
Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľučových informácií o poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú práv
nickými a podnikajúcimi fyzickými osobami (claims made). Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie 
o tomto poistení sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú 
právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami zo dňa 1. 10. 2021 a v návrhu poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?
Z poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami (claims made) poisťovateľ 
nahradí za poisteného škodu spôsobenú pri činnosti uvedenej v poistnej zmluve.

Čo je predmetom poistenia?
✓  náhrada škody na zdraví (telesné poškode

nie vrátane choroby alebo usmrtenia) a z nich 
 vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku

✓  náhrada škody na veci (fyzické poškodenie hmot
nej veci) vrátane následnej majetkovej ujmy alebo 
ušlého zisku

✓  náklady právneho zastúpenia poisteného v súvis
losti s nárokom uplatneným voči proti poistenému 
v dôsledku škody

✓  náhrada škôd do limitu uvedeného v poistenej 
zmluve

Čo nie je predmetom poistenia?
   škoda, ktorá vznikla poistenému

   škoda, spôsobená úmyselne poisteným alebo 
inými osobami konajúcimi z podnetu  poisteného,

   škoda spôsobená prevádzkou motorového 
vozidla

   zmluvné, správne alebo trestné sankcie alebo po
kuty akéhokoľvek druhu

   škoda spôsobená z vlastníctva, držby,  prevádzky 
lietadla, vzdušného dopravného prostriedku  
škoda spôsobená z tabaku, tabakových výrobkov 
nárok súvisiaci s neautorizovaným spracovaním 
nakladaním akýchkoľvek dát 
zodpovednosť za environmentálnu škodu

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
   Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťo

vateľa tým, že treba rozhodujúce skutočnosti zisťo
vať opätovne, je poisťovateľ oprávnený požadovať 
od poisteného náhradu do plnej výšky týchto zvý
šených nákladov a poistený je povinný ich zaplatiť.  

   Poistenie sa vzťahuje výlučne na škodu, ktorá 
vznikla počas doby trvania poistenia alebo v ob
dobí po retroaktívnom dátume do začiatku doby 
trvania poistenia, ak je v poistnej zmluve retroak
tívny dátum dojednaný, ako následok náhodnej 
škodovej udalosti, ktorá nastala na území uvede
nom v poistnej zmluve a z ktorej vyplývajúci nárok 
na náhradu škody bol uplatnený poškodeným voči 
poistenému v písomnej forme a prvýkrát doručený 
poistenému počas doby trvania poistenia alebo 
počas  rozšírenej doby uplatnenia nároku, ak je 
v poistnej zmluve rozšírená doba uplatnenia ná
roku dojednaná (claims made). 
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Aké mám povinnosti?
▪  pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia
▪   bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve
▪  poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť pri vyšetrovaní škody
▪   okamžite oznámiť poisťovateľovi, najneskôr do 8 dní odo dňa, kedy sa poistník/poistený dozvedel o uplatnenom nároku 

poškodeným
▪   bez súhlasu poisťovateľa nesmiete priznať akýkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnú škodu,  uzavrieť 

súdny zmier alebo dohodu o vyrovnaní
▪  platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné môžete platiť ročne alebo v polročných, resp. štvrťročných splátkach. Poistné ste povinný uhradiť najneskôr v prvý 
deň poistného obdobia pri ročnej platbe alebo v prvý deň splátkového obdobia, keď platíte poistné v splátkach, ak nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod.) po dni uzatvorenia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zm
luve dohodnuté inak. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu možno vypovedať:
▪  do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne
▪   ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím
▪  do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, výpovedná lehota je  osemdenná, jej 

uplynutím poistenie zanikne

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓  Poistenie sa vzťahuje na škodovú udalosť, ktorá nastala na území uvedenom v poistnej zmluve. 


