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Pre poistenie ochrany práv „POĽOVNÍK“ platia okrem
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, súvisiacich
všeobecne záväzných právnych predpisov a Všeobecných
poistných podmienok pre poistenie ochrany práv (VPP),
výlučne  ustanovenia  týchto Osobitných poistných podmienok
(OPP) a ďalšie ustanovenia poistnej zmluvy.

Článok 1: Obsah a predmet poistenia
1. Poisťovateľ zabezpečuje ochranu a presadzovanie

oprávnených právnych záujmov poistenej osoby výlučne
pri výkone práva poľovníctva v súlade s príslušnými
právnymi predpismi, v rozsahu podľa článku 3 týchto OPP
a hradí účelne vynaložené náklady s tým spojené.
Výkonom práva poľovníctva sa rozumie legislatívny súhrn
práv a povinností cieľavedome chovať a chrániť zver, loviť
ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver a jej vývojové štádiá
a zhody parožia si privlastňovať alebo predávať, zbierať
vajcia pernatej zveri na účel jej vyliahnutia a chovu
s povolením podľa osobitného predpisu a využívať na to
v nevyhnutnej miere poľovné pozemky, poľné a lesné cesty.  

2. Právny spor poistenej osoby, ktorý zakladá jej nárok na
poistné plnenie, musí okrem podmienok uvedených vo VPP
spĺňať nasledovné základné podmienky:
a) Právny spor poistenej osoby nesmie súvisieť s jej

podnikateľskou činnosťou, alebo inou zárobkovou
činnosťou (napr. pracovný pomer, dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru, výkon
štátnej služby).

b) Právny spor poistenej osoby nesmie súvisieť
s prevádzkou alebo vedením akéhokoľvek
dopravného prostriedku. 

c) Právny spor poistenej osoby nesmie súvisieť
s akoukoľvek nehnuteľnosťou, napríklad: kúpa, predaj,
prenájom, nájom, podnájom, stavba, prestavba,
rekonštrukcia, oprava, ako aj financovanie týchto
činností a taktiež nesmie súvisieť so zmluvami na
dodanie tovarov a služieb súvisiacich s užívaním
nehnuteľnosti.

d) Právny spor nemôže byť vyvolaný na základe alebo
v dôsledku neplatného poľovného lístka alebo
povolenia na lov zveri podľa zákona o poľovníctve.

e) Právny spor nemôže vyplývať z udalosti, ktorá nastala
poistenej osobe pod vplyvom alkoholu alebo iných
návykových látok, alebo ak poistená osoba odmietla
absolvovať skúšku na zistenie prítomnosti takejto látky
v jej tele.

Článok 2: Poistené osoby
Poistenie podľa týchto OPP sa vzťahuje výlučne na poistníka, ak
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

Článok 3: Vecný rozsah poistenia, rozsah poistného plnenia,
územný rozsah platnosti
1. V jednotlivých riadkoch tabuľky uvedenej v bode 2 tohto

článku, sú uvedené podmienky poistenia a rozsahu
poistného plnenia. Poistné plnenie vo vyznačenom rozsahu
poskytne poisťovateľ za predpokladu, že sú súčasne splnené
všetky podmienky uvedené v príslušnom riadku tabuľky. 

2. Detailné vysvetlenie  podmienok podľa jednotlivých stĺpcov
tabuľky je nasledovné:
a) V stĺpci „Vecný rozsah poistenia“ sú taxatívne uvedené

právne oblasti, v ktorých poisťovateľ v rozsahu podľa
článku 1 týchto OPP uplatňuje a presadzuje
oprávnené právne nároky poistenej osoby. Poistné
krytie sa teda vzťahuje výlučne na tieto právne oblasti,
pokiaľ poistné krytie nie je vylúčené vo VPP, nie je
vylúčené alebo obmedzené v týchto OPP priamo pri
jednotlivých právnych oblastiach alebo v čl. 1 týchto
OPP. 

b) V stĺpci „Rozsah poistného plnenia“ sú vyznačené
druhy poistného plnenia, ktoré poisťovateľ poistenej
osobe poskytne. Bližšia špecifikácia jednotlivých
druhov poistného plnenia je obsahom VPP (článok 4).
Pod pojmom „riešenie sporu na súde“, sa myslí riešenie
sporu na akomkoľvek oprávnenom  orgáne verejnej
moci (ďalej len „súdy“). Poistená osoba má teda nárok
iba na vyznačený druh poistného plnenia.

c) V stĺpci „Územný rozsah platnosti“ je uvedené
konkrétne územie a poistenie sa vzťahuje výlučne na
tieto oblasti. Poistením sú teda kryté iba poistné
udalosti, ktoré podliehajú príslušnosti súdov na
vyznačenom území. Charakteristika použitých skratiek
je nasledovná:
SR = Slovenská republika – poistné udalosti

podliehajúce výlučnej príslušnosti súdov
v Slovenskej republike

EU = Európska únia – poistné udalosti podliehajúce
právomoci súdov v členských štátoch Európskej
únie

E = Európa – poistné udalosti podliehajúce
právomoci súdov európskych krajín,
stredomorských ostrovných štátov, štátov
susediacich so Stredozemným morom, s výnimkou
Ruska, Bieloruska, Ukrajiny a Moldavska. 

Osobitné poistné podmienky pre poistenie ochrany práv „POĽOVNÍK“
(OPP POP P)
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2.1 Náhrada škody 
Mimozmluvné nároky na náhradu škody na zdraví poistenej osoby, vecnej alebo
inej majetkovej škody na hnuteľnom majetku poistenej osoby, spôsobenú treťou
osobou, ak je táto osoba známa a vzniknutú škodu je možné preukázať.

áno áno áno E

2.2 Poistné spory
Právne spory, vzniknuté na základe poistných zmlúv, ktoré poistená osoba
uzatvorila s inými poisťovateľmi, ak ide o jej nároky v súvislosti s udalosťou, ktorá
vznikla pri výkone práva poľovníctva.
Ak k právnemu sporu došlo v dôsledku porušenia zmluvných povinností samotnou
poistenou osobou, poskytuje sa poistné plnenie iba v rozsahu právneho
poradenstva.

áno áno áno EU

2.3 Vlastnícke spory
Právne spory vzniknuté v dôsledku neoprávneného zásahu tretej osoby do
vlastníckeho alebo iného vecného práva poistenej osoby k hnuteľnému majetku
používaného v súvislosti s výkonom práva poľovníctva.

áno áno áno EU

2.4 Trestné a priestupkové právo
Obhajoba poistenej osoby v priestupkovom alebo trestnom konaní. 
Poistné plnenie sa neposkytuje, ak je konanie poistenej osoby vyhodnotené zo
strany príslušného orgánu ako úmyselné, alebo ak je toto konanie podľa
príslušných právnych predpisov kvalifikované ako úmyselné.
Obhajoba poistenej osoby v prípade postihu podľa Zákona o strelných zbraniach
a strelive, a to výlučne v súvislosti s držbou strelnej zbrane určenej na lov zveri. 
Poistné plnenie sa neposkytuje v konaní o disciplinárnom previnení, vedenom voči
poistenej osobe pred disciplinárnou komisiou podľa zákona o poľovníctve.

áno áno áno E

2.5 Zbrojný preukaz
Zastupovanie poistenej osoby v konaní o odňatí zbrojného preukazu podľa
osobitného zákona, ak skutok, kvôli ktorému má dôjsť k odňatiu zbrojného
preukazu je nedbanlivostným skutkom. 
Neposkytuje sa v konaní o disciplinárnom previnení, vedenom voči poistenej osobe
pred disciplinárnou komisiou podľa zákona o poľovníctve.

áno áno áno SR

2.6 Zmluvné spory 
Právne spory vzniknuté výlučne na základe zmlúv, ktoré poistená osoba uzatvorila
ako nepodnikajúca fyzická osoba a predmetom ktorých je obstaranie tovaru alebo
služby, ktoré súvisia s výkonom práva poľovníctva.  

áno áno áno EU

Článok 4: Záverečné ustanovenia
Spoluúčasť - ak vznikne poistenej osobe poistná udalosť podľa
článku 3, bod 2.2, 2.3 alebo 2.6 a v tomto spore bude rozhodné
iné právo ako právo SR alebo bude daná miestna príslušnosť

inde ako v SR, dojednáva sa spoluúčasť poistenej osoby na
poistnom plnení  vo výške 15%.

V Bratislave, schválené dňa 31.5.2018. 


