
a 20 % z PS Budov

100 % 20 % z PS HV  
a 20 % z PS Budov

100 %

Vandalizmus bez prekonania prekážky 5 % z PS HV  
a 5 % z PS Budov

100 % 5 % z PS HV  
a 5 % z PS Budov

100 % 5 % z PS HV  
a 5 % z PS Budov

100 %

Stroje a elektronika – lom stroja (vrátane skratu a prepätia na stavebných súčastiach budov) 50 % z PS HV 90 % z PS HV 50 % z PS HV 90 % z PS HV 50 % z PS HV 90 % z PS HV
Asistenčné služby (rozšírené) 2 000 EUR 2 000 EUR 2 000 EUR 2 000 EUR 2 000 EUR 2 000 EUR
Zodpovednosť za škodu spôsobenú únikom znečisťujúcich látok (škoda na zdraví, škoda na veci)  
sublimit na jednu a všetky škodové udalosti

50 000 EUR 100 000 EUR 50 000 EUR 100 000 EUR 50 000 EUR 100 000 EUR

Zemetrasenie – voliteľné pre všetky balíky 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Poistenie pre podnikateľov a  firmy s:
• počtom zamestnancov vrátane konateľov do 250
• ročným obratom do 50 mil. EUR 
• hodnotou majetku do 10 mil. EUR
• limitom pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 

vrátane vadného výrobku – podľa výberu základného 
alebo zvýšeného limitu na základe obratu klienta  
od 100 000 EUR do 5 mil. EUR

Komplexné poistenie Moje podnikanie poskytuje rozsah 
poistnej ochrany podľa vašich požiadaviek. 
 
Poistná ochrana môže zahŕňať škody na vašom majetku, 
škody, ktoré spôsobíte inej osobe v súvislosti  
s vaším podnikaním ako aj doplnkové služby. Poistná 
suma a limity plnenia v EUR, týkajúce sa vami uzat-
voreného poistenia, sú uvedené vo vašej poistnej zmluve. 
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