VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú zamestnancom svojmu zamestnávateľovi – 2012
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Èlánok 1
Úvodné ustanovenia, definícia pojmov

1. Poistnou zmluvou sa UNIQA poisťovòa, a.s., (ïalej
len “poistite¾”) zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu náhradu škody, ktorá vznikne zamestnávate¾ovi
poisteného v dôsledku konania poisteného za predpokladu, že nastane poistná udalosť v poistných podmienkach alebo v poistnej zmluve bližšie oznaèená.
2. Poistník je ten, kto uzavrel s poistite¾om poistnú
zmluvu. Poistník je oprávnený na prevzatie plnení
poisťovne len na základe písomného súhlasu poisteného. V prípade, že poistený sám dojednáva poistnú
zmluvu, je zároveò aj poistníkom.
3. Poistné plnenie je náhrada, ktorá je pod¾a poistnej
zmluvy poskytnutá v prípade, že nastala poistná
udalosť a boli splnené všetky podmienky jej poskytnutia uvedené v týchto poistných podmienkach
a poistnej zmluve.
4. Poistka je písomné potvrdenie poistite¾a o prijatí
návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a slúži ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy.
5. Poisteným je zamestnanec, ktorý má uzavretú so
svojim zamestnávate¾om pracovnú zmluvu pod¾a
platného Zákonníka práce alebo obdobných právnych predpisov.
6. Škoda na živote a zdraví znamená telesné zranenie;
chorobu, ktorá vznikla poèas trvania poistenia; úmrtie,
ku ktorému došlo v ktorejko¾vek dobe a ktoré vyplýva
z takého telesného zranenia alebo choroby alebo smrť.
Za škodu na zdraví a živote sa považuje aj uplatnený
nárok Sociálnej a zdravotných poisťovní na náhradu
nákladov v súvislosti s takouto škodou.

7. Materiálna škoda znamená poškodenie, znièenie
alebo stratu hmotného majetku a následnú majetkovú ujmu vyplývajúcu z poškodenia, znièenia alebo straty hmotného majetku okrem ušlého zisku.
8. Finanèná škoda je škoda vyjadrená v peniazoch,
ktorej nepredchádzalo poškodenie alebo znièenie
veci alebo škoda na živote alebo zdraví.
9. Ušlý zisk je zisk, ktorý by bola poškodená strana
dosiahla, keby nenastala škodová udalosť na živote,
zdraví alebo materiálna škoda.

Èlánok 2
Predmet poistenia

Predmetom poistenia je:
1. nárok na náhradu škody, ktorú si uplatní zamestnávate¾ na základe zákonných ustanovení o zodpovednosti od svojho zamestnanca v dôsledku vzniku
škody, ktorá mu vznikla konaním poisteného zamestnanca,
2. zodpovednosť za škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávate¾a v prípade, ak bolo krytie tohto
rizika osobitne dojednané v poistnej zmluve,
3. náklady na zisťovanie a odvrátenie nárokov na náhradu škôd uplatòovaných zamestnávate¾om poisteného.

Èlánok 3
Vymedzenie poistnej udalosti

1. Poistnou udalosťou sa rozumie taký nárok na náhradu
škody uplatnený voèi poistenému, ktorý nie je v týchto
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve vylúèený a s ktorým je spojený vznik povinnosti poistite¾a plniť.
2. Poistenie sa vzťahuje len na také nároky na náhradu
škody:
 ktoré vznikli poèas doby trvania poistenia,
 pri ktorých bolo preukázané zavinenie poisteným.

Èlánok 4
Poistené nebezpeèia

1. Poisteným nebezpeèím je pracovná náplò poisteného
zamestnanca a z toho vyplývajúcich ïalších rizík (nebezpeèí) poisteného špecifikovaná v poistnej zmluve,
ktorú poistený vykonáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami upravujúcimi niektoré špeciálne èinnosti.
2. Èinnosť poisteného, z ktorej by mohli vzniknúť
nároky na náhradu škôd a ktorú poistený vykonáva
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi normami platiacimi pre danú èinnosť, nie je poistením krytá.
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3. Poistenie sa vzťahuje na:
a) zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil
svojmu zamestnávate¾ovi zavineným porušením
povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, pokia¾ táto jeho zodpovednosť
vznikla pod¾a Zákonníka práce a iných predpisov
upravujúcich zodpovednosť zamestnanca voèi svojmu zamestnávate¾ovi,
b) zodpovednosť za škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávate¾a za predpokladu, že
to bolo dojednané v poistnej zmluve a že škoda
vznikla zavinením poisteného pri dopravnej nehode alebo preukázate¾nej zrážke dopravného
prostriedku s iným predmetom za podmienky,
že udalosť bola hlásená polícii a poistený doloží
poistite¾ovi policajnú správu, v súlade s platnými
zákonnými ustanoveniami.

Èlánok 5
Výluky

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom svojmu zamestnávate¾ovi sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku:
1. úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti
poisteného, jeho zástupcov, ako aj iných osôb konajúcich z podnetu poisteného. Za hrubú nedbanlivosť sa považuje konanie poisteného smerujúce
k porušeniu ustanovení èlánku Práva a povinnosti
poistníka, poisteného a poistite¾a ako aj poverenie
náležite nepouèenej a nespôsobilej osoby obsluhou
veci alebo vykonaním urèenej èinnosti. Za hrubú nedbanlivosť sa považuje aj také konanie, zanedbanie
konania alebo nekonanie, pri ktorom bol poistený
uzrozumený s tým, že toto môže s ve¾kou pravdepodobnosťou viesť ku vzniku škody a napriek tomu
tento stav riskoval (napr. s oh¾adom na vo¾bu pracovného postupu, ktorý šetrí náklady a/alebo èas).
Úmyselné konanie je také konanie, zanedbanie konania alebo nekonanie pri ktorom poistený chcel
spôsobiť škodu. Pod úmyselným konaním sa rozumie aj vedomosť o vadnosti alebo škodlivosti vyrábaných alebo dodávaných výrobkov alebo vykonávaných prác,
2. vojny, napadnutia alebo èinu vonkajšieho nepriate¾a,
nepriate¾skej akcie (bez oh¾adu na to, èi už bola vojna
vyhlásená alebo nie), obèianskej vojny, nepokojov, revolúcie, povstania, vzbury, demonštrácie, štrajku, výluky z práce, vojenskej èi inej ozbrojenej moci, èinov
osôb jednajúcich zákerne alebo v mene alebo v spojení
s nejakou politickou organizáciou, spiknutia, zabavenia, rekvirácie pre vojenské úèely alebo deštrukcie alebo poškodenia majetku nariadením akejko¾vek vlády
de jure alebo de facto, alebo akejko¾vek verejnej moci,
3. akéhoko¾vek druhu škôd, strát, výdavkov alebo nákladov, ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené,
vyplývajú z, alebo sú v spojitosti s hocijakým druhom teroristickej akcie alebo teroristického èinu, bez
oh¾adu na iné spolupôsobiace príèiny alebo udalosti, ktoré sa udiali v rovnakom èase alebo slede nesúvisiacom so škodou. Z poistenia, ktoré sa riadi týmito poistnými podmienkami sú vylúèené všetky škody, straty, výdavky, ktoré sú priamo alebo nepriamo
spôsobené, vyplývajúce z, alebo sú späté s èinmi

s obmedzením, prevenciou alebo potláèaním teroristickej akcie alebo teroristického èinu, alebo ktoré
sa nejakým spôsobom na ne vzťahujú.
a) Za teroristickú akciu alebo teroristický èin sa považujú také konania, ktoré napåòajú skutkovú podstatu niektorého z nasledovných trestných èinov:
teroru, terorizmu, záškodníctva, sabotáže pod¾a
príslušných ustanovení Slovenskej republiky ako
aj èiny vymenované v Èl. 1 Európskeho dohovoru
o potlaèovaní terorizmu z 27. 1. 1977.
b) Za teroristickú akciu alebo teroristický èin sa okrem
konaní uvedených pod písm. a) považuje tiež každý
èin osoby alebo skupiny osôb, ktorý bol vykonaný
za úèelom dosiahnutia politických, náboženských,
etnických, ideologických alebo podobných cie¾ov,
ktoré sú zamerané na šírenie strachu a ohrozenia
medzi obyvate¾stvom alebo èasťami obyvate¾stva
a tým na získanie vplyvu na vládu alebo štátne zriadenie alebo poškodenie ústavného zriadenia alebo poškodenie hospodárskeho života v Slovenskej
republike alebo v inom štáte.
4. jadrovej energie a žiarením všetkého druhu, ako aj
výrobou, ťažbou, spracovaním azbestu alebo formaldehydu alebo v akejko¾vek ïalšej priamej alebo
nepriamej súvislosti s azbestom, formaldehydom
alebo jadrovou energiou,
5. právo na poistné plnenie nevznikne, ak v dôsledku
porušenia niektorej z povinností uvedených v èlánku 11
„Práva a povinnosti poistníka, poisteného a poistite¾a”,
bude poistite¾ovi znemožnené jednoznaène urèiť
vznik nároku na poskytnutie poistného plnenia a/alebo rozsah jeho povinnosti plniť.
Ïalej sa zmluvné poistenie za škodu nevzťahuje na:
6. škody spôsobené mankom v pokladni, chybou pri platobnom styku, spreneverením veci alebo finanènej hotovosti poisteným, stratou peòazí, cenných papierov a
hodnotných vecí ako aj prekroèením rozpoètu,
7. škodu spôsobenú zamestnávate¾ovi tým, že zamestnávate¾ovi bolo uložené zaplatenie majetkovej sankcie
(vrátane pokút, penále alebo iných platieb) v dôsledku
konania alebo opomenutia konania poisteného,
8. škody na ušlom zisku a finanèné škody,
9. škodu spôsobenú v súvislosti s èinnosťami, pre ktoré všeobecne záväzné právne predpisy ukladajú povinnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu,
10. škodu spôsobenú pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania, vrátane regresných nárokov hradených z toho istého dôvodu,
11. splnenie záväzkov zo zmlúv a na ich miesto nastupujúcich plnení,
12. škodu spôsobenú sadaním alebo zosúvaním pôdy,
eróziou, v dôsledku poddolovania, alebo priemyselným odstrelom,
13. škody spôsobené pasúcimi sa hospodárskymi zvieratami alebo divokou zverou na lúkach, stromoch,
záhradných, po¾ných a lesných kultúrach,
14. nároky na náhradu škôd zapríèinených priamo alebo
nepriamo organizmami zmenenými génovou technikou. Škody alebo nedostatky na génovo-technicky zmenených organizmoch samých tiež nie sú poistené,
15. nároky na náhradu škôd, ktoré vznikli priamo alebo
nepriamo v súvislosti s úèinkami elektromagnetických polí.

Poistenie sa ïalej nevzťahuje na:
16. pracovné èinnosti, ktoré poistený vykonáva v súbežných pracovných pomeroch a èinnosti vykonávané
za základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce v
platnom znení,
17. škodu, ktorú poistený spôsobil po požití alkoholického nápoja alebo po požití èi aplikácií iných psychotropných alebo omamných látok alebo lieku
oznaèeného zákazom viesť motorové vozidlo,
18. škodu spôsobenú na veciach prevzatých na hmotnú
zodpovednosť, schodkom na zverených hodnotách,
ktoré je povinný zamestnanec vyúètovať,
19. nenastúpenie do práce; pri neplatnom rozviazaní
pracovného pomeru,
20. straty zverených predmetov, ako nástrojov, pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov
a ostatných hnute¾ných vecí, ktoré zamestnávate¾
zveril poistenému, alebo spôsobenú neoprávneným prisvojením (krádež) takýchto zverených predmetov alebo iných hnute¾ných vecí treťou osobou,
21. zavleèením alebo rozšírením nákazlivej choroby
zvierat alebo rastlín.
Pokia¾ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa nevzťahuje na:
22. škody na životnom prostredí spôsobené napr. v dôsledku vykládky, rozptylu, vypustenia alebo úniku výparov,
pár, sadzí, dymu, kyselín, žieravín, jedovatých chemikálií, jedovatých kvapalín a plynov, odpadových látok
alebo iných chemických látok alebo zneèisťujúcich látok do zeme, atmosféry alebo do akéhoko¾vek vodného
toku alebo vodnej nádrže. Poistenie sa nevzťahuje ani
na náklady vynaložené v súvislosti so zabránením škôd
na životnom prostredí,
23. škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo
nesprávnym úradným postupom,
24. škodu spôsobenú podnikate¾ovi, v ktorom má poistený, jeho manžel, súrodenec, príbuzný v priamom
rade alebo osoba, ktorá s ním žije v spoloènej domácnosti, majetkovú úèasť,
25. škodu, za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi, súrodencovi, príbuzným v priamom rade alebo
osobe, ktorá s ním žije v spoloènej domácnosti,
26. v poistnej zmluve alebo jej prílohách je možné dohodnúť aj iné výluky.

Èlánok 6
Miesto poistenia

1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.
2. V poistnej zmluve je možné dohodnúť rozšírenie
územnej platnosti aj pre iné štáty.
3. Poistenie sa nevzťahuje na prevádzky zamestnávate¾a
so sídlom pôsobenia v zahranièí.

Èlánok 7
Zaèiatok, zmeny a doba trvania poistenia

1. Na uzavretie poistnej zmluvy je potrebné, aby bol
návrh na uzavretie poistnej zmluvy prijatý v lehote
urèenej poistníkom a ak ju neurèí poistník, tak do jedného mesiaca odo dòa, keï poistite¾ návrh dostal.
Poistná zmluva je uzavretá okamihom, keï poistník/

poistený dostane oznámenie o prijatí svojho návrhu
za predpokladu splnenia podmienok uvedených na
návrhu poistnej zmluvy.
2. Pokia¾ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistným obdobím je jeden rok.
3. Doba trvania poistenia, t.j. zaèiatok a koniec poistenia,
je urèená v poistnej zmluve.

Èlánok 8
Poistné

1. Poistné je suma uvedená v poistnej zmluve, ktorú
musí zaplatiť poistník ako protihodnotu za dohodnutú poistnú ochranu.
2. Poistník je povinný platiť za dohodnuté poistné obdobie poistné, ktoré ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, je splatné prvým dòom poistného obdobia. V prípade, ak v poistnej zmluve bolo platenie
poistného za poistné obdobie dojednané v splátkach, platí, že splátka poistného je splatná prvým
dòom príslušnej èasti poistného obdobia.
3. Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, platí, že nezaplatením splátky poistného sa 30-tym dòom
nasledujúcim po dni splatnosti nezaplatenej splátky
stáva splatným poistné za celé poistné obdobie.
4. Výška poistného je stanovená v poistnej zmluve.
Podkladom pre výpoèet poistného sú poistné sumy
uvedené v poistnej zmluve.
5. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, je
povinný zaplatiť poistite¾ovi úrok z omeškania za
každý deò omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
6. Jednorázové poistné patrí poistite¾ovi vždy celé.
7. Všetky platby poistného/splátky poistného sa zúètujú pod¾a poradia najskôr na krytie najstarších
nedoplatkov poistného/splátky poistného a úrokov
z omeškania, a potom na splatenie samotného
predpisu poistného/splátky poistného.
8. Poistite¾ má voèi tomu, kto je povinný platiť poistné, právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú
v súvislosti s doruèením výzvy na zaplatenie dlžného poistného.

Èlánok 9
Rozsah poistného plnenia

1. Poistná suma uvedená v poistnej zmluve predstavuje maximálne plnenie poistite¾a za jednu poistnú udalosť. Poistné plnenia zo všetkých poistných
udalostí vzniknutých v jednom poistnom období
nesmú presiahnuť dvojnásobok poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve.
2. Poistná suma platí pre škody na živote a zdraví, materiálne škody a pre ostatné škody spolu.
3. Ak sa poistite¾ vopred k tomu písomne zaviaže, nahradí za poisteného trovy:
a) obhajoby poisteného v prípravnom konaní a pred
súdom prvého stupòa v trestnom konaní vedenom
proti nemu v súvislosti s udalosťou, ktorá by mohla
byť dôvodom vzniku práva na plnenie z poistenia
zodpovednosti za škodu,
b) obèiansko-súdneho konania o náhrade škody pred
príslušným orgánom, ak bolo konanie potrebné na
zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky pl-

nenia, pokia¾ je poistený povinný ich uhradiť,
c) právneho zastúpenia poisteného v konaní o náhrade škody,
d) mimosúdneho prejednania nárokov poškodeného, vzniknuté poškodenému alebo jeho zástupcovi a to aj v tom prípade, ak sa nárok na náhradu
škody ukázal ako neopodstatnený.
4. Spoluúèasť poisteného sa odpoèíta od poistného
plnenia. Spoluúèasť je suma dojednaná v poistnej
zmluve, ktorou sa poistený podie¾a na poistnom plnení z každej poistnej udalosti.

Èlánok 10
Splatnosť poistného plnenia

1. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len èo poistite¾
skonèil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistite¾a plniť.
2. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytoèného odkladu;
ak sa nemôže skonèiť do jedného mesiaca po tom, keï
sa poistite¾ o poistnej udalosti dozvedel, je poistite¾
povinný poskytnúť poistenému na základe písomnej
žiadosti primeraný preddavok z predpokladanej výšky
škody, ak je preukázaný právny základ nároku poisteného na poskytnutie poistného plnenia.
3. V prípade, ak preukázanie vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia závisí od výsledku vyšetrovania orgánov èinných v trestnom konaní, hasièov
a pod., vyšetrenie poistite¾a v zmysle bodu 1. tohto
èlánku nie je možné skonèiť skôr ako doruèením rozhodnutia orgánov èinných v trestnom konaní, hasièov a pod. poistite¾ovi.

Èlánok 11
Práva a povinnosti poistníka,
poisteného a poistite¾a

Povinnosti poistníka a poisteného pri uzavieraní poistnej zmluvy a poèas doby jej trvania:
1. Poistník/poistený je povinný odpovedať pravdivo a
úplne na všetky písomné otázky poistite¾a týkajúce
sa dojednávania poistenia ako aj zmeny poistenia.
2. Poistník/poistený je povinný dodržiavať ustanovenia
týchto poistných podmienok, zmluvné dojednania
a ïalšie povinnosti uložené mu poistnou zmluvou.
3. Poistník je povinný platiť poistné vèas a v stanovenej
výške.
4. Poistník/poistený je povinný bezodkladne oznámiť
každé jemu známe okolnosti zmeny rizika a to aj
vtedy, ak k nej dôjde mimo jeho vôle. Poistite¾ je
v danom prípade oprávnený upraviť rozsah krytia
a výšku poistného. Povinnosť poistníka/poisteného
informovať o zmene rizika sa týka predovšetkým
okolností, o ktorých informoval písomne poistite¾a
pri uzavieraní poistnej zmluvy. Pri nedodržaní tejto
povinnosti je poistite¾ v prípade poistnej udalosti
oprávnený k odmietnutiu alebo primeranému zníženiu plnenia, za predpokladu, že okolnosť, ktorá
bola predmetom porušenia oznamovacej povinnosti, bola príèinnou vzniku poistnej udalosti alebo
ovplyvnila jej rozsah.
5. Ak má poistený dojednané obdobné poistenie u iného
poistite¾a, je povinný oznámiť poistite¾ovi názov a sídlo
poistite¾a, druh poistenia ako aj výšku poistnej sumy.

6. Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpeèenstva,
ktoré sú mu právnymi predpismi uložené, alebo ktoré vzal na seba poistnou zmluvou, ani nesmie trpieť
porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb.
Povinnosti poisteného po vzniku poistnej udalosti:
7. Ak vznikne poistná udalosť je poistený povinný urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby
sa vzniknutá škoda už nezväèšovala a aby sa obmedzil rozsah už vzniknutej škody.
8. Poistený je povinný okamžite po zistení udalosti, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné
plnenie, písomne alebo akýmko¾vek iným vhodným
spôsobom oznámiť poistite¾ovi vznik takejto udalosti
a dať pravdivé písomné vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu s vyèíslením výšky škody.
9. Ak poistený nie je schopný z èasového alebo iného dôvodu získať príkaz od poistite¾a na vykonanie procesného úkonu, ktorý je ohranièený lehotou, je poistený
povinný tento úkon vykonať.
10. Poistený je povinný poskytnúť poistite¾ovi súèinnosť,
ktorá je potrebná na zistenie príèiny a výšky škody ako aj
originály všetkých dokladov vyžiadaných poistite¾om.
11. V prípade škody na majetku (poškodenie alebo znièenie) zamestnávate¾a, príp. tretej poškodenej osoby,
ktorú spôsobil poistený svojou èinnosťou, je povinný
zabezpeèiť uschovanie poškodených vecí alebo ich
èastí, pokia¾ poistite¾ alebo ním poverené osoby nevykonajú ich obhliadku.
12. Ak poistený má proti inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou, prechádza jeho
právo na poistite¾a, a to do výšky plnenia, ktoré mu
poistite¾ poskytol. Poistený na náklady poistite¾a
urobí všetko preto, bude spolupôsobiť a dá súhlas,
aby boli podniknuté všetky také úkony, aké môžu
byť nutné a žiadané poistite¾om v záujme zabezpeèenia práv a regresov, alebo v záujme prijatia právnej pomoci alebo odškodnenia od tretích zmluvných strán, bez oh¾adu na to, èi takéto výkony sú
alebo budú nutné alebo vyžadované pred alebo po
odškodnení poisteného poistite¾om.
13. Poistený je povinný v konaní o náhrade škody, ktorú
má poistite¾ nahradiť, postupovať v súlade s pokynom poistite¾a, najmä sa poistený nemôže bez súhlasu poistite¾a zaviazať k náhrade škody a nemôže
uzavrieť bez súhlasu poistite¾a súdny zmier. Proti
rozhodnutiam príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhrady škody, je poistený povinný vèas podať
odvolanie, pokia¾ v odvolacej lehote neobdrží od
poistite¾a iný pokyn. Poistený nemôže bez predchádzajúceho súhlasu poistite¾a uznať alebo uspokojiť
akýko¾vek nárok zo zodpovednosti za škodu.
14. Poistený je povinný v prípade, že sa v súvislosti
s poistnou udalosťou zaèalo trestné konanie proti
poistenému, túto okolnosť okamžite písomne oznámiť poistite¾ovi.
15. Poistený je povinný, ak vzniklo v súvislosti s poistnou
udalosťou podozrenie z trestného èinu, podať okamžite oznámenie príslušným policajným orgánom.
Práva a povinnosti poistite¾a:
16. Poistite¾ má právo v akejko¾vek vhodnej dobe kontrolovať a skúmať riziká a poistený poskytne za týmto
úèelom všetky informácie potrebné k odhadu rizika.

17. Poistite¾ má povinnosť vrátiť poistenému doklady, ktoré si predtým od neho vyžiadal, poistite¾ môže oznaèiť
originály dokladov.
18. Ak sa poistite¾ dozvie až po poistnej udalosti, že jej
príèinou je skutoènosť, ktorú pre vedomé nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzatvorenie zmluvy
bola podstatná, je oprávnený plnenie zo zmluvy odmietnuť. Odmietnutím plnenia poistenie zanikne.
19. Ak poistený jedná s úmyslom uviesť poistite¾a do
omylu v súvislosti s okolnosťami, ktoré majú vplyv
na výšku alebo dôvod poistného plnenia, má poistite¾ právo poistné plnenie primerane znížiť alebo
zamietnuť.
20. V prípade porušenia povinnosti poistníka/poisteného
uvedených v tomto èlánku má poistite¾ právo poistné
plnenie primerane znížiť.

Èlánok 12
Zánik poistenia a výpovedné lehoty

Okrem dôvodov zániku v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov platia nasledovné ustanovenia:
1. Poistenie zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
b) výpoveïou ku koncu poistného obdobia; výpoveï sa musí dať aspoò šesť týždòov pred jeho
uplynutím,
c) výpoveïou každej zo zmluvných strán do dvoch
mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne,
d) ak poistník alebo poistite¾ písomne vypovedal
poistenie do 3 mesiacov od oznámenia poistnej
udalosti. Poistenie zaniká v tomto prípade uplynutím jedného mesiaca od doruèenia výpovede
druhému úèastníkovi.
2. V zmysle § 801 Obèianskeho zákonníka zaniká poistenie nezaplatením jednorazového poistného alebo poistného za prvé poistné obdobie do troch mesiacov
od jeho splatnosti. Poistenie zanikne ïalej tým, že poistné za ïalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do
jedného mesiaca odo dòa doruèenia výzvy poistite¾a
na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred
doruèením tejto výzvy. Výzva poistite¾a musí obsahovať upozornenie, že poistenie zanikne v prípade jeho
nezaplatenia. To isté platí, ak bola zaplatená len èasť
poistného. Výzva sa považuje za doruèenú, ak ju adresát prijal, odmietol prijať, alebo dòom, keï ju pošta
vrátila odosielajúcej strane ako nedoruèenú.
3. Pri porušení povinností poistníka odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistite¾a týkajúce sa dojednania poistenia, môže poistite¾ odstúpiť od zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom odpovedaní na otázky týkajúce sa dojednania poistenia,
prípadne jeho zmeny, by zmluvu neuzatvoril alebo
zmenu nedojednal.
4. Zásielka, ktorou sa oznamuje výpoveï, odstúpenie od
zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia sa považuje za doruèenú dòom, kedy ju adresát prijal, odmietol prijať alebo dòom, keï ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoruèenú.

Èlánok 13
Spolupoistenie

Ak sa na poistení toho istého predmetu poistenia podie¾a viacero poistite¾ov (spolupoistenie), platí, že každý z poistite¾ov zodpovedá za svoje záväzky len do výšky svojho podielu uvedeného v poistnej zmluve.

Èlánok 14
Znalecké konanie

1. Poistený a poistite¾ sa v prípade nezhody o výške plnenia môžu dohodnúť, že výška plnenia bude stanovená znaleckým konaním. Znalecké konanie môže byť
rozšírené i na ostatné predpoklady nárokov na plnenie.
2. Znalcom alebo expertom v danom odbore (ïalej len
„znalec”) sa v zmysle týchto poistných podmienok
rozumie osoba, ktorá je vzh¾adom k svojej profesii
a vzdelaniu považovaná za odborníka v danom odbore a k poistenému, resp. poistite¾ovi nemá žiadne
nevyrovnané záväzky alebo iné vzťahy, na základe
ktorých by mohli byť spochybnené výsledky jej znaleckého posudku.
3. Zásady znaleckého konania:
a) Poistený a poistite¾ sa písomne dohodnú na urèení znalca v danom odbore, ktorý voèi žiadnej
zo strán nesmie mať žiadne záväzky. Každá zo
strán môže námietku voèi osobe znalca vzniesť
len pred zaèatím jeho èinnosti.
b) Urèený znalec vypracuje znalecký posudok o sporných otázkach.
c) Náklady znaleckého konania hradia obidve strany rovnakým dielom.
d) Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a povinnosti poistite¾a a poisteného stanovené právnymi predpismi, poistnými podmienkami a poistnou zmluvou.

Èlánok 15
Závereèné ustanovenia

1. Všetky prípadné zmeny v poistnej zmluve musia byť
vykonané písomnou formou a len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán.
2. Prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto
poistením, budú riešené súdnymi orgánmi Slovenskej republiky.
Tieto poistné podmienky nadobúdajú úèinnosť 1. 7. 2012

