Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

SÚHRNNÝ NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY
(PPO1)

informácie pre účely správy poistenia
Oprávnený zástupca poisťovateľa:
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Poznámka E-mail zástupcu poisťovateľa: vladislav.zagrapanos.allianz.sk, Vyhotovil Ing. Milan Sikorai
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Eva Plavnická

Vyhlásenie oprávneného zástupcu poisťovateľa: Vyhlasujem, že som overil totožnosť klienta podľa dokladu totožnosti.
oprávnená osoba čísla 1:

Meno. — | Peter

Titul:
|

[Preziso: [Bánovec

-

Furikiia:

prísluš:

totož.Č

>

konateľ
štórna

[TA

|

| Mgr.

|
a |

SK

sť: [82105

Bydlisko:

oprávnená osoba číslo 2:
Mena

[ru

|

[Presto

RRedné

[Fonicia

[Preukaz
[totež č:

|

čislo

[isto

|

štátna
prísluš.

SK

[rsč

|

|

"oprávnený zástu s

OI

OLO AK
„> 0

1

|

Číslo
návrhu

z

AL
ÁL LLL L
ALU U ULÁLI

am

9870116191

Súhrnný návrh poistnej zmluvy

RAK

a)

Poistná zmluva je uzavretá podpisom tohto návrhu oboma zmluvnými stranami
LI Nová poistná zmluva

OLI Náhrada
50 [51112
[511124385 4385]
zmluvy co
poistnejzmluvy
Náhradapoistne
Nahrádzaná
Dôvod

Poisťovateľ

—

poistná zmluva zaniká dňom, ktorý predchádza dňu vzniku poistenia, uvedenému v tejto poistnej zmluve.

Dopoisteniue vozidla BT424AY, aktualizovaná doložka Z-OS

zmeny/náhrady:
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,

Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Bratislava |,

Dostojevského rad 4,

Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/B

815 74 Bratislava 1, Slovenská republika,

Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX
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a) Beriem na vedomie povinnosť bezodkladne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny údajov v tomto návrhu poistnej zmluvy a prílohách. —
.
b) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami aprílohomi, ktoré sa vzťahujú k dojednanému poisteniu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Potvrdzujem, že som príslušné dokumenty osobne obdržal.
c) Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovateľa ohľadne poistenia sú úplné a pravdivé.
MON
d) Svojim podpisom potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie vyplývajúce z platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov
v dokumente Oznámenie o spracúvaní osobných údajov, ktorýje neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy. Uvedené informácie sú vúplnom znení
uvedené na webovom sídle poisťovateľa. Pre prípad, že som uviedol osobné údaje inej osoby zároveň potvrdzujem, že táto osoba mi udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poisťovateľom na účely podľa platného zákona o poisťovníctve a som si vedomý
o.
toho, že som povinný preukázať poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponujem uvedeným písomným súhlasom tejto osoby.
e) Poistnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene:[81 ÁNO, ak LI NIE, vtom prípode je súčasťou poistnej zmluvy tlačivo: Preukázanie rozsahu starostlivosti
f) Vyhlasujem, že horeuvedená e-mailová adresa môže byť akceptovaná poisťovateľom pre účely netechnických zmien v poistnej zmluve (tj. zmien,
ktoré nemajú vplyv na výšku poistného).
.,
a
g) Pokiaľ je táto poistná zmluva predmetom verejného obstarávania, týmto prehlasujem, že v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania

. som vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo
porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v zmysle ustanovení 8 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaňní a o zmeňe a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
i

h) 5om si vedomý, že cena uvedená v tejto poistnej zmluve je kalkulovaná vrátane peňažného plnenia v zmysle 3 32 zákona č. 186/2009 Z.z. Cena je

stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z.

Sankčná
doložka

Poisťovateľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poistnej
ochrany (poistného krytia) majetku, osôb alebo zodpovednosti za škodu ani osoby, ani neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výho-

du, pokiaľ by (i) takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo (ii) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo (iii) takéto poistné plnenie alebo iné
plnenie alebo iná výhoda poisťovateľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí Organizácie spojených
národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov
. amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobec-

dla ihla

ne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.
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Rekapituláci

Počet

a poistného

príloh

Druh poistenia

Poistné pred zľavou

Poistné po zľave

[0

Poistenie majetku

[9

Poistenie strojov
- technické riziká...

[o

Poistenie prerušenia prevádzky.

EUR

Poistenie nákladu

EUR

Poistenie vozidiel autosalónov....................issisturnennu

EUR

[o
[0

0,00|

EUR

0,00|

EUR

EUR

EUR

[0

Poistenie hospodárskych zvierať...................isiineninnnnnu

EUR

EUR

[0

Poistenie plodín

EUR

EUR

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu..............

1 029,20|

EUR

720,44|

EUR

[o

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu...........

EUR

EUR

[0

Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu...

EUR

EUR

[0

Poistenie zodpovednosti za škodu - lekári...

EUR

EUR

[o

Poistenie zodpovednosti. za škodu - ekon., právne profesie

EUR

EUR

[0

Poistenie zodpovednosti za škodu -IT......................i..eenie.

EUR

EUR

Poistenie bytových domov...

EUR

EUR

Stavebné poistenie

EUR

EUR

[o
[0

fra

Obchodná zľava:

% + Bonusš:

4 Z

% — Celkové poistné s daňou“:

720,441

EUR

Minimálne poistné s daňou"":

mn

EUR

ročná splátka — [| polročné splátky [ ] štvrťročné splátky

Poistné (splátka) + Daň z poistenia (splátka)"": 667,07 EUR + 53,37 EUR

poistné. Ľ] splátka naraz

Poistné (splátka) s daňou k úhrade":

EUR

% Vprípade nepriaznivého škodového priebehu v predchádzajúcom období tejto poistnej zmluvy má poisťovateľ právo odobrať bonus na nasledujúce poistné obdobie.
+ Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8% v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poistné obdobie:
Vznik

bežný rok [] kalendárny rok — Výročný deň (deň a mesiac):

Vznik poistenia / Zmena poistenia od

[01.10.2021

[05 Ak nieje vyplnený, výročným dňomje

prvý deň dojednaného poistného obdobia.

. | 00:00 hodín

#zmena

a zánik

Poistenie je dlhodobé na dobu neurčitú. (Poistné obdobie je 1 rok.) []

poistenia

Údaje pre
platbu

Poistenie
je na dobu určitú dl

Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX
Pre platbu prvého poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo tohto návrhu na poistenie (uvedené vyššie). Pre platbu násled-

poistného — ného poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo poistnej zmluvy, ktoré Vám bude oznámené na tlačive Poistka. Bežné poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia a jednorazové poistné dňom vzniku poistenia. V prípade dojednania platenia bežného
poistného vo forme ročných/polročných /štvrťročných splátok, prvá splátka poistného je splatná v deň vzniku poistenia. Každá

ďalšia splátka poistného je splatná v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s výročnýmdäň

ho/šiesteho/tretieho mesiaca nasledujúceho po splatnosti predchádzajúcej splátky poistného.V príj

istení

á

razového poistného vo forme individuálnych splátok sú splátky splatné v dojednaných termínoch

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

|

Bratislava

|

nan

PYSK

4

Dátum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy „— ?P"Óvnená osoba,
Peter Bánove!

30.09.2021
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Poistenie zodpovednosti za škodu - všeobecná zodpovednosť
a

Poistenie sa dojednáva vrátane poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
Druh poistenej činnosti:

odťahovanie motorových vozidiel:

Pri dojednávaní činnosti:
správa nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností s výnimkou vlastníctva bytového
domu - uveďte
presnú adresu nehnuteľnosti a počet m
správa bytového domu - uveďte presnú adresu bytového domu a počet bytov a nebytových priestorov v
bytovom dome

Dotazník

(vyplňuje sa vždy)

Ročný obrat [EUR]:

83 497,00] Počet zamestnancov:

Poistná suma [EUR]:

0

Spoluúčosť [EUR]:

100,00

SR

Uzemná platnosť:
Poistné

500 000,00

11 | Počet spolupracujúcich osôb:

Výpočet poistného:
Predmet poistenia - Základné poistenie

Kód činnosti
2441

Zľavy /
Prirážky

Oblasť činnosti

M

a

0lodťahová služba 3-5 MV

1

Zľavy zo základného poistného spolu

TE

1099.0/

1 099

Základné poistné spolu:

1 099,00
r
Poistné [EUR]

Zľava [%]

Druh zľavy
1. Množstevná zľava

20,00

219,80

2. Zľava za dojednanú vyššiu spoluúčasť ako je základná
Pripoistenia

Predmety poistenia - Pripoistenia (prirážka k základnému poistnému spolu)
Pripoistenie

Druh pripoistenia

1. Regresné náhrady za pracovný úraz

10 000,00

áno BJnie

20 000,00|:

Lláno BInie

|dovýšky poistnej sumy

podmienky

Vznik,
zmena

ietani
potlania

Poistné [EUR]

Prirážka [%]

12,00

150,00

Celkové poistné za prílohu - prevádzková zodpovednosť za škodu:

1 029,20

3. Rozšírenie územnej platnosti

Poistné

ema

[Xl áno Ľlnie

2. Škody spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach

4.

O

3,

T

6.

[m]

A.

EJ

Bb
[m]

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami, účinné od 11.3.2007
(ďalej len "VPP-Z“), Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu, účinné od 1.1.2015 (ďalej len “ZD-Z") 1

Doložky: „Položka Z-0S
Vznik/zmena
na tm príl

poistenia
od

a dokumenty:
01.10.2021

00:00 hod.

Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto prílohe

OA

L AL
CC22

03011

30.09.2021
TL. č. 2203 / AMC / 1.2020

Allianz (li)
Oznámenie
o spracúvaní osobných údajov
V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) vám poskytujeme nasledovné
informácie o spracúvaní osobných údajov.

1

Ktoje prevádzkovateľom?
v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov je
prevádzkovateľom osobných údajov Allianz — Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského
rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v Obchodnom

2.

registri Okresného súdu

Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 196/B (ďalej aj ako „poisťovateľ“). Kontaktné údaje poisťovateľa
uvedené vtomto bode sú zároveň kontaktnými údajmi zodpovednej osoby.
Akoanaaký účel získava a spracúva poisťovateľ vaše osobné údaje?
účelom spracúvania osobných údajov klientov (poistníci a poistení), ich zástupcov, poškodených

a iných oprávnených osôb (ďalej aj ako „dotknuté osoby“)
je najmä výkon poisťovacej činnosti
podľa platného zákona o poisťovníctve (napr. uzatvorenie poistnej zmluvy, správa poistenia,
ochrana a domáhanie sa práv poisťovateľa). Právnym základom spracúvania je najmä platný
zákon o poisťovníctve, iné osobitné právne predpisy alebo súhlas dotknutej osoby. Uzatvorenie
poistnej zmluvyje dobrovoľné, avšak osobné údaje na tento účelje dotknutá osoba v zmysle
platného zákona o poisťovníctve na žiadosť poisťovateľa povinná poskytnúť. Poskytnutie osobných
údajov je podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto osobných
údajov je poisťovateľ oprávnený odmietnuť poistnú zmluvu uzatvoriť.
podrobný zoznam účelov a právnych základov spracúvania je možné nájsť na Webovom sídle

3.

poisťovateľa.
osobné údaje získava poisťovateľ priamo od dotknutých osôb alebo prostredníctvom svojich
sprostredkovateľov a tretích strán, ktorých podrobný zoznam je možné nájsť na webovom sídle
poisťovateľa.
Aké osobné údaje bude o vás poisťovateľ spracúvať?
zoznam a rozsah osobných údajov dotknutých osôb je uvedený najmä v platnom zákone
o poisťovníctve.
na poisťovacie účely uvedené vbode 2. a vsúlade s platným zákonom o poisťovníctve a platným
zákonom o ochrane osobných údajov ako právnym základom spracúva poisťovateľ osobné údaje,
ktoré sú podľa platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov považované

4.

za osobitnú kategóriu, a to osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu v rozsahu nevyhnutnom
na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy, zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť poistné
plnenie z poistných zmlúv a likvidáciu poistnej udalosti.
Vykonáva poisťovateľ profilovanie?
poisťovateľ
je v zmysle platného zákona o poisťovníctve alebo iných osobitných právnych
predpisov oprávnený vykonávať profilovanie súvisiace s poisťovacím účelom, najmä upisovaním
rizík (underwriting), posudzovaním škodovosti v rámci predzmluvných vzťahov alebo na účely
predchádzania poistným podvodom, a to v prípadoch predchádzajúcich podozrení na poistný
podvod alebo iné obdobné konanie. Dôsledkom profilovania môže byť najmä odmietnutie
uzatvorenia poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa (upisovanie rizík, predchádzanie poistným
podvodom) alebo zohľadnenie škodovosti v úprave zmluvných podmienok.

5.

Ktobude mať prístup k vašim osobným údajom?
e osobné údaje dotknutých osôb môže poisťovateľ v zmysle platných právnych predpisov
poskytnúť/sprístupniť príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, a to
najmä súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom verejnej moci, advokátom,
správcom, znalcom alebo iným poisťovniam alebo poveriť spracúvaním osobných údajov
sprostredkovateľov, ktorými sú najmä finanční agenti, obchodní zástupcovia, zmluvné servisy,
spoločnosti zabezpečujúce a poskytujúce asistenčné služby alebo spoločnosti zabezpečujúce
vymáhanie pohľadávok. Podrobný zoznam príjemcov
je možné nájsť na webovom sídle
poisťovateľa.
6.
Kdebudú vaše osobné údaje spracúvané?
© osobné údaje dotknutých osôb spracúva poisťovateľv krajinách Európskeho hospodárskeho
priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mirno neho, a to príjemcami podľa bodu 5. Vždy, keď
poisťovateľ uskutočňuje prenos osobných údajov dotknutých osôb na spracúvanie mimo EHP inou
spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robí tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel
skupiny Allianz (Allianz Privacy Standard), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných
údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz. Záväzné vnútropodnikové
pravidlá skupiny Allianz a zoznam spoločností skupiny Allianz je/bude možné nájsť na webovom
sídle poisťovateľa. Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo
výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa platných právnych predpisov upravujúcich ochranu
osobných údajov, uskutočňuje poisťovateľ prenos osobných údajov mimo EHP len na základe
štandardných zmluvných doložiek alebo vyžaduje od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné
primerané záruky v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.
7.
Akésú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?
e vzmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá osoba:
právo na prístup k jej osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sú o nej spracúvané
osobné údaje: právo kedykoľvek súhlas odvolať: právo žiadať opravu a aktualizáciu osobných
údajov: právo na výmaz osobných údajov: právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo získať osobné údaje v elektronickej podobe a právo podať sťažnosť u poisťovateľa alebo na
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Popis spôsobov a podmienok uplatnenia
žiadosti dotknutej osoby je možné nájsť na webovorn sídle poisťovateľa.
8.
Ako môžete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov?
s vzmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá osoba
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a žiadať ukončenie spracúvania osobných
údajov, ak poisťovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na právnom základe oprávneného
záujmu poisťovateľa alebo na právnom základe plnenia úloh poisťovateľa realizovaných vo
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej poisťovateľovi. Toto právo môže
dotknutá osoba uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva uvedené v bode 7.
9.
Akodlho uchováva poisťovateľ vaše osobné údaje?
e doba spracúvania osobných údajov je v súlade s platným zákonom o poisťovníctve najmenej
v dížke 5 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu s klientom. Podrobný zoznam dôb
spracúvania je možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.
10. Ako často aktualizuje poisťovateľ toto oznámenie?
e aktuálne znenie informačnej povinnosti v podobe oznámenia o spracúvaní osobných údajov je
možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi
fyzickými osobami
Článok 1: Úvodné ustanovenia
1.

Tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP-Z") sa
vzťahujú na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami (ďalej len
„poistenie“) vykonávajúcich činnosť v súlade s príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Pre účely tohto poistenia
je poisťovateľom Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. Poistníkom je osoba, ktorá s poisťovateľom
uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je v zmluve uvedená
fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa toto poistenie
vzťahuje.
Ostatné slová a slovné spojenia, ktoré sú v texte týchto
VPP-Z uvedené v úvodzovkách majú svoj osobitný význam

náhradu „škody“ je, že škoda" bola spôsobená:
a) vsúvislosti s „poistenou činnosťou“ poisteného uvedenou
v poistnej zmluve,
b) vadným „výrobkom" poisteného, ale len v prípade, ak je
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným
„výrobkom" v poistnej zmluve výslovne dojednané.
Poistenie sa vzťahuje len na „škodu", ktorá vznikla počas
poistnej doby ako následok „škodovej udalosti“.
Poistenie sa vzťahuje len na „škodovú udalosť“, ktorá nastala
na území uvedenom v poistnej zmluve v časti územná
platnosť.
Poistený má právo na náhradu nákladov právnej obhajoby
v súvislosti s nárokom vzneseným proti poistenému v dôsledku „škody“, na ktorú sa toto poistenie vzťahuje. Súčet náhrad
„škôd" a náhrad nákladov na právnu obhajobu však nesmie
presiahnuť poistnú sumu alebo „sublimit“ uvedený v poistnej
zmluve. Poisťovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať
a mimosúdne vyrovnať akýkoľvek nárok podľa vlastného
uváženia.

3.
4.

5.

definovaný v Článku 2 Výklad pojmov.

Článok 2: Výklad pojmov
Pre účely tohto poistenia:
1. „Infekčná choroba“ je ochorenie vyvolané mikroorganizmami, ktoré je prenosné z človeka na človeka, z človeka na zviera, zo zvieraťa na človeka alebo zo zvieraťa na zviera, alebo
sa dá získať expozíciou z vonkajšieho prostredia. Pre účely
tohto poistenia sa „infekčnou chorobou“ rozumie aj ochorenie
na salmonelózu.
„Motorové vozidlo“ je akýkoľvek pozemný dopravný
prostriedok s vlastným pohonom, príves alebo náves (vrátane
akéhokoľvek zariadenia na nich pripevnenom), ktoré je používané alebo je určené na používanie na pozemných

komunikáciách.

„Poistená činnosť" je činnosť uvedená v poistnej zmluve, ktorú poistený vykonáva na základe oprávnenia udeleného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a činnosti s ňou
súvisiace. Za činnosti súvisiace s „poistenou činnosťou“ sa
pokladá aj výkon vlastníckych práv, správa a prevádzka
nehnuteľností slúžiacich na výkon poistenej činnosti uvedenej
Vv poistnej zmluve, ďalej prevádzka sociálnych a rekreačných
zariadení pre zamestnancov poisteného a organizácia
podnikových podujatí.
„Škoda“ znamená „škodu na veci“ a/alebo „škodu na
zdraví" pričom
a) „Škoda na veci“ znamená fyzické poškodenie hmotnej veci
vrátane následnej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcich zo straty funkčnosti alebo možnosti používať
poškodenú vec.
b) „Škoda na zdraví“ znamená telesné poškodenie osoby
vrátane choroby alebo usmrtenia a z nich vyplývajúca
majetková ujma vrátane ušlého zisku.
„Škodová udalosť“ je udalosť, počas ktorej dochádza ku
vzniku škody, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva na
poistné plnenie poisťovateľa.
„Sublimiť“ je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovateľ vyplatí za
„škody“, na ktoré sa sublimit podľa poistnej zmluvy vzťahuje.
„sublimit" nezvyšuje poistnú sumu.
uVýrobok“ je:
ad) akákoľvek vec vyťažená, vyrobená, opracovaná, predaná,
distribuovaná alebo daná do obehu poisteným alebo ním
poverenou osobou
b) elektrina a plyn určené na spotrebu a vyrobené alebo
distribuované poisteným, alebo
c) práca vykonaná poisteným alebo ním poverenou
osobou, vrátane materiálu alebo
komponentov
poskytnutých v súvislosti s touto prácou.
„Znečisťujúce látky" znamenajú akékoľvek nebezpečné alebo znečistenie spôsobujúce pevné, kvapalné alebo plynné
materiály, látky, emisie či tepelné účinky, vrátane dymu, výparov, sadze, popolčeka, kyselín, zásad, chemikálií či odpadu.
Odpadom sa myslia aj materiály určené na recykláciu.

Článok 3: Rozsah poistenia
Ť,

2.

Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho v rozsahu a
za
podmienok stanovených týmito VPP-Z vyplatil poškodenému
náhradu „škody", za ktorú poistený na základe všeobecne
záväzných právnych predpisov zodpovedá.
Predpokladom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnú
ť

Článok 4: Výluky z poistenia
1.

Toto poistenie sa nevzťahuje na:
a) „Škodu“ spôsobenú úmyselne poisteným alebo inými
osobami úmyselne konajúcimi z podnetu poisteného,

b) „Škodu“, ktorá vznikne poistenému,

c)

„Škodu“, za ktorú poistený zodpovedá v dôsledku prebrania zodpovednosti zmluvou alebo na základe dohody.
Táto výluka sa však nevzťahuje na „škodu“ za ktorú by
poistený na základe všeobecne záväzných právnych
predpisov zodpovedal aj v prípade, ak by sa k zodpovednosti zmluvne alebo dohodou nezaviazal,
d) „Škodu na zdraví“ zamestnanca poisteného alebo akejkoľvek osoby vykonávajúcej pracovnú činnosť pre poisteného
alebo ním poverenú osobu, vrátane pracovných úrazov
a chorôb z povolania, ak táto „škoda na zdraví“ vznikla
počas alebo v dôsledku pracovnej činnosti pre
poisteného alebo ním poverenú osobu.
e) „Škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo prevádzky akéhokoľvek „motorového vozidla"
poisteným alebo ním poverenou osobou. Táto výluka sa
však nevzťahuje na „škody“ spôsobené prevádzkou strojov na automobilovom podvozku ak „škoda“ nastane
v dôsledku používania týchto strojov.

f)

„Škodu“ spôsobenú

alebo vyplývajúcu

z vlastníctva,

správy, údržby, prevádzky, nakladania, vykladania,
zapožičania alebo zverenia akéhokoľvek:
f.a) lietadla alebo
iného vzdušného
dopravného
prostriedku, alebo
f.b) plavidla
poisteným alebo ním poverenou osobou.

g) „Škodu“:

h)

i)

g.a) spôsobenú na nehnuteľnostiach, ktoré poistený
alebo ním poverená osoba užíva, obýva alebo má
v nájme,
g.b) na hnuteľnej veci, ktorá bola poistenému alebo ním
poverenej osobe zverená, zapožičaná, ďalej veci,
ktorú poistený alebo ním poverená osoba prevzala
alebo ju používa,
g.c) spôsobenú na tých častiach hnuteľných a nehnuteľných vecí, na ktorých poistený alebo ním poverená
osoba vykonáva akúkoľvek činnosť, ak „škoda“
vznikne v dôsledku alebo počas tejto činnosti,
9.d) na tej časti hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, ktorá
musí byť obnovená, opravená alebo vymenená v dôsledku vadne vykonanej práce na nej poisteným
alebo ním poverenou osobou, alebo
9.e) spôsobenú na „výrobku“ poisteného.
Akýkoľvek nárok v súvislosti alebo v dôsledku nemožnosti
používať poisteného „výrobok“, alebo potreby stiahnuť
zobehu, vymeniť, vyšetriť, opraviť, nastaviť alebo odstrániť
poisteného „výrobok“, ak tento nárok súvisí so zistenou
alebo predpokladanou vadou, nedostatkom alebo
nebezpečným stavom „výrobku“.
Akýkoľvek nárok v súvislosti alebo v dôsledku majetkovej

j)

k)

ID

ujmy vyplývajúcej z nemožnosti používať, spracovať, predať alebo dať do obehu hmotnú vec, ktorá síce nebola
fyzicky poškodená, ale obsahuje „výrobok“ poisteného,
ktorý je alebo o ktorom sa predpokladá, že je vadný,
nevyhovujúci alebo nebezpečný.
„Škodu“ spôsobenú na veci tým, že sa plánovane alebo
úmyselne zmiešala s poisteného „výrobkom", ktorý
nedosahuje požadované funkčné alebo kvalitatívne
parametre.

„Škodu“ vyplývajúcu alebo akýkoľvek nárok súvisiaci so

skutočným, predpokladaným alebo hroziacim únikom, vypustením, rozptýlením alebo uvolnením akýchkoľvek
„znečisťujúcich látok":
k.a) z miesta alebo na mieste, ktoré poistený vlastní,
využíva, obýva alebo má v nájme
k.b) z miesta alebo na mieste kde poistený alebo ním poverená osoba vykonáva alebo vykonávala akúkoľvek
činnosť ak „znečisťujúce látky" boli na dané miesto
prinesené v súvislosti s touto činnosťou
k.c) z ktoréhokoľvek miesta, využívaného poisteným
alebo inými osobami pre poisteného alebo v mene
poisteného na narábanie, skladovanie, likvidáciu,
spracovanie alebo úpravu akéhokoľvek odpadu
k.d) ktoré sú vktoromkoľvek čase prepravované, narábané, skladované, likvidované, spracovávané alebo
upravované poisteným alebo inou osobou pre
poisteného
Táto výluka sa však nevzťahuje na „škodu“ spôsobenú tepelnými účinkami, sadzami alebo dymom pochádzajúcimi z „požiaru“. Pre účely tejto výluky sa „požiarom“ myslí
oheň, ktorý vznikol alebo sa vlastnou silou rozšíril mimo
určené ohnisko.
„Škodu“ spôsobenú v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami,

vzburou,

povstaním,

masovými,

občianskymi

i

alebo inými nepokojmi alebo demonštráciami, štrajkom,
terorizrnom alebo so zásahom štátnej alebo úradnej moci.

n)

0)

„Škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z:

m.a) jadrovej
energie
alebo
jadrového
žiarenia
akéhokoľvek druhu,
m.b) elektromagnetických polí alebo žiarení,
m.c) genetických zmien organizmov alebo rastlín,
m.) „infekčných chorôb" akéhokoľvek druhu,
m.e) formaldehydu, azbestu, kremíka, perzistentných
organických látok, metyltercbutyl éteru, olova alebo
ortuti,
m.f) neoprávneného používania, narábania alebo skladovania nebezpečných látok, vrátane horľavých
alebo výbušných materiálov a jedovatých látok,
m.g) vlastníctva, údržby alebo prevádzkovania železničných dráh, lanoviek, vlekov alebo koľajových
dopravných prostriedkov,
m.h) akejkoľvek výroby, projektovania, opravy, údržby,
distribúcie alebo predaja lietadiel alebo iných
vzdušných dopravných prostriedkov, ich súčastí
alebo komponentov,
m.i) plesní alebo húb akéhokoľvek druhu,
m.j) tabaku alebo tabakových výrobkov, alebo
m.k) nedodania „výrobku“ poisteného.
„Škodu“ vzniknutú na peniazoch, cenných papieroch, ceninách, vkladných knižkách, akýchkoľvek platobných
alebo úverových kartách, listinách alebo šperkoch,
„Škodu“ spôsobenú v dôsledku vibrácii, výkonu demolač-

ných alebo búracích prác alebo prác s výbušninami,
Poškodenie, zničenie alebo stratu elektronických dát,
„Škodu“ na nadzemných alebo podzemných vedeniach
akéhokoľvek druhu,
r) „Škodu“, z ktorej vyplývajúce nároky sú predmetom
akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne
zmluvného poistenia,
s) Nároky v súvislosti s akoukoľvek náhradou škody priznanou orgánom miestne príslušným v Spojených štátoch
amerických alebo v Kanade rozhodovať o právach
a povinnostiach právnických alebo fyzických osôb.
Toto poistenie sa nevzťahuje na „škodu“ vyplývajúcu alebo súvisiacu s poskytovaním alebo zanedbaním poskytnutia alebo
výkonu:
a) zdravotnej starostlivosti alebo lekárnických služieb alebo
činností,
P)
g)

b)

ó.

inšpekčných, dozorných, poradenských, vyšetrovacích,
ohodnocovacích, konzultačných, projekčných alebo
právno-poradenských služieb alebo činností, alebo
c) služieb súvisiacich s vypracovaním, odsúhlasením, schvaľovaním akýchkoľvek máp, nákresov, názorov, správ,
prieskumov,
výmerov,
príkazov,
dizajnov,
zadaní,
špecifikácií alebo projektových dokumentácií.
Poistenie sa nevzťahuje na náhradu zmluvných, správnych
alebo trestných sankcií alebo pokút akéhokoľvek druhu
vrátane tzv. punitive damages alebo exemplary damages.
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na „škodu“ spôsobenú:
a9) osobe, s ktorou poistený žije v spoločnej domácnosti, príbuzným v priamom rade, súrodencovi, manželovi alebo
inej osobe, ktorá je s poisteným v pomere rodinnom alebo
obdobnom,
b) právnickej alebo fyzickej osobe, v ktorej má poistený
majetkovú účasť, pričom v prípade „škody“ bude poistné
plnenie pomerne znížené o podiel majetkovej účasti
poisteného v danom subjekte, alebo
alebo
zástupcovi
c) zákonnému
splnomocnencovi
poisteného.
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na nároky uplatnené v zmysle
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich environmentálnu zodpovednosť
alebo nápravu environmentálnych škôd.
V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj iné špecifické výluky.

Článok 5: Plnenie poisťovateľa, limit plnenia
M

Poisťovateľ vyplatí za poisteného náhradu „škody“ vzniknutej
ako následok jednej „škodovej udalosti“ maximálne do výšky
poistnej sumy alebo „sublimitu“ dojednaných v poistnej zmluve,
nezávisle na počte poistených, poškodených osôb, vznesených
nárokov alebo súdnych konaní.
Maximálna výška náhrady škôd zo všetkých „škodových údalostí" vzniknutých počas jedného poistného obdobia nesmie
presiahnuť dvojnásobok poistnej sumy dojednanej v poistnej
zmluve, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Článok 6: Spoluúčasť
Poistený sa bude na plnení z každej „škodovej udalosti“, z ktorej
vzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť plnenie, podieľať sumou
stanovenou v poistnej zmluve ako spoluúčasť.

Článok 7: Vznik a zánik poistenia
il. Čas, na ktorý bolo poistenie dojednané, je poistná doba. Časť
poistnej doby dohodnutá v poistnej zmluve, za ktorú sa platí
poistné, je poistné obdobie. Pri krátkodobých poisteniach
(poistná doba kratšia ako jeden rok) sú poistná doba a poistné
obdobie totožné.
Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú.
Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod.) po
dni uzatvorenia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak.
Poistenie zanikne pre neplatenie poistného:
a) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové
poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho
splatnosti,
b) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do
jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na
jeho zaplatenie, pokiaľ nebolo zaplatené pred doručením
tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že
poistenie zanikne, ak nebude zaplatené.
Poistenie zanikne pre neplatenie aj v prípade, ak bola
zaplatená len časť poistného.
Poistenie zanikne výpoveďou:
a) jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej
uplynutím poistenie zanikne,
b) ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň
6 týždňov pred jeho uplynutím,
c) jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa
poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie
zanikne.
6. Poistenie zanikne aj:

uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané (poistenie
dojednané na dobu určitú),
b) zánikom poisteného.
Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými
právnymi predpismi nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

a rozsahu

a)

4.

Článok 8: Poistné
1,

Poistné je cena za poskytnutú ochranu zo strany poisťovateľa,
ktoré uhrádza poistník za poistné obdobie v dohodnutých
termínoch.
Poistné sa stanovuje pevnou finančnou sumou alebo sadzbou
Z premennej hodnoty.
V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí
poistné za poistné obdobie v splátkach. Pri dojednaní polročného alebo štvrťročného platenia sa účtuje z ročného poistného prirážka, a to 3 % za platenie v polročných splátkach a 5 %
za platenie vštvrtročných splátkach. Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach platí, že nezaplatením jednej splátky
poistného sa dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti stáva
splatným poistné za celé poistné obdobie a poisťovateľ má
právo požiadať poistníka o jeho zaplatenie. Poisťovateľ má
nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškania.
Ak je poistné stanovené sadzbou z premennej hodnoty, je
poistník povinný prípadný doplatok poistného uhradiť po uplynutí poistného obdobia. Najneskôr do jedného mesiaca po
uplynutí poistného obdobia je poistník povinný oznámiť poisťovateľovi skutočnú výšku hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie
výšky poistného.
Doplatok k poistnému podľa ods. 4 tohto článku je splatný do
jedného mesiaca od oznámenia jeho výšky poistníkovi alebo
poistenému, prípadný preplatok poisťovateľ vráti do jedného
. mesiaca po oznámení hodnoty rozhodujúcej pre skutočnú
výšku, pokiaľ nebolo dojednané minimálne poistné.

Článok 9: Povinnosti poistníka, poisteného a poisťovateľa
1. Poistník je povinný platiť poistné spôsobom dohodnutým
v poistnej zmluve, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, tieto VPP-Z a dojednania dohodnuté poistnou zmluvou.
Poistník alebo poistený je ďalej povinný:
a) odpovedať
pravdivo a úplne na všetky otázky
poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia,
b) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi
zmeny skutočností, ktoré poistený uviedol poisťovateľovi pri
dojednávaní poistenia, ak by mohli mať vplyv na zvýšenie
rizika vyplývajúceho z poisteného predmetu činnosti, ako
i všetky zmeny v skutočnostiach, ktoré poistený oznámil
pri dojednávaní poistenia,
c) umožniť poisťovateľovi kedykoľvek nahliadnuť do všetkých
účtovných a iných dokladov, pokiaľje to nutné na zistenie
alebo preverenie hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie
poistného,
ď) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a konať tak,
aby „škodová udalosť" nenastala. Tiež nesmie porušovať
povinnosti smerujúce kodvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva vzniku „škodovej udalosti“, ku ktorým ho zaväzuje poistná zmluva, ani nesmie strpieť porušovanie týchto
povinností zo strany tretích osôb. Je tiež povinný bezodkladne odstrániť každú chybu alebo nebezpečenstvo, o ktorých
sa dozvie, a ktoré by môhlo mať za následok vznik
„škodovej udalosti“,
e) oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, že má dojednané ďalšie
poistenie toho istého poistného rizika u iného poisťovateľa
(názov a sídlo) a výšku dojednanej poistnej sumy,
f) plniť ďalšie povinnosti, uložené v poistnej zmluve.
Ak nastane udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku
práva na poistné plnenie, je poistený povinný:
a) vykonať všetky možné opatrenia na zmiernenie následkov
prípadnej „škody" a zabránenie zväčšovaniu rozsahu
„škody“, podľa možnosti si k tomu vyžiadať pokyny
poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi,
b) okamžite, najneskôr do ôsmich dní odo dňa, kedy sa dozvedel o „škodovej udalosti“, poisťovateľovi písomne oznámiť
jej miesto, dátum, príčiny a rozsah tejto udalosti a v tejto
súvislosti predložiť doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada
a umožniť
poisťovateľovi
preverenie
oznámených
skutočností a
c) poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť na zistenie príčin a výšky „škody“, podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku

a predložiť v dohodnutej

lehote doklady

vyžiadané poisťovateľom.
Ak je voči poistenému súdne alebo mimosúdne uplatňovaný
nárok na náhradu „škody“, je poistený povinný:
d) poisťovateľovi bez zbytočného odkladu túto skutočnosť
oznámiť, vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške
a postúpiť poisťovateľovi bezodkladne všetky písomné
materiály súvisiace s týmto uplatňovaným nárokom,
b) postupovať vsúlade s pokynmi poisťovateľa, pričom poistený nesmie bez súhlasu poisťovateľa priznať akýkoľvek
záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnú „škodu“,
uzavrieť súdny zmier alebo dobrovoľne poskytnúť akúkoľvek náhradu „škody“, okrem výdavkov nevyhnutných na
zamedzenie zväčšovania alebo zmenšenie rozsahu
prípadnej
„škody“
či výdavkov
nevyhnutných
na
zabránenie vzniku hroziacich škôd,
c) prenechať poisťovateľovi výber právneho zástupcu
a vedenie súdneho konania vo všetkých prípadoch, kde
náklady znáša poisťovateľ,
d) bez zbytočného odkladu oznámiť príslušným orgánom činným v trestnom konaní škodovú udalosť, ktorá nastala za
okolností nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu treťou
osobou,
e) v súlade s Článkom 10 Prechod práv bez zbytočného
odkladu odovzdať poisťovateľovi všetky doklady potrebné
na uplatňovanie práva prechádzajúceho z poisteného na
poisťovateľa, vyvarovať sa úkonom, ktoré by toto právo
mohli ohroziť a na žiadosť poisťovateľa spolupracovať pri
vymáhaní tohto práva v potrebnom rozsahu vrátane
vznesenia súdneho uplatnenia nároku.
Ak vedomé porušenie alebo nedodržanie povinností poistníka
alebo poisteného stanovených zákonom alebo dohodnutých
V poistnej zmluve malo podstatný vplyv na vznik „škody“ alebo
na zväčšenie jej následkov, má poisťovateľ voči poistenému právo na primeranú náhradu z vyplatenej náhrady „škody“ podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti
plniť.
Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľa tým, že
treba rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, je poisťovateľ
oprávnený požadovať od poisteného náhradu do plnej výšky
týchto zvýšených nákladov a poistený ich je povinný zaplatiť.

Článok 10: Prechod práv
i.

Pokiaľ poisťovateľ nahradil za poisteného „škodu“, prechádza
na neho právo poisteného na náhradu „škody“ alebo iné
obdobné právo, ktoré mu vsúvislosti s jeho zodpovednosťou za
„škodu" vzniklo proti inému.
Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na
vrátenie vyplatenej sumy alebo na zníženie dôchodku alebo na
zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na poisťovateľa,
pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatil alebo za neho vypláca
dôchodok.
Na poisťovateľa prechádza aj právo poisteného na úhradu
tých nákladov konania o náhrade „škody“, ktoré sa poistenému
priznali proti odporcovi, pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného
zaplatil,

Článok 11: Príslušnosť súdov
Pre riešenie sporov týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto
poistenie sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky.

Článok 12: Doručovanie písomností
Poistník
je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej
adresy bez zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti
na poslednú známu adresu poistníka alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len
„adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti
adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol
na pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň teajto lehoty,
aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy
bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre
zmenu adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil.

Článok 13: Záverečné ustanovenia
Tieto VPP-Z nadobúdajú účinnosť dňom 11.03.2007.

Allianz (1)
ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami
Článok 1: Úvodné ustanovenia
poisteného do „sublimitu" Z 500 EUR na jednu

škodovú udalosť

1. Tieto zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami (ďalej
len „ZD-Z“) menia a doplňajú 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
vúvodzovkách majú pre účely tohto poistenia svoj osobitný význam
definovaný buď v týchto ZD-Z v čl. 2 Výklad pojmov alebo vo VPP-Z
včl.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.

a maximálne 10 000 EUR za všetky škodové udalosti, vzniknuté

—

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
sich odkladaním.
4. „Zamestnanec“
je každá fyzická osoba, ktorá jev pracovnoprávnom
vzťahu s poisteným na základe pracovnej zmluvy alebo na základe
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
9. „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,
priamo súvisia s „poistenou činnosťou“ uvedenou
pokiaľ
v poistnej zmluve, okrem predvádzania „motorových vozidiel“,
lietadiel alebo plavidiel,
do
poisteného
zamestnancov"
veciach
d) na „odložených
„sublimitu“ 2 500 EUR na jednu škodovú udalosť a maximálne
za všetky „škodové udalosti“, vzniknuté počas
10 000 EUR
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"

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,
9) 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 nieje 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) vdôsledku „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,
9) hospodárskymi zvieratami alebo divokou zverou na lúkach,
strornoch, záhradných, poľných a lesných kultúrach,
h) osciláciou dodávky elektrickej energie, plynu, tepla, vody,
i) prevádzkovaním zábavných parkov a lunaparkov, cirkusov,
]) 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,
D 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)

n)
o)
p)

g)
r)
s)
t)

prevádzkovaním, vlastníctvom alebo ťažobnými rizikami
vyplývajúcimi z vítacích zariadení pre minerálne oleje alebo
ťažbu zemného plynu, naftových rafinérií alebo petrochernických
tovární:
výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzí alebo
tunelov, mostov, razením baní,
výrobou plynov,
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,
navzájom medzi „spolupracujúcou osobou“ a poisteným,
na zdraví dieťaťa, žiaka, ak za škodu zodpovedá škola, školské
zariadenie alebo jasle, ktoré poskytuje dieťaťu, žiakovi výchovu,
vzdelávanie alebo starostlivosť,
v súvislosti s prevádzkovaním prístaviska, výrobou, stavbou,
montážou, údržbou, rekonštrukciou plavidiel a ich častí,
z nanočastíc, nanomateriálov alebo nanotechnológií. Pre účely
tejto výluky sa nanočasticou rozumie akákoľvek častica s dlžkou
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.
„ 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:
d) 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.

Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú právnickými
a podnikajúcimi fyzickými osobami

Allianz (1l)

Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika
Tento dokument
a podnikajúcimi
sú uvedené vo
a podnikajúcimi

Vám poskytuje stručný prehľad kľučových
fyzickými osobami. Kompletné informácie
Všeobecných poistných podmienkach pre
fyzickými osobami zo dňa 11.03.2007 av

informácií o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými
pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o tomto poistení
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými
návrhu poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?
Z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami poisťovateľ nahradí za poisteného
škodu spôsobenú pri činnosti uvedenej v ad
zmluve.

Čo je predmetom

istotne

V: náhrada škody na zdraví (telesné poškodenie
vrátane choroby alebo usmrtenia) a z nich
vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého
zisku
V. náhrada škody na veci (fyzické poškodenie
hmotnej veci) vrátane následnej majetkovej ujmy
alebo ušlého zisku
v. náklady právnej obhajoby v súvislosti s nárokom
vzneseným proti poistenému v dôsledku škody
v limit uvedený v poistnej zmluve

A

Čo nie je predmetom poistenia?
X
X

škoda, ktorá vznikla poistenému
škoda, spôsobená úmyselne poisteným alebo
inými osobami konajúcimi z podnetu
poisteného,
X škoda spôsobená prevádzkou motorového
vozidla:
xXx zmluvné, správne alebo trestné sankcie alebo
pokuty akéhokoľvek druhu
X. škoda spôsobená z vlastníctva, držby,
prevádzky lietadla, vzdušného dopravného
prostriedku, lietadla:

N7: Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

9 sea

1

Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťo-

vateľa tým, že treba rozhodujúce skutočnosti
zisťovať opätovne, je poisťovateľ oprávnený
požadovať od poisteného náhradu do plnej výšky
týchto zvýšených nákladov a poistený je povinný
ich zaplatiť.
Poistenie sa vzťahuje na škodu, ktorá vznikla
počas poistnej doby ako následok škodovej

ked

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

TI. č. 2235/xm - x./2018

udalosti.

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“
S
okamžite oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti, najneskôr do 8 dní odo dňa, kedy
sa paistník/poistený
dozvedel o škodovej udalosti:
cbez 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 aako 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
zmluve dohodnuté inak. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú.

ú aNÉe

,

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu možno vypovedať:
.
" do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osemdenná, jej uplýnutím
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 :uplýnutím poistenie zanikne

Allianz (l)

Doložka k prílohe č. ....1. k návrhu poistnej zmluvy / k poistnej zmluve č. 9870116191

Slovenská poisťovňa

Doložka Z - OS: Zodpovednosť za škodu
Odťahová služba motorových vozidiel

1.

Táto doložka tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej poistnej zmluvy.

2.

Táto doložka sa vzťahuje na prevádzkovanie činnosti súvisiacej s vykonávaním odťahovej služby motorových
vozidiel

3.

Odchylne od čl. 4 ods. 1 písm.e), písm.g.b) ag.c) VPP-Z sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na
zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na prevzatých motorových vozidlách alebo ich častiach, ktoré
poistený prevzal za účelom vykonania poistenej činnosti, ak poistený za škodu zodpovedá.

4.

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na prevzatých prepravovaných, ojazdených,
poškodených alebo havarovaných motorových i prípojných vozidlách pri vykonávaní odťahovej služby na
základe voľnej živnosti alebo odchylne od čl. 4 ods. 1 písm. r) VPP-Z na základe povolenia poisteného ako
cestného nákladného dopravcu, a to len ak sa tak výslovne v poistnej zmluve dojednalo, pričom odťahová služba
je vykonávaná motorovými vozidlami poisteného uvedených v nasledovnej tab.:
Por. č.

Evidenčné číslo motorového vozidla

1.

BL351ZT

Typ motorového vozidla

Renault

2.

BL358ZT

Renault

i

BT424AY

MAN

5.

Okrem povinností poistníka/poisteného uvedených v čl. 9 VPP- Z je poistený povinný zabezpečiť riadnu
dokumentáciu pred začatím poskytovania odťahovej služby, a to najmenej v rozsahu: písomná objednávka,
preberací protokol (s popísaním rozsahu poškodenia motorového vozidla, fotodokumentáciu, uvedením miesta
prevzatia motorového vozidla). V prípade nesplnenia povinnosti poisteného zabezpečiť riadnu dokumentáciu
podľa tohto bodu nevznikne poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

6.

Vsúlade s čl. 4 ods. 6 VPP-Z sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za
škodu spôsobenú:
a)

montážou,

demontážou,

opravou,

úpravou,

výmenou

alebo

údržbou

tej časti

prevzatého

motorového

vozidla, na ktorej sa vykonáva údržba alebo odstraňuje poškodenie,

b)
c)

na prevzatých motorových vozidlách za účelom ich predaja,
osobou, ktorú poistený použil pri vykonávaní poistenej činnosti, ak táto osoba viedla motorové vozidlo bez
predpísaného

d)
e)
f)
7.

vodičského

oprávnenia

alebo bola pod vplyvom

alkoholu, omamných

alebo

psychotropných

látok,
počas skúšobných jázd,
pick - up motorových vozidiel,
pretekami motorových vozidiel.

Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škodu „vis maior“ (vyššia moc), napr. škoda spôsobená úderom blesku,
krupobitím, víchricou, zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy, zosuvom lavín, zemetrasením, povodňou,
záplavou a pod.

8.

Pre rozsah poistenia v zmysle ustanovení tejto doložky sa dojednáva, že poistený sa podieľa na plnení z každej
škodovej udalosti vo výške 5%, minimálne 350 EUR.

9.

Ostatné ustanovenia VPP-Z a ZD-Z nie sú touto doložkou dotknuté.

V.Bratislave........... dňa.......... 30.9.2021
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