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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Poistná zmluva č.: 2404235390
ČI. I. Úvodné ustanovenia
Účastníci zmluvy

1.

Generáli Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS
Zastúpená: Júlia Gazdiková
(ďalej len „poisťovateľ")
a

Bilingválne gymnázium M.Hodžu
Komenského 215 215 , 03852 Sučany
IČO/RČ: 00627844
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla
Vydal: Štatistický úrad SR, Dátum vydania:26.08.1993
Zastúpená: RNDr. Vasil Dorovský, riaditeľ
(ďalej len „poistník")
Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.
2.

Sprostredkovateľ poistenia

Júlia Gazdiková , získateľské číslo: 80008081-2, tel. č.: 905325139, e-mail: julia.gazdikova@generali.sk
3.

Prehľad druhov poistenia
Poistenie stavieb
Poistenie prerušenia prevádzky-Stavby
Poistenie hnuteľných vecí
Poistenie prerušenia prevádzky - Hnuteľné veci
Poistenie elektronických zariadení
Poistenie strojov a strojných zariadení
Havarijné poistenie strojov
:

"* i

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu
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ČI. II. Dojednané poistenia

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
1.

Zmluvné dojednania
1.1. Poistenie sa uzatvára pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej
osobe v súvislosti s činnosťou poisteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve za podmienok uvedených vo VPP VZ 14.
1.2. V rámci poistnej sumy základného rozsahu poistenia a spoluúčasti je možné základný rozsah poistenia na základe
pripoistenia (doložiek) rozšíriť alebo zúžiť,
Odpovede poistníka na otázky poisťg_vateľai
2.1. Výška príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov, poprípade predpokladané príjmy v €
0,00
2.2. Počet zamestnancov v pracovnom pomere. 47

2.

2.3. Je poisťovanou činnosťou prenájom a/alebo správa nehnuteľností?
- nie
2.4. Sú prevádzkové objekty/zariadenia neudržiavané a/alebo nie sú v prevádzky schopnom stave?
- nie
2.5. Rizikové otázky:
- C14 počet osôb činných pre poisteného je väčší ako 10
2.6. Podklad pre výpočet poistného: Počet žiakov = 446
2.7. Má poistený uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti aj u iného poisťovateľa?
- nie
2.8. Uveďte škodový priebeh zodpovednostných škôd za posledných 5 rokov:
Počet škôd: 5
Výška škôd: 5 000,00 €
3.

Rozsah poistenia
Predmet činnosti:
- výchova a vzdelávanie

1.
Rozsah poistenia
"D

?š *—' tn

«

o

a,

o

Q.

Základný rozsah poistenia všeobecnej zodpovednosti za
33 200,00
1. škodu
30,00
2. Pripoistenia • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Nedojednané.
Celkové ročné poistné za poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu za všetky poistené položky (€):
4.

e

Európa

1 446,40

1 446,40

Pripoistenia / Doložky
Nedojednané.

5.

Zvláštne dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že právo na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká iba v prípade, ak v čase vzniku poistnej
udalosti bude poistený vlastniť právoplatný doklad/oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, alebo bude inak oprávnený
na výkon činnosti uvedenej v poistnej zmluve, pre poistnou zmluvou dohodnutý územný rozsah.
5.2. Zmluvné strany sa dohodli, odchylne od či. VII. ods. 1 písm. a) VPP VZ 14 sa dojednáva, že zmena v počte
žiakov/študentov do 15 (zníženie, resp. zvýšenie počtu) nemá vplyv na zmenu poistného a takúto zmenu nie je poistený
povinný oznamovať poisťovateľovi.
•, • ..
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ČI. Ul Rekapitulácia dojednaného poistenia
1.

Dojednané poistenie

Por.č.
1.

^Mázov poistenia

Poistené od

i Poistenie^ všeobecnej zodpovednosti za škodu

04.11.2014

Ročné poistné v € :
1446,40;

Celkovéj-očné poistné(€):

2.

1 446,40;

Splatnosť poistného

2.1, Poisťovateľ má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny. Zmenou poistenia
sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j. najmä zmena poistnej sumy, limitu plnenia, dopoistenia ďalšieho
predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva, zmena alebo dopoistenie ďalšieho miesta poistenia alebo zmena
spoluúčasti.
2.2.Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne.

Druh poistného

| bežné

Poistenie na dobu neurčitú

j od 04.11.2014 do: neurčito
\ s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)

Celkové ročné poistné

! 1 446,40 €

Dátum splatnosti
poistného/splátok v poistnom ;
období
Výška splátky/ splátok
poistného
Bankové spojenie

04.11.

04.02.

361,60 €

361,60 €

číslo účtu IBAN:
BIC/SWIFT kód:

Konštantný symbol

: 3558

Variabilný symbol

\ 2404235390

3.

Počet splátok: \ 4

j

04.05.

04.08.

361,60 €

361,60 €

j SK35 0200 0000 0000 4813 4112
SUBASKBX

číslo účtu BBAN:

'*

0048134112/0200

Začiatok a doba trvania poistenia
Toto poistenie sa v súlade s príslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov
(poistný rok). Uzavreté poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 04.11.2014.

4.

Záverečné ustanovenia
4.1. Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je poistné v
zostatkovej výške splatné naraz.

5. Vyhlásenie poistníka/poisteného
5.1. Poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím zmluvy poskytnuté informácie podľa § 792a
Občianskeho zákonníka, Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatvorení poistnej zmluvy prevzal všeobecné poistné
podmienky, zmluvné ustanovenia a doložky uvedené v tejto poistnej zmluve, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy. Poistník ďalej svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných poistných podmienok ako aj
s obsahom doložiek a berie na vedomie, že prípadné ústne dojednania neuvedené písomne v tejto poistnej zmluve sú
neplatné. Tiež potvrdzuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi
zmeny v nahlásených skutočnostiach. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tejto poistnej
zmluve sú pravdivé a správne a súhlasí s obsahom tejto poistnej zmluvy a všeobecnými poistnými podmienkami.
5.2. Poistník svojím podpisom berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle §
47 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú
v príslušných všeobecných poistných podmienkach, s ktorými sa poistník oboznámil pred podpisom tejto poistnej zmluvy.
Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že bol v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov poučený o právach dotknutej
osoby.
5.3. V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistník vyhlasuje, že
túto zmluvu uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu poistného sú v jeho vlastníctve._Ak toto
vyhlásenie nie je pravdivé, poistník písomne oznámi poisťovateľovi identifikačné údaje osoby, v ktorej mene uzatvára túto
zmluvu, resp. identifikačné údaje osoby, v ktorej vlastníctve sú finančné prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu
tejto osoby vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené v predošlej vete môže poistník splniť formou Cestného vyhlásenia
na tlačive poisťovateľa. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody
alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody
alebo z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcii, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle
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rezolúcie OSN alebo obchodným či ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slove
republiky, Veľkej Británie alebo USA.
márni! poisteného so N seobecnými pi.
5.4. Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poistonpt
ii u
TOístná zmluva. Pois*
podpise?;;
podmienkami, zmluvnými dojednaniami a lol
n '
ité informácie v zmys leS
zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím p T
JU
o <.
ods,
8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.
5.5. Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje
i
t O! Os icckuiúci poistenie poskytol informácie v súlade ÔO
< p rpder I e v platnom znení.
zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprost dl
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marí t. u qc ^ u^ts Suh dsim jby Generáli Poisťovňa, a. s. spracúvala moje
osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa datt m t
o i c m íil a telefónne číslo na účely marketingových činností
poisťovateľa, sprostredkovateľov poistenia a spoločnosti patriacich do skupiny Generáli (napr, ponuka produkiov, súvisiacich
služieb, prieskum spokojnosti klientov, ponuka účastí v súťažiach a anketách), a to počas trvania zmluvného vzťahu s
poisťovateľom a po dobu jedného roka po ukončení platnosti všetkých zmluvných vzťahov s poisťovateľom. Beriem n vedomie,
že mám právo na blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu. Podrobné informácie o právach dotknutej
osoby a spracúvaní osobných údajov, s ktorými som bol oboznámený, sú v príslušných poistných podmienkach ako aj na webovej
stránke poisťovateľa.
ÁNO D NIE D
6.

Prílohy
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:
1.
2.
3.
4.

Záznam o finančnom sprostredkovaní
Všeobecná poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosť'.;-./ ooisíeného VPP VZ 14 (ŕ,, fečiva:
VPP_VZ14 ...G1/2014v.3)
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla , vydal: Štatistický úrad SR, zo dna 26.08.1993
Osvedčenie o poistení

Poistná zmluva uzavretá v Martine dňa: 03.11.2014

Júlia Gazdíková
Získateľské číslo 80Q08081 -2

RNDr; Vasil Dorovský, riaditeľ

7 r
Podpis (a pečiatka) poistníka

Poistná zmluva č.: 2404235390 zo dňa 03.11.2014
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Podpis zástupcu Generáli poisťovňa, a. s.
povereného uzatýoreníní tejto zmluvy
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GENERÁLI
Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovedností za škodu spôsobenú činnosťou
poisteného VPP VZ 14

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
činnosťou poisteného, ktoré uzaviera Generáli
Poisťovňa, a. s., zapísaná v obchodom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
1325/B, IČO: 35 709 332, (ďalej len „poisťovateľ),
sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v platnom znení (ďalej len „OZ"), týmito
Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou
poisteného VPP VZ 14 (ďalej len „VPP VZ 14")
a príslušnými Zmluvnými dojednaniami (ďalej len
„ZD"), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy a ustanoveniami poistnej zmluvy.
Článok li,
Predmet poistenia
1.

2.

3.

Poistenie sa uzaviera pre prípad právnym
predpisom
stanovenej
zodpovednosti
poisteného za škodu vzniknutú inej osobe
úrazom
alebo chorobou tejto osoby,
poškodením alebo zničením veci, ktorú má
táto osoba vo vlastníctve alebo v užívaní.
Predpokladom vzniku práva na poistné
plnenie z poistenia je súčasné splnenie
nasledujúcich podmienok: k úrazu, chorobe,
poškodeniu alebo zničeniu veci inej osoby,
ako je poistený, došlo v dobe trvania
poistenia, v súvislosti s vykonávaním činnosti
poisteného uvedenej v poistnej zmluve alebo
vzťahmi z tejto činnosti priamo vyplývajúcimi,
na území vymedzenom v poistnej zmluve.
Za vznik úrazu sa považuje okamih, kedy
došlo ku krátkodobému, náhlemu a násilnému
pôsobeniu vonkajších vplyvov, ktoré spôsobili
poškodenie zdravia. Za vznik choroby sa
považuje okamih, ktorý je ako vznik choroby
lekársky osvedčený. Pokiaľ dôjde k smrti inej
osoby následkom úrazu alebo choroby, je pre
vznik práva na plnenie z poistenia rozhodujúci
okamih vzniku
úrazu
alebo
choroby,
dôsledkom ktorých smrť nastala.
Na zodpovednosť za škodu spôsobenú
výrobkom, ktorý bol uvedený do obehu pred
nadobudnutím účinnosti poistnej zmluvy, sa
vzťahuje poistenie iba vtedy, ak to bolo v
poistnej zmluve výslovne dojednané.
Článok III.
Výluky z poistenia

1.

Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za
škodu:
a) spôsobenú úmyselne, alebo prevzatú nad
rámec stanovený právnymi predpismi,
alebo prevzatú v zmluve medzi poisteným
a treťou osobou nad rámec stanovený
právnymi predpismi,
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b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

I)

m)

n)

o)

v rozsahu, v akom vznikol nárok na
plnenie z poistenia zodpovednosti za
škodu
spôsobenú
prevádzkou
motorového vozidla alebo z úrazového
poistenia, ktoré je súčasťou sociálneho
poistenia v zmysle príslušných právnych
predpisov,
vzniknutú v súvislosti s činnosťou, pri
ktorej slovenské právne predpisy ukladajú
povinnosť
uzavrieť
poistnú
zmluvu
poistenia zodpovednosti za škodu,
spôsobenú sadaním, zosuvom pôdy,
eróziou a v dôsledku poddolovania,
vzniknutú kontamináciou vody, hornín,
pôdy, ovzdušia, flóry a/alebo fauny, ak
nedošlo
ku
škode
v
dôsledku
nepredvídanej
poruchy
ochranného
zariadenia,
vzniknutú v príčinnej súvislosti s vojnou,
inváziou,
ozbrojenými
udalosťami
akéhokolVek druhu s vyhlásením alebo
bez vyhlásenia vojny, občianskou vojnou,
rebéliou, revolúciou, vojenským alebo
ľudovým
povstaním,
vzburou,
občianskym nepokojom, vojenským alebo
nezákonným pučom, štátnym prevratom,
stanným právom, vojnovým stavom,
štrajkom, výlukou z práce, terorizmom,
vzniknutú na veciach, ktoré poistený
užíva,
vzniknutú na veciach ktoré poistený
prevzal, aby na nich vykonal objednanú
činnosť,
vzniknutú na vadnom výrobku dodanom
poisteným,
vzniknutú na veciach, na ktorých
poistený vykonával objednanú činnosť,
pokiaľ ku škode došlo preto, že táto
činnosť bola chybne vykonaná,
spôsobenú priamo alebo nepriamo
jadrovou energiou, radiáciou alebo
rádioaktívnou
kontamináciou
alebo
azbestom,
spôsobenú výrobkom, ktorý poistený
získal spôsobom, ktorý mu bráni v súlade
s právnymi predpismi uplatňovať právo na
postih a náhradu škody voči inému
zodpovednému subjektu,
spôsobenú výrobkom,
ktorý je z
technického
hľadiska
výborný,
ale
nedosahuje
avizované
funkčné
parametre,
vzniknutú preto, že parametre, kvalita,
prevedenie alebo funkcia výrobku boli
poisteným na žiadosť poškodeného
zmenené, alebo vzniknutú preto, že
výrobok bol na žiadosť poškodeného
poisteným
inštalovaný
do
iných
podmienok, než pre ktoré je určený,
spôsobenú výrobkom, ktorý nebol
dostatočne testovaný podľa platných
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2.

3.

pravidiel vedy a techniky alebo iného
uznaného spôsobu,
p) spôsobenú závadou výrobku, pripadne.
iným nedostatkom, ktorý bol poisteným
vopred avizovaný,
q) spôsobenú výrobkom, ktorý súvis! so
získavaním,
úpravou,
spracovaním,
manipuláciou,
rozdeľovaním,
skladovaním,
používaním
alebo
využívaním
látok
pochádzajúcich
čiastočne alebo úplne z ľudského tela,
vrátane
orgánov,
tkanív,
buniek,
transplantátov, exkrétov a sekrétov,
podobne ako látok z nich získaných,
r) vzniknutú z vlastníctva, prevádzky alebo
používania letísk, letiskových plôch,
leteckých dopravných prostriedkov a
vznášadiel akéhokoľvek druhu, vrátane
zodpovednosti za škodu súvisiacej s
projekčnými, stavebnými, údržbárskymi a
montážnymi prácami na ich palube,
s) spôsobenú
prenosom
virusu
HIV;
spôsobenú infekčnými chorobami,
t) ktorá sa prejavuje genetickými zmenami
organizmu,
u) spôsobenú geneticky modifikovanými
organizmami,
v) spôsobenú hospodárskymi a divými
zvieratami alebo divou zverou na
porastoch
a
poľnohospodárskych
plodinách.
Z poistenia nevzniká nárok na plnenie:
a) za pokuty, penále či iné sankcie uložené
poistenému príslušným orgánom,
b) za iné platby, ktoré majú represívny,
alebo sankčný charakter,
c) za platby v súvislosti so zodpovednosťou
za vadné plnenie poisteného alebo so
zodpovednosťou
poisteného
za
omeškanie so splnením povinnosti,
d) za náklady spojené s demoláciou,
odpratanim či demontážou poškodeného
či zničeného vadného výrobku, ktorým
bola škoda spôsobená, ako i za náklady
spojené s obstaraním a inštaláciou
výrobku,
ktorý
nahradzuje
chybný
výrobok,
e) za straty, náklady alebo iné výdavky,
ktoré vzniknú iným v súvislosti so
stiahnutím výrobku,
f) za akékolVek platby, náhrady alebo
náklady požadované v súvislosti s
uplatnením práva na ochranu osobnosti,
alebo inej nemajetkovej ujmy,
g) v pripade akejkoľvek náhrady škody
prisúdenej súdom Spojených štátov
amerických alebo Kanady.
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na
zodpovednosť za škodu:
a) za ktorú poistený zodpovedá svojmu
manželovi, príbuzným v priamom rade,
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4.

osobám, ktoré ním žijú v spoločnej
domácnosti,
b) za ktorú poistený zodpovedá spoločníkom
alebo ich manželom či príbuzným v
priamom rade alebo osobám, ktoré žijú so
spoločníkom v spoločnej domácnosti,
ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v
ktorom má poistený, jeho manžel,
príbuzný v priamom rade alebo osoba
ktorá žije s
c) poisteným v spoločnej domácnosti,
majetkovú účasť väčšiu ako 50 %, je jeho
členom alebo členom štatutárneho,
dozorného alebo iného orgánu tohto
subjektu,
d) medzi poistenými, ktorí uzavreli jednu
spoločnú
zmluvu
poistenia
zodpovednosti.
V poistnej zmluve možno dohodnúť, že
poistenie sa nevzťahuje i na zodpovednosť za
škodu
vzniknutú
inak
ako
spôsobmi
uvedenými v ods. 1 až 3 tohto článku.

sa tieto náklady viažu, vznikol nárok na plnenie
z poistenia uzatvoreného podľa VPP VZ 14.
Článok V.
Limity plnenia
1. Výška poistného plnenia poisťovateľa z jednej
poistnej udalosti (vrátane náhrady nákladov
uvedených v ČI. IV. VPP VZ 14) nesmie
presiahnuť poistnú sumu stanovenú v poistnej
zmluve, ktorá je najvyššou hranicou poistného
plnenia poisťovateľa. To platí i pre súčet
všetkých poistných plnení zo súhrnu časovo
spolu súvisiacich poistných udalostí, ktoré
vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakého
zdroja, príčiny, udalosti, okolnosti, závady či
iného nebezpečenstva (ďalej iba „sériová
poistná udalosť").
2.

Článok IV.
Náhrada nákladov
1. Poisťovateľ je povinný nahradiť poistenému (ak
ich už poistený uhradil) alebo za poisteného
účelne vynaložené náklady vzniknuté v
súvislosti so škodovou udalosťou v zmysle ČI.
VI. týchto VPP VZ 14 v nasledovnom rozsahu:
a) náklady, ktoré zodpovedajú najviac
tarifnej odmene advokáta za obhajobu v
prípravnom konaní a v konaní pred
súdom prvého stupňa v rámci trestného
konania, ktoré je vedené proti poistenému
alebo jeho zamestnancovi v súvislosti so
škodovou udalosťou, pokiaľ poistený
splnil povinnosti uložené mu v či. VII. ods.
1. písm. g) VPP VZ 14; obdobné náklady
pred
odvolacím
súdom
nahradí
poisťovateľ len vtedy, ak sa k ich úhrade
písomne zaviazal,
b) náklady konania o náhrade škody pred
príslušným orgánom (súdne konanie
alebo rozhodcovské konanie), pokiaľ
poistený splnil povinnosti uložené mu v či.
VII. ods.1. plsm. h) a i) VPP VZ 14 a
pokiaľ je poistený povinný tieto náklady
uhradiť; trovy právneho zastúpenia
poisteného uhradí však poisťovateľ iba
vtedy, ak sa k tomu písomne zaviazal,
c) náklady, ktoré uhradil poškodený v
súvislosti s mimosúdnym prerokovaním
nároku na náhradu škody, pokiaľ je
poistený povinný ich uhradiť a pokiaľ
splnil povinností uložené mu v či. VII.
ods.1. písm. f) VPP VZ 14.
2. Na poisťovateľa prechádza právo poisteného
na náhradu tých nákladov alebo trov konania o
náhrade škody, ktoré sa poistenému priznali
proti inému účastníkovi tohto konania, ak ich už
poisťovateľ zaplatil.
3. Poistenie sa vzťahuje i na náhradu nákladov
liečenia vynaložených poisťovňou na zdravotnú
starostlivosť v prospech tretích osôb v
dôsledku protiprávneho konania poisteného, ak
zo zodpovednosti za škodu na zdraví, ku ktorej
VPP
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Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
plnenia vyplatené z poistných udalostí, ktoré
vznikli v priebehu jedného poistného roka
nesmú presiahnuť dvojnásobok poistnej sumy
stanovenej v ods. 1 tohto článku VPP VZ 14.
Dvojnásobok poistnej sumy uvedenej v
poistnej zmluve je najvyššou hranicou
poistného plnenia poisťovateľa z poistných
udalostí, ktoré vznikli v priebehu jedného
poistného roka, ak nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak.
Článok VI.
Poistná udalosť, škodová udalosť

1.

2.

Škodovou udalosťou na účely týchto VPP VZ
14 je udalosť oznámená poisteným (úraz,
choroba, poškodenie alebo zničenie veci inej
osoby), ku ktorej dôjde v dobe trvania
poistenia, ktorá vznikla v súvislosti s
vykonávaním činnosti poisteného uvedenej v
poistnej zmluve alebo vzťahmi z tejto činnosti
vyplývajúcimi na území vymedzenom v
poistnej zmluve, a ktorá by mohla byt'
dôvodom vzniku povinnosti poisťovateľa
poskytnúť poistné plnenie v zmysle poistnej
zmluvy a podľa týchto VPP VZ 14. Nie je však
totožná s poistnou udalosťou. Sériovou
škodovou udalosťou je viac časovo spolu
súvisiacich
škodových
udalostí,
ktoré
vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakej
príčiny.
*
Poistnou udalosťou je náhodná škodová
udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v
zmysle poistnej zmluvy a podľa týchto VPP VZ
14.
Článok VII.
Povinnosti poisteného

1.

Popri povinnostiach stanovených právnymi
predpismi a poistnou zmluvou má poistený
tieto povinnosti;
a) je povinný poisťovateľovi bez zbytočného
odkladu
oznámiť
každé
zvýšenie
poistného nebezpečenstva, o ktorom
poistený vie, a ktoré nastalo po uzavretí
poistnej zmluvy, hlavne všetky podstatné
zmeny alebo
rozšírenie
výrobného
programu, ako i všetky zmeny v ostatných
2

skutočnostiach, na ktoré bol poistený
opýtaný pri uzavieraní poistenia,
b) je
povinný
umožniť
poisťovateľovi
kedykoľvek uskutočniť kontrolu podkladov
pre výpočet poistného,
c) je povinný oznámiť poisťovateľovi, že
uzavrel
ďalšie
poistenie
u
iného
poisťovateľa proti tomu istému poistnému
nebezpečenstvu, pritom je povinný
oznámiť poisťovateľovi obchodné meno
poisťovateľa a výšku poistných súm a
limitov plnenia,
d) je povinný dbať na to, aby škodová
udalosť nenastala, predovšetkým musí
dodržiavať všetky povinnosti uvedené v
právnych
predpisoch
a
záväzných
normách prichádzajúcich do úvahy pre
činnosť poisteného uvedenú v poistnej
zmluve (napr. výrobu, predaj a distribúciu
výrobkov v krajinách, kam uvádza
výrobky na trh), nesmie porušovať
povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo
zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu
uložené právnymi predpismi alebo na ich
základe, alebo ktoré na seba prevzal
poistnou zmluvou, ani nesmie trpieť
porušovanie týchto povinnosti zo strany
tretích osôb (za tretie osoby sa považujú
tiež všetky fyzické a právnické osoby pre
poisteného
činné);
je
povinný
bezodkladne odstrániť každú závadu
alebo nebezpečenstvo, o ktorom sa
dozvie a ktoré by mohlo mať vplyv na
vznik škodovej udalosti, alebo prijať také
preventívne opatrenia na zabránenie
vzniku poistnej udalosti alebo zmiernenia
rozsahu následkov poistnej udalosti, aké
je možné od poisteného rozumne
požadovať, plniť ďalšie povinnosti, ktoré
sú mu uložené právnymi predpismi alebo
poistnou zmluvou,
e) pokiaľ škodová udalosť už nastala, urobiť
nevyhnutné opatrenia pre to, aby škoda
bola čo najmenšia,
f) je povinný oznámiť poisťovateľovi bez
zbytočného odkladu, že nastala škodová
udalosť, oznámiť, že poškodený uplatnil
proti poistenému právo na náhradu škody
zo škodovej udalosti, vyjadriť sa k
požadovanej náhrade a jej výške a
poveriť poisťovateľa, aby za neho
škodovú udalosť prerokoval, v priebehu
šetrenia škodovej udalosti postupovať
podľa pokynov poisťovateľa a predložiť v
dohodnutej lehote spravidla do 14
pracovných dni doklady, ktoré si
poisťovateľ vyžiada,
g) je povinný oznámiť poisťovateľovi bez
zbytočného odkladu, že v súvislosti so
škodovou udalosťou bolo začaté trestné
konanie proti poistenému alebo jeho
zamestnancovi a poisťovateľa informovať
o priebehu a výsledkoch tohto konania,
h) je povinný oznámiť poisťovateľovi bez
zbytočného odkladu, že poškodený
uplatňuje právo na náhradu škody u
oprávneného orgánu, vyjadriť sa k
požadovanej náhrade škody a jej výške,
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í)

j)

je povinný v konani o náhrade škody zo
škodovej udalosti postupovať v súlade s
pokynmi poisfovateľa, najmä poistený sa
nesmie bez súhlasu poisfovateľa
zaviazať k náhrade premlčanej
pohľadávky a nesmie uzavrieť bez
súhlasu poisfovateľa súdny alebo
mimosúdny zmier alebo iným spôsobom
uznať svoju povinnosť nahradiť škodu,
proti rozhodnutiu príslušných orgánov,
ktoré sa týkajú náhrady škody, je poistený
povinný sa včas odvolať alebo uplatniť iný
opravný prostriedok, pokiaľ v odvolacej
lehote respektíve v lehote na podanie
iného opravného prostriedku nedostane
iný pokyn od poisfovateľa,
je povinný, ak vzniklo v súvislosti so
škodovou udalosťou podozrenie z
trestného činu, oznámiť uvedenú
skutočnosť bez zbytočného odkladu
príslušnému orgánu verejnej moci, to
však neplatí, ak je trestné stíhanie
podmienené súhlasom poisteného (§ 211
Trestného poriadku),

k)

2.

3.

je povinný zabezpečiť voči inému právo,
ktoré na poisfovateľa prechádza podľa
ust. § 827 OZ, najmä právo na náhradu
škody a vykonať všetky úkony potrebné k
tomu aby poisfovateľ mohol právo
uplatniť a aby nedošlo k zmareniu alebo
sťaženiu uplatňovania alebo uspokojenia
práva poisfovateľa,
I) je povinný plniť ďalšie povinnosti uložené
mu poisťovateľom v poistnej zmluve,
m) riadne platiť poistné po celú dobu trvania
poistenia.
Ďalej je poistený povinný na základe
písomného
upozornenia
poisfovateľa
odstrániť zvlášť rizikové okolnosti spojené s
jeho činnosťou. Pokiaľ tak v stanovenej
primeranej lehote neurobí a nastane škodová
udalosť, ktorá má pôvod v tejto zvlášť rizikovej
okolnosti, má poisfovateľ voči poistenému
právo na náhradu poistného plnenia až do
výšky poskytnutého poistného plnenia.
Ak porušil poistený povinnosti uvedené v ods.
1. tohto článku, a toto porušenie malo
podstatný vplyv na vznik škodovej udalosti
alebo na výšku poistného plnenia poisfovateľa
alebo týmto porušením došlo k sťaženiu
zistenia právneho dôvodu plnenia, vzniku,
rozsahu alebo výšky škody, má poisfovateľ
voči nemu právo na náhradu až do výšky
poskytnutého poistného plnenia.
Článok VIII.
Povinnosti poisfovateľa
Popri povinnostiach stanovených právnymi
predpismi má poisfovateľ ďalej tieto
povinnosti:
a) prerokovať s poisteným výsledky šetrenia
nevyhnutného na zistenie rozsahu a
výšky poistného plnenia alebo mu ich bez
zbytočného odkladu oznámiť,
b) vrátiť poistenému doklady, ktoré si
písomne vyžiada,
c) umožniť poistenému nahliadnuť do
podkladov, ktoré poisfovateľ sústredil v
priebehu šetrenia škodovej udalosti a
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zhotoviť si ich kópie na náklady
poisteného.

poisfovateľa, poisfovateľ plní len do výšky
tejto poistnej sumy v súlade s či. V. týchto
VPPVZ14.

Článok IX.
Plnenie poisfovateľa
Poistné plnenie poisfovateľa sa stanoví ako
náhrada škody poškodenému, za ktorú
poistený zodpovedá podľa platných právnych
predpisov. Poistený má právo, aby za neho
poisfovateľ nahradil poškodenému uplatnené,
oprávnené a preukázané nároky na náhradu
škody vzniknutej v súvislosti s vykonávaním
činnosti poisteného uvedenej v poistnej
zmluve alebo vzťahmi z tejto činnosti priamo
vyplývajúcimi za podmienok a v rozsahu
stanovenom platnými právnymi predpismi
upravujúcimi náhradu škody a za podmienok a
v rozsahu stanovenom v týchto VPP VZ14 a v
poistnej zmluve. V prípade, ak poistený už
uhradil
poškodenému
oprávnené
a
preukázané nároky na náhradu škody zo
škodovej udalosti v súlade s týmito VPP VZ 14
poisfovateľ
poskytne
poistné
plnenie
poistenému. Poistený nemá nárok na
refundáciu náhrady škody od poisfovateľa,
ktorú poistený vyplatil poškodenému nad
rámec stanovený právnymi predpismi alebo
týmito VPP VZ 14.
2. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, poistený
sa podieľa na plnení z každej poistnej udalosti
sumou dohodnutou v poistnej zmluve ako
spoluúčasť. Na plnenie zo sériových poistných
udalostí sa poistený podieľa spoluúčasťou,
bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii,
iba jedenkrát.
3. Ak poistený uvedie poisfovateľa úmyselne do
omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich
sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo
jeho výšky, poisfovateľ má voči poistenému
právo na náhradu poistného plnenia až do
výšky poskytnutého poistného plnenia.
4. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej
osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy
alebo zníženie dôchodku či na zastavenie jeho
výplaty, prechádza toto právo na poisfovateľa,
pokiaľ za poisteného túto čiastku zaplatil. Na
poisfovateľa prechádza tiež právo poisteného
na úhradu nákladov uvedených v ČI. IV. týchto
VPP VZ 14, ktoré poistenému boli priznané
proti odporcovi, poWaľ ich poisfovateľ za
poisteného zaplatil.
5. Ak poistený zaplatil poškodenému škodu sám,
je poisfovateľ oprávnený preskúmať a
zhodnotiť všetky skutočnosti týkajúce sa
vzniku práva na plnenie z poistenia, akoby k
náhrade škody poisteným nedošlo.
6. Ak poistený spôsobil škodu následkom požitia
alkoholu alebo iných návykových látok, má
poisfovateľ proti nemu právo na náhradu
poistného plnenia až do výšky poskytnutého
poistného plnenia.
7. Poistné plnenie je splatné do 15 dni, len čo
poisfovateľ skončil vyšetrenie potrebné na
zistenie rozsahu povinnosti poisfovateľa plniť.
8. Ak je suma poistného plnenia vypočítaná ako
náhrada škody podľa príslušných ustanovení
týchto VPP VZ 14 vyššia ako poistná suma,
ktorá sa v poistnej zmluve dojednala ako
najvyššia
hranica
poistného
plnenia

Článok X.
Začiatok poistenia, doba trvania poistenia

1.
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1.

2.

Začiatok poistenia je od 00.00 hod. dňa
nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak
nie je v poistnej zmluve dohodnuté, že
poistenie začína neskôr.
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, ak
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
Článok XI.
Zánik poistenia

1.

2.

Poistený i poisfovateľ majú právo po každej
poistnej udalosti poistenie písomne vypovedať
najneskôr do 3 mesiacov od oznámenia tejto
udalosti poisťovateľovi. Výpovedná lehota je 1
mesiac, začína plynúť dňom doručenia
výpovede a jej uplynutím poistenie zanikne.
Okrem dôvodov uvedených v právnych
predpisoch poistenie zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie
dojednané,
b) ukončením činnosti poisteného uvedenej
v poistnej zmluve, na ktorú sa poistenie
vzťahuje,
c) písomnou výpoveďou ku koncu poistného
obdobia, pričom výpoveď musí byť
doručená druhej zmluvnej strane aspoň 6
týždňov pred jeho uplynutím,
d) písomnou
výpoveďou
každej
zo
zmluvných strán do 2 mesiacov po
uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná
lehota je osemdenná a začína plynúť
dňom doručenia výpovede, jej uplynutím
poistenie zanikne.
Článok XII.
Poistné, poistné obdobie

1.

Poistné je v zmysle § 796 ods. 1 OZ bežným
poistným. Poistným obdobím je 12 mesiacov
(poistný rok), ak nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak. Pokiaľ nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak, poistné je splatné
prvým dňom poistného obdobia.

2.

V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že
poistený
uhradí
poistné
v
splátkach.
Nezaplatením čo i len jednej splátky poistného
sa dňom splatnosti príslušnej nezaplatenej
splátky poistného stáva splatná naraz zvyšná
časť poistného.

3.

Pri poisteniach uzavretých na dobu určitú sa
platí poistné naraz na celú dobu, na ktorú bolo
poistenie dojednané, pričom poistné je splatné
dňom začiatku poistenia, ak nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak.
Pri platení poistného prostredníctvom pošty,
finančnej inštitúcie alebo v hotovosti sa
poistné považuje za zaplatené v deň
pripísania
úhrady
poistného
na
účet
poisfovateľa alebo vyplatením v hotovosti
poisťovateľovi v plnej výške so správne
uvedeným variabilným symbolom, ktorým je
spravidla čislo poistnej zmluvy, ak nebolo
dohodnuté Inak.

4.

GENERÁLI
5.

6.
7.

8.

9.

Ak je poistený v omeškaní s platením
poistného, má poisťovateľ právo na úrok z
omeškania za každý deň omeškania.
Podklady pre výpočet poistného (podľa ods. 7
a 8) sú uvedené v poistnej zmluve.
Výška poistného je určená podľa sadzobníka
poisťovateľa platného v deň uzavretia poistnej
zmluvy a je uvedená v poistnej zmluve.
Poistné sa platí v tuzemských peniazoch,
pokiaľ v poistnej zmluve nie je dohodnuté
inak.
Ak sú podkladom alebo jedným z podkladov
pre výpočet poistného príjmy alebo časť
príjmov poisteného je poistený povinný zaslať
poisťovateľovi 3 mesiace pred uplynutím
poistného roku údaje o skutočne dosiahnutých
príjmoch za posledný uzatvorený kalendárny
rok. Poisťovateľ má právo v súvislosti so
zmenami podmienok rozhodujúcich pre
stanovenie výšky poistného upraviť výšku
poistného na ďalšie poistné obdobie.
Poisťovateľ
oznámi
túto
skutočnosť
poistenému najneskôr v lehote dvoch
mesiacov pred splatnosťou poistného na
ďalšie poistné obdobie, za ktoré sa má zmena
vykonať. Pokiaľ poistený s vykonanou zmenou
nesúhlasí, musí svoj nesúhlas uplatniť do
jedného mesiaca odo dňa doručenia
oznámenia poisťovateľa o zmene výšky
poistného; v takom prípade poistenie zanikne
uplynutím príslušného poistného obdobia,
pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Pokiaľ nebol v
uvedenej lehote písomný nesúhlas poisteného
doručený poisťovateľovi, poistenie nezanikne
a poisťovateľ má právo na novú výšku
poistného na ďalšie poistné obdobie.
Poisťovateľ má voči poistenému právo na
náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v
súvislosti
s
doručovaním
písomností
týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Článok XIII.
Výklad pojmov
1.

2.

3.
4.

Poškodená vec - zmena stavu veci, ktorú
objektívne možno odstrániť opravou alebo
taká zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je
možné odstrániť opravou, napriek tomu je vec
použiteľná na pôvodný účel.
Zničená vec - zmena stavu veci, ktorú
objektívne nie je možné odstrániť opravou, a
preto sa vec už nedá ďalej používať na
pôvodný účel.
Pre vznik sériovej škodovej udalosti je
rozhodný vznik prvej škodovej udalosti.
Škoda je spôsobená úmyselne, ak bola
spôsobená
úmyselným
konaním
alebo
úmyselným
opomenutím,
ktoré
možno
pripočítať poistenému, alebo o ktorom
poistený vedel. Pri dodávkach vecí alebo pri
dodávkach prác, je škoda spôsobená
úmyselne aj vtedy, keď poistený vedel o
závadách vecí alebo služieb. Škoda je
spôsobená úmyselne tiež vtedy, ak pôvod
škody spočíva v tom, že poistený alebo
fyzická alebo právnická osoba pre poisteného
činná úmyselne nedodržala právne predpisy a
záväzné normy alebo odporúčané postupy pre
výrobu, predaj a distribúciu výrobkov, alebo o
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12.

13.

14.

15.
16.

ich nedodržiavaní vedela, alebo že fyzická
alebo právnická osoba pre poisteného činná
úmyselne nedodržala inštrukcie a pokyny
poisteného alebo poistený o ich nedodržaní
vedel.
Kontaminácia
vody,
hornín,
pôdy,
ovzdušia, flóry a/alebo fauny - ich
zamorenie, znečistenie a/alebo iné zhoršenie
akosti, bonity, kvality.
Ochranné zariadenie - každé zariadenie,
ktoré slúži k ochrane pred škodlivým
pôsobením látok schopných znečistiť životné
prostredie v okolí.
Nepredvídanou
poruchou
ochranného
zariadenia
sa
rozumie,
že
ochranné
zariadenie v dôsledku vnútornej závady, ktorú
poistený pri riadnej starostlivosti nemohol
predpokladať, prestane plniť svoju funkciu,
ktorú predtým riadne plnilo.
Užívanie veci - stav, keď poistený má vec
hnuteľnú i nehnuteľnú (nie právo užívania
priestoru v nehnuteľnej veci) právom vo svojej
moci a je oprávnený využívať jej úžitkové
vlastnosti.
Prevzatá vec - stav, keď poistený fyzicky
prevzal hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec, ktorá
má byť predmetom jeho záväzku, za účelom
vykonania objednanej činnosti, ktorá je ako
činnosť poisteného uvedená v poistnej
zmluve, t. j. prác s vecou priamo súvisiacich
(oprava, úprava, spracovanie a pod.).
Výrobok - akákoľvek vec, ktorá bola
vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez
ohľadu na stupeň jej spracovania a je určená
k ponuke spotrebiteľovi.
Sadanie pôdy - klesanie zemského povrchu
smerom do stredu Zeme v dôsledku
pôsobenia prírodných síl alebo ľudskej
činnosti.
Zosuv pôdy - pohyb hornin z vyšších polôh
svahu do nižších, ku ktorému dochádza
pôsobením zemskej tiaže alebo ľudskej
činnosti pri porušení podmienok rovnováhy
svahu.
Poddolovanie - ľudská činnosť spočívajúca v
hĺbení podzemných štôlní, šácht, tunelov a
podobných podzemných stavieb.
Terorizmus - použitie násilia alebo hrozby
násilím k politickým cieľom zahrňujúci
akýkoľvek čin osdby alebo osôb konajúcich v
zastúpení organizácie alebo v spojení s
organizáciou, ktorej činnosť smeruje k
zvrhnutiu vlády uznanej alebo neuznanej
alebo k násiliu. Terorizmus zahrňuje rovnako
použitie násilia k zastrašeniu verejnosti ako
celku alebo k zastrašeniu akejkoľvek vrstvy
obyvateľstva.
Poistník - osoba, ktorá uzavrela s
poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná
platiť poistné.
Poistený - osoba, na ktorú zodpovednosť za
škodu sa poistenie vzťahuje.
Poisťovateľ - Generáli Poisťovňa, a. s.,
zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava i., oddiel: Sa, vložka čislo:
1325/B,
IČO: 35 709 332, so sídlom
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, ktorá
je oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť
podľa osobitného zákona. Spoločnosť patrí do
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skupiny
Generáli,
ktorá
je
uvedená
v Talianskom zozname skupín poisťovni
vedenom ISVAP pod č. 26.
17. Ukončenie činnosti poisteného sa rozumie:
a) u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do
zákonom určeného registra, výmaz z
tohto registra,
b) u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú
do zákonom určeného registra, zrušenie
právnickej osoby zriaďovateľom,
c) u podnikateľov - fyzických osôb, ktoré sú
zapísané v zákonom určenom registri,
výmaz z tohto registra,
d) u podnikateľov - fyzických osôb, ktoré nie
sú zapísané v registri, zánik oprávnenia k
podnikateľskej činností.
Článok XIV,
Doručovanie písomností
1.

2.

3.

Písomnosti
poisťovateľa
určené
pre
poisteného sa doručujú na poslednú známu
adresu poisteného. Poistený je povinný
písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej
adresy alebo sídla bez zbytočného odkladu.
Povinnosť poisťovateľa doručiť písomnosť sa
splní, len čo ju poistený prevezme. Ak sa
písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na
pošte a adresát si ju v príslušnej lehote
nevyzdvihne, považuje sa písomnosť za
doručenú dňom, kedy bola uložená, aj keď sa
adresát o jej uložení nedozvedel. V prípade,
keď bola písomnosť vrátená poisťovateľovi
ako nedoručiteľná z dôvodu zmeny adresy,
považuje sa za doručenú dňom jej vrátenia.
Povinnosť poisťovateľa doručiť písomnosť sa
splní aj vtedy, ak doručenie písomnosti bolo
zmarené
konanim
alebo
opomenutím
poisteného. Účinky doručenia nastanú aj
vtedy, ak poistený prijatie pisomnosti
odmietne.
Písomnosti poisťovateľa určené poistenému
alebo inej oprávnenej osobe sa doručujú
spravidla poštou alebo iným subjektom
oprávneným doručovať zásielky, môžu však
byť doručené aj priamo poisťovateľom.

Článok XV.
Spracúvanie osobných a iných údajov
1.

2.

3.

4.

Poisťovateľ je prevádzkovateľom v zmysle
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov (ďalej len ako „ZOOU").
Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné
údaje dotknutých osôb bez ich súhlasu
a informovania v súlade so zákonom č. 8/2008
Z. z. o poisťovníctve v platnom znení (ďalej
len ako „Zákon o poisťovníctve"), ktorý je
osobitným zákonom vo vzťahu k ZOOU.
Dotknutými osobami sú najmä poistník,
poistený, osoba oprávnená na prevzatie
poistného plnenia, ďalšie osoby uvedené
v poistnej zmluve.
Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné a
iné údaje dotknutých osôb v rozsahu
stanovenom príslušnými právnymi predpismi.
Zoznam a rozsah spracúvaných údajov je
uverejnený na webovej stránke poisťovateľa.

GENERÁLI
5.

6.

7.

8.

9.

Poisťovateľ je oprávnený požadovať a
získavať kopírovaním, skenovaním alebo iným
zaznamenávaním osobné údaje z dokladu
totožnosti (v rozsahu obrazová podobizeň,
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné
číslo, dátum narodenia, miesto a okres
narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt,
štátna príslušnosť, záznam o obmedzení
spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo
dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum
vydania a platnosť dokladu totožnosti) a údaje
v zmysle bodu 4 tohto článku z ďalších
dokladov preukazujúcich tieto údaje.
Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné
údaje na účely identifikácie klientov a ich
zástupcov a zachovania možnosti následnej
kontroly
tejto
identifikácie,
na
účely
uzavierania poistných zmlúv a správy
poistenia, na účel ochrany a domáhania sa
práv poisťovne voči jej klientom, na účel
zdokumentovania činnosti poisťovne, na účely
výkonu dohľadu nad poisťovňami a na plnenie
povinností a úloh poisťovne podľa tohto
Zákona o poisťovníctve alebo osobitných
predpisov.
Poisťovateľ je ďalej oprávnený spracúvať
osobné údaje dotknutých osôb bez ich
súhlasu, ak je spracúvanie osobných údajov
nevyhnutné pre plnenie poistnej zmluvy, ako
aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutou
osobou a pri rokovaniach o zmene poistnej
zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť
dotknutej osoby. Spracúvanie osobných
údajov na iné účely je možné na základe
súhlasu dotknutej osoby.
Poistník berie uzavretím poistnej zmluvy na
vedomie, že poisťovateľ je oprávnený
spracúvať jeho osobné údaje a iné údaje
v rozsahu a na účely uvedené v týchto
poistných podmienkach a/alebo príslušných
právnych predpisoch; poistník je povinný
poskytnúť tieto údaje poisťovateľovi a umožniť
poisťovateľovi
získať
ich
kopírovaním,
skenovaním alebo iným zaznamenávaním.
Poistník je povinný bez zbytočného odkladu
oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu
svojich údajov v zmysle bodu 4 tohto článku,
ako aj zmenu údajov ostatných dotknutých
osôb.

10. Poisťovateľ je
povinný
uschovávať
a
ochraňovať pred poškodením, pozmenením,
zničením, stratou, odcudzením, vyzradením,
zneužitím a neoprávneným sprístupnením
poistné zmluvy vrátane ich zmien a s nimi
súvisiacich dokladov, počas trvania poistenia
a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej
doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy,
najmenej však desať rokov od skončenia
zmluvného vzťahu s klientom.
11. Dotknutá osoba má právo na základe
písomnej
žiadosti
vyžadovať
od
prevádzkovateľa najmä potvrdenie, či sú aiebo
nie sú jej osobné údaje spracúvané, presné
informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ
získal jej osobné údaje na spracúvanie,
zoznam jej osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania, opravu
alebo
likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných
alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
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predmetom
spracúvania,
likvidáciu
jej
osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa
skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona,
blokovanie
osobných
údajov
z dôvodu
odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti (ak sú osobné údaje spracúvané na
základe súhlasu dotknutej osoby).

7.

12. Zoznam tretích strán, ktorým môžu byť
poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb,
okruh príjemcov, ktorým môžu byť osobné
údaje sprístupnené a informácie o prenose
osobných údajov do tretich krajín poisťovateľ
uverejňuje na svojej webovej stránke.
13. Poistník uzavretím poistnej zmluvy súhlasí,
aby poisťovateľ zaznamenával akúkoľvek
komunikáciu prebiehajúcu medzi ním a
poisťovateľom prostredníctvom dostupných
technických prostriedkov a uchovával tieto
záznamy z dôvodu bezpečnosti a za účelom
ich použitia v prípade sporu alebo sťažnosti.
Uvedené sa vzťahuje aj k súhlasu inej osoby,
ktorej údaje sú uvedené v poistnej zmluve
alebo osoby oprávnenej na prevzatie
poistného plnenia.
Článok XVI.
Spôsob vybavovania sťažností
1. Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo
strany poisteného a/alebo poistnika na výkon
poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti
s uzavretou poistnou zmluvou. Sťažnosť musí
byť podaná v písomnej forme a riadne
doručená poisťovateľovi na adresu šidla
poisťovateľa alebo na ktorékolVek obchodné
miesto poisťovateľa.
2.

3.

4.

5.

Zo sťažnosti musí byt' zrejmé, kto ju podáva,
akej veci sa týka, na aké nedostatky
poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a
musí byť sťažovateľom podpísaná.
Poisťovateľ písomne poskytne sťažovateľovi
informácie o postupe pri vybavovaní sťažností
a potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to
sťažovateľ požiada.
Sťažovateľ je
povinný
na
požiadanie
poisťovateľa doložiť bez zbytočného odkladu
požadované doklady k podanej sťažnosti. Ak
sťažnosť neobsahuje požadované náležitosti
alebo
sťažovateľ
nedoloží
doklady,
poisťovateľ je oprávnený vyzvať a upozorniť
sťažovateľa, že v prípade, ak v stanovenej
lehote
nedoplní
prípadne
neopraví
požadované náležitosti a doklady, nebude
možné vybavovanie sťažnosti ukončiť a
sťažnosť bude odložená.
Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť
a informovať
sťažovateľa
o spôsobe
vybavenia jeho sťažnosti bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej
doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje
dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa
predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude
sťažovateľ
bezodkladne
upovedomený.
Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol
sťažovateľ
informovaný
o výsledku
prešetrenia sťažnosti.

6. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná
sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa,
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8.

v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové
skutočnosti.
Pri
opakovanej
sťažnosti
poisťovateľ
prekontroluje
správnosť
vybavenia
predchádzajúcej
sťažnosti.
Ak
bola
predchádzajúca sťažnosť vybavená správne,
poisťovateľ
túto
skutočnosť
oznámi
sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že
ďalšie opakované sťažnosti odloží. Ak sa
prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej
sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne,
poisťovateľ opakovanú sťažnosť prešetri a
vybavi.
V prípade
nespokojnosti
sťažovateľa
s vybavením jeho sťažnosti má sťažovateľ
možnosť obrátiť sa na Národnú banku
Slovenska a/alebo na príslušný súd.
Článok XVII.
Záverečné a prechodné ustanovenia

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Ustanovenia týchto VPP VZ 14 týkajúce sa
poisteného, použijú sa aj na poistnika (pokiaľ
je poistník osobou odlišnou od poisteného).
Konanim alebo opomenutím poisteného alebo
poistnika na účely týchto VPP VZ 14 sa
rozumie aj konanie alebo opomenutie
fyzických a/alebo právnických osôb pre
poisteného alebo poistnika činných na
základe pracovnoprávneho alebo iného
zmluvného vzťahu.
Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné
iba v písomnej forme, pokiaľ nie je v týchto
VPP VZ 14 uvedené inak.
Zmeny v poistnej zmluve a/alebo v doložkách
poistnej zmluvy, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy možno vykonať
písomnou dohodou zmluvných strán, pokiaľ
nie je v týchto VPP VZ 14 uvedené inak.
Od ustanovení týchto VPP VZ 14 je možné sa
odchýliť v poistnej zmluve.
Ak sa niektoré ustanovenie týchto VPP VZ 14
stane neplatným, tak ostatné ustanovenia
poistnej zmluvy ako aj týchto VPP VZ 14,
ktoré nie sú touto neplatnosťou dotknuté,
zostávajú v platnosti.
Tieto VPP VZ 14 sú neoddeliteľnou súčasťou
poistnej zmluvy.
Tieto VPP VZ 14 nadobúdajú účinnosť dňa
01. 01. 2014 a vzťahujú sa na poistné zmluvy
uzavreté odo dňa účinnosti týchto VPP VZ 14.

