ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami
Článok 1: Úvodné ustanovenia
1. Tieto zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami (ďalej
len „ZD-Z“) menia a dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými
a podnikajúcimi fyzickými osobami Allianz – Slovenskej poisťovne,
a.s. účinné odo dňa 11.03.2007 (ďalej len „VPP-Z“) v ustanoveniach
tu uvedených a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
2. Slová a slovné spojenia, ktoré sú v texte týchto ZD-Z uvedené
v úvodzovkách majú pre účely tohto poistenia svoj osobitný význam
definovaný buď v týchto ZD-Z v čl. 2 Výklad pojmov alebo vo VPP-Z
v čl.2 Výklad pojmov.
3. Odchylne od čl. 1 ods. 1 VPP-Z sa poistenie vzťahuje aj na fyzickú
osobu, ktorá nie je podnikajúcou fyzickou osobou, ak je v poistnej
zmluve uvedená ako poistený. Ak je v poistnej zmluve uvedená aj
„spolupracujúca osoba“ podľa čl. 2 ods. 5 týchto ZD-Z, tak
„spolupracujúca osoba“ je taktiež poistená.
Článok 2: Výklad pojmov
1. „Škoda“ je okrem definície v čl. 2 ods. 4. písm. a) VPP-Z aj škoda na
veci spôsobená krádežou „odložených vecí zamestnancov“
poisteného alebo „vnesených alebo odložených vecí návštevníkov“
poisteného, ak ku krádeži došlo preukázane násilným prekonaním
prekážky alebo opatrení chrániacich vec pred krádežou.
2. „Odložené veci zamestnancov“ sú veci, ktoré odložil „zamestnanec“
poisteného pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti
s ním na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle
odkladajú.
3. „Vnesené alebo odložené veci návštevníkov“ sú veci, ktoré vniesla
ubytovaná fyzická osoba alebo boli pre ňu vnesené do priestorov,
ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo
ktoré boli za týmto účelom odovzdané poistenému alebo
niektorému z jeho „zamestnancov“, pokiaľ je „poistenou činnosťou“
poskytovanie ubytovacích služieb alebo ktoré odložil návštevník
poisteného na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa
obvykle odkladajú a pokiaľ „poistená činnosť“ je obvykle spojená
s ich odkladaním.
4. „Zamestnanec“ je každá fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom
vzťahu s poisteným na základe pracovnej zmluvy alebo na základe
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
5. „Spolupracujúca osoba“ je podnikajúca fyzická osoba oprávnená
vykonávať „poistenú činnosť“ v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov, ktorú poistený použil na výkon svojej „poistenej
činnosti“.
6. „Vedomá nedbanlivosť“ je také konanie alebo opomenutie o ktorom
poistený vedel, že ním môže „škodu“ spôsobiť, ale bez primeraných
dôvodov sa spoliehal, že ju nespôsobí.
Článok 3: Zodpovednosť za „škodu“ spôsobenú „poistenou
činnosťou“
1. V súlade s čl. 3 ods. 2 písm. a) VPP-Z sa poistenie vzťahuje na
zodpovednosť poisteného za „škodu“ spôsobenú v súvislosti
s „poistenou činnosťou“ poisteného uvedenou v poistnej zmluve,
pričom v prípadoch uvedených v tomto odseku tohto článku ZD-Z sa
poistenie vzťahuje na zodpovednosť za „škodu“ vyplývajúcu,
súvisiacu alebo spôsobenú:
a) výkonom vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, pokiaľ tieto slúžia
na výkon „poistenej činnosti“ uvedenej v poistnej zmluve,
b) prevádzkovaním sociálnych a rekreačných zariadení pre
„zamestnancov“ poisteného a organizovaním podnikových
podujatí,
c) predvádzaním „výrobkov“ a účasťou na výstavách a veľtrhoch,
pokiaľ priamo súvisia s „poistenou činnosťou“ uvedenou
v poistnej zmluve, okrem predvádzania „motorových vozidiel“,
lietadiel alebo plavidiel,
d) na „odložených veciach zamestnancov“ poisteného do
„sublimitu“ 2 500 EUR na jednu škodovú udalosť a maximálne
10 000 EUR za všetky „škodové udalosti“, vzniknuté počas
jedného poistného obdobia, tým nie je dotknuté obmedzenie
rozsahu zodpovednosti poisteného za „škodu“ na „odložených
veciach zamestnancov“, ustanovené všeobecne záväzným
právnym predpisom. V takom prípade poisťovateľ plní iba do
výšky ustanovenej príslušným všeobecne záväzným právnym
predpisom,
e) na „veciach vnesených alebo odložených návštevníkmi“
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poisteného do „sublimitu“ 2 500 EUR na jednu škodovú udalosť
a maximálne 10 000 EUR za všetky škodové udalosti, vzniknuté
počas jedného poistného obdobia, tým nie je dotknuté
obmedzenie rozsahu zodpovednosti poisteného za škodu na
vnesených alebo odložených veciach návštevníkov, ustanovené
všeobecne záväzným právnym predpisom. V takom prípade
poisťovateľ plní iba do výšky ustanovenej príslušným všeobecne
záväzným právnym predpisom,
f) držbou zvierat využívaných výlučne na zabezpečenie stráženia
prevádzkovaných objektov „zamestnancami“ poisteného a za
podmienky, že objekty slúžia k prevádzkovaniu „poistenej
činnosti“ uvedenej v poistnej zmluve,
g) prevádzkou športového zariadenia alebo zariadenia slúžiaceho
na regeneráciu, rekondíciu a nachádzajúceho sa v priestoroch
ubytovacieho zariadenia, ak je poistený oprávnený na tieto
činnosti,
h) na prenajatých nehnuteľnostiach, pokiaľ poistený za „škodu“
zodpovedá a prenajaté nehnuteľnosti používa na výkon
„poistenej činnosti“ a to do sublimitu 20 000 EUR, za všetky
škodové udalosti vzniknuté počas jedného poistného obdobia,
pokiaľ nie je dohodnuté inak.
Poisťovateľ nahradí za poisteného nároky na úhradu za poskytnutú
zdravotnú starostlivosť uplatnené zdravotnými poisťovňami voči
poistenému a nároky na náhradu vyplatených dávok Sociálnej
poisťovne uplatnené voči poistenému za „škodu na zdraví“, za ktorú
poistený zodpovedá poškodenému; to neplatí ak je poškodený
zamestnanec poisteného.
V poistnej zmluve je možné ďalej pripoistiť povinnosť poisťovateľa
nahradiť za poisteného aj nároky na úhradu za poskytnutú
zdravotnú starostlivosť uplatnené zdravotnými poisťovňami voči
poistenému a nároky na náhradu vyplatených dávok Sociálnej
poisťovne uplatnené voči poistenému za pracovný úraz, za ktorý
poistený zodpovedá svojím zamestnancom (ďalej len „regresné
náhrady“). Odchylne od čl. 4 ods. 1 písm. d) VPP-Z sa dojednáva, že
pripoistenie sa vzťahuje na regresné náhrady, a to do sublimitu
uvedeného v poistnej zmluve, z celkovej poistnej sumy dojednanej
v poistnej zmluve, pre jednu a všetky škodové udalosti, vzniknuté
počas jedného poistného obdobia.
Rozšírenie poistného krytia v zmysle ods. 3 tohto článku ZD-Z sa
vzťahuje na regresné náhrady výlučne len z dôvodu pracovného
úrazu zamestnancov poisteného za, ktorý poistený zodpovedá,
vzniknutého ako následok škodovej udalosti, ktorá nastala počas
poistnej doby, a súčasne ak regresné náhrady boli uplatnené voči
poistenému počas poistnej doby.
V súlade s čl. 4 ods. 6 VPP-Z sa dojednáva, že poistenie sa
nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za „škodu“ vyplývajúcu,
súvisiacu alebo spôsobenú:
a) v dôsledku „vedomej nedbanlivosti“ poisteného,
b) v dôsledku krádeže notebookov, tabletov, mobilných telefónov,
kamier, fotoaparátov, plavidiel, lietadiel, „motorových vozidiel“
a ich príslušenstva, lyží, snowboardov, skútrov, bicyklov alebo
navigačných systémov (GPS)
návštevníkov alebo
„zamestnancov“ poisteného,
c) na pamiatkovo a historicky chránených prvkoch umeleckých
súčastí nehnuteľnosti, pevne spojených s budovou, napr. fresky,
štukatúry,
d) na umeleckých dielach historickej hodnoty,
e) stratou veci,
f) vykonávaním skrášľovania tela ozdobným tetovaním, ozdobnou
maľbou tela – bodypating, permanentný make-up, piercing,
g) hospodárskymi zvieratami alebo divokou zverou na lúkach,
stromoch, záhradných, poľných a lesných kultúrach,
h) osciláciou dodávky elektrickej energie, plynu, tepla, vody,
i) prevádzkovaním zábavných parkov a lunaparkov, cirkusov,
j) v súvislosti s prevádzkovaním letiska a leteckých pozemných
zariadení, pozemnou obsluhou lietadiel, poskytovaním služieb na
vybavenie cestujúcich a nákladu v civilnom letectve,
poskytovaním leteckých navigačných služieb, údržbou
pohybových plôch letísk,
k) prenájmom, zapožičaním hnuteľných vecí,
l) výrobou, opravou, úpravou, údržbou, skladovaním alebo
znehodnocovaním zbraní, výzbroje alebo munície akéhokoľvek
druhu (vrátane výbušnín, ohňostrojov, rozbušiek, nábojov a pod.),
požičiavaním, ohodnocovaním zbraní, zriaďovaním alebo
prevádzkovaním strelníc,

m) prevádzkovaním, vlastníctvom alebo ťažobnými rizikami
vyplývajúcimi z vŕtacích zariadení pre minerálne oleje alebo
ťažbu zemného plynu, naftových rafinérií alebo petrochemických
tovární;
n) výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzí alebo
tunelov, mostov, razením baní,
o) výrobou plynov,
p) na akýchkoľvek veciach nájomcu, ktoré vlastní, používa alebo
prevzal za účelom vykonania objednanej činnosti a pod.,
v priestoroch poisteného, pokiaľ v poistnej zmluve nie je
dojednaná činnosť prenájom nehnuteľnosti,
q) navzájom medzi „spolupracujúcou osobou“ a poisteným,
r) na zdraví dieťaťa, žiaka, ak za škodu zodpovedá škola, školské
zariadenie alebo jasle, ktoré poskytuje dieťaťu, žiakovi výchovu,
vzdelávanie alebo starostlivosť,
s) v súvislosti s prevádzkovaním prístaviska, výrobou, stavbou,
montážou, údržbou, rekonštrukciou plavidiel a ich častí,
t) z nanočastíc, nanomateriálov alebo nanotechnológií. Pre účely
tejto výluky sa nanočasticou rozumie akákoľvek častica s dľžkou
aspoň jednej strany kratšou než 100 nanometrov,
nanomateriálom sa rozumie akýkoľvek materiál obsahujúci

takéto častice a nanotechnológiou proces vývoja, úpravy,
spracovania alebo výroby nanočastíc alebo nanomateriálov.
Článok 4: Zodpovednosť za „škodu“ spôsobenú vadným výrobkom
1. Ak je to v poistnej zmluvy výslovne dojednané, poistenie sa vzťahuje
na zodpovednosť za „škodu“ spôsobenú vadným “výrobkom“
poisteného.
2. V súlade s čl. 4 ods. 6 VPP-Z sa dojednáva, že poistenie sa
nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za „škodu“ spôsobenú
vadným „výrobkom“ poisteného vyplývajúcu alebo spôsobenú:
a) poskytovaním počítačových služieb alebo služieb súvisiacich
s počítačovým spracovaním údajov,
b) výkonom vedeckej, výskumno-vývojovej, analytickej, logistickej,
producentskej, sprostredkovateľskej, inžinierskej činnosti,
c) „výrobkom“ poisteného, ktorým sú: humánne lieky, veterinárne
lieky, krv a krvné deriváty, vakcíny, poľnohospodárske postreky,
umelé hnojivá, insekticídy alebo pesticídy.
Článok 5: Záverečné ustanovenia
Tieto ZD-Z nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2015.

