
Zmluva o dielo č.............................
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka - zák. č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

1. Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:

Názov: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Ventúrska3, 813 01 Bratislava
doc. Mária Heinzová, ArtD., rektorka Vysokej školy múzických

IČO:
umení v Bratislave
00397431

IČ pre DPH: SK2020845200
DIČ: 2020845200
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT:

Štátna pokladnica Bratislava
                             
           

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotovíte!’:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
1Č pre DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

TKD Výťahy s.r.o.
Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava
Miroslav Šimončič konateľ
52 511 685
SK2121056542
2121056542

Zapísaný v obchodnom/živnostenskom registri: oddiekSro Vložka č.: 139054/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela s označením „Generálna výmena, osobného
výťahu TOV450 FTF a súvisiacich súčastí, vrátane modernizácie“, vymedzeného:

a) sprievodnou dokumentáciou uvedenou v Prílohe č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE SÚČASNÉHO VÝŤAHU (ďalej aj

ako „sprievodná dokumentácia“),
b) požiadavkami objednávateľa na špecifikáciu nového výťahu uvedenými v Prílohe č.

2 k Výzve na predkladanie ponúk (ďalej aj ako “POŽIADAVKY
OBJEDNÁVATEĽA NA ŠPECIFIKÁCIU NOVÉHO VÝŤAHU“),

(ďalej len „predmet zmluvy“, resp. „dielo“).

2.2 Predmet zmluvy zahrňuje:



a) komplexnú výmenu osobného výťahu v objekte Filmovej a televíznej fakulty VŠMU 
na Svoradovej ul. č. 2A. v Bratislave,

b) kompletnú demontáž a likvidáciu súčasného výťahu v súlade s príslušnou 
legislatívou,

c) uvedenie zrealizovaného diela do prevádzky,
d) odovzdanie príslušných dokladov k dielu,
e) ďalšie činnosti súvisiace s realizáciou diela,
f) práce, služby, dodávky alebo výkony zahrnuté v technickom popise výkazov výmer 

a špecifikáciách zmluvy, resp. ktoré sú obsahom sprievodnej dokumentácie, 
a zaručujú úplnú, riadnu a bezchybnú funkčnosť a prevádzkyschopnosť diela,

g) záručný servisu výťahu počas záručnej doby uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.

2.3 Zhotovíte!’ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil a plne porozumel obsahu 
sprievodnej dokumentácie (Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk - ZÁKLADNE 
TECHNICKÉ PARAMETRE SÚČASNÉHO VÝŤAHU) a požiadavkám objednávateľa na 
špecifikáciu nového výťahu (Prílohe č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk), ako aj že sa v 
plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, 
kvalitatívne a iné podmienky potrebné na realizáciu diela a že disponuje takými kapacitami a 
odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné.

2.4 Zhotovíteľom ocenený Výkaz výmer vrátane prehľadu ekvivalentných výrobkov a 
materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zmluvy tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2.5 Objednávateľ objednáva zhotovenie predmetu zmluvy od zhotoviteľa a zaväzuje sa riadne 
a včasné zhotovený predmet zmluvy od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za riadne a včasné 
zhotovený predmet zmluvy zhotoviteľovi dohodnutú cenu za zhotovenie predmetu zmluvy.

2.6 Zhotovíte!’ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.7 Zhotovíte!’ potvrdzuje, že je oprávnený uzavrieť túto zmluvu.

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3. Lehoty plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi ukončené, t. j. riadne zhotovené dielo 
do 5 týždňov, najneskôr však do 31.8.2021. Objednávateľ predpokladá dodanie predmetu 
zákazky počas letného prázdninového obdobia, t.j. od 1.7.2021 do 31.8.2021, zároveň po 
dohode s úspešným uchádzačom/zhotoviteľom, nevylučuje možnosť začať s dodávkou 
a prácami, vzhľadom na obdmedzenia a opatrenia súvisiace s pandémiou Covid 19, v 
prípade dištančného štúdia aj skôr.

3.2 Pracovisko bude zo strany objednávateľa odovzdané zhotoviteľovi najneskôr do 3 
dní od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný v uvedenej lehote 
pracovisko od objednávateľa prevziať.

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou diela najneskôr 5 kalendárnych dní odo dňa 
prevzatia pracoviska.



3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou odovzdania 
ukončeného diela po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou 
predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. 
V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu znemožnenia alebo prerušenia prác zo strany 
objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť písomne potvrdené zástupcami oboch 
zmluvných strán. V tomto prípade objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú 
zmluvnú pokutu.

3.6 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu odovzdania predmetu zmluvy pri:
- prekážkach spôsobených objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým nemohol 

zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať, nie však 
pri prekážkach spôsobených subdodávateľom,

- prerušení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa,
- omeškaní s odovzdaním staveniska, resp. pracoviska.

4. Cena za zhotovenie diela

4.1 Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a je vypočítaná podľa zákonov platných a účinných 
ku dňu predloženia cenovej ponuky na zhotovenie diela zo strany zhotoviteľa.

4.2 Cena za zhotovenie diela je nasledovná:
• cena za zhotovenie diela bez DPH 35.990,00 Eur

( tridsaťpäťtisícdeväťstodeväťdesiat eur nula euro centov),
• sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) v % 20
• výška DPH 7.198,00 Eur,
• cena za zhotovenie diela vrátane DPH 43.188,00 Eur 
(ďalej len „cena za zhotovenie diela“).

4.3 Cena za zhotovenie diela zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, 
výrobkov a montážnych prác, zodpovedajúcich technickým normám a všeobecne záväzným 
predpisom vo výstavbe.

4.4 V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zrealizovanie 
predmetu zmluvy.

4.5 Cena za zhotovenie diela je pevná a konečná.

4.6 Zmena ceny za zhotovenie diela v prípade vzniku viac/menej prác a dodávok sa 
umožňuje len na základe dodatku ku zmluve, uzavretého podľa § 18 platného zákona 
o verejnom obstarávaní.

4.7 Pre výpočet zmeny ceny za zhotovenie diela bude zhotoviteľ používať ceny 
nasledovne:

- zmeny množstiev, výmer, v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa 
nemenia položky stavebných prác a dodávok, na ktoré sú v prílohe č. 1 k tejto zmluve 
dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia na zmenené množstvá,

- pri doplnení nových položiek stavebných prác a dodávok, ktoré sa v prílohe č. 1 k tejto 
zmluve nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny v zmysle zákona č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.



4.8 Zhotovíte!’ je povinný ku každému dodatku zmluvy, ktorý sa týka zmeny ceny za 
zhotovenie diela v prípade vzniku viac/menej prác a dodávok, vypracovať a priložiť dodatok 
k rozpočtu uvedenému v prílohe č. 1 tejto zmluvy v nasledovnom rozsahu:

rekapitulácia ceny za zhotovenie diela, ktorá bude obsahovať cenu za zhotovenie diela 
z rozpočtu, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy, cenu dodatku/dodatkov k rozpočtu 
a cenu za zhotovenie diela spolu, 
položkovitý rozpočet viac/menej prác a dodávok, vypracovaný na základe prílohy č. 
1 tejto zmluvy viac/menej prác a dodávok spracovaného zhotoviteľom, prípadne 
v spolupráci s projektantom, 
položkovitý rozpočet prác a dodávok, ktoré nebudú realizované.

4.9 Zmluvné strany potvrdzujú, že zhotovíte!’ je (prípadne nie je) platiteľom DPH a 
objednávateľ je platiteľom DPH.

4.10 V odsúhlasených jednotkových cenách, podľa prílohy č.l tejto zmluvy, je zahrnuté 
všetko, čo je potrebné pre úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané plnenie 
predmetu tejto zmluvy, predovšetkým ale:

- všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, 
prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, 
všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, 
odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje, 
náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre realizáciu diela 
potrebných materiálov a dodávok, bez rozdielu podlaží,

- náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, požiarne 
utesnenie prestupov podľa projektovej dokumentácie, skladovacie plochy, 
náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednávateľom, 
vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, vrátane dodržiavania dotknutých zákonov 
o ochrane životného prostredia a nariadení príslušných orgánov,

- náklady spojené s dovozom materiálov zo zahraničia, vrátane colných a iných 
poplatkov spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, certifikáciou výrobkov 
a materiálov, 
náklady na uzatvorenie a udržiavanie platnosti všetkých druhov poistiek súvisiacich 
priamo alebo nepriamo s realizáciou diela, 
licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva, 
skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými zákonmi, 
všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé 
a kompletné plnenie predmetu zmluvy jednotlivo, rovnako ako v celku, záručný servis 
vyhradeného zariadenia technického.

5. Financovanie a fakturácia

5.1 Objednávateľ preddavok finančných prostriedkov zhotoviteľovi neposkytne.

5.2 Platby počas realizácie diela bude objednávateľ zhotoviteľovi uhrádzať na základe 
zhotoviteľom vyhotovených a predložených faktúr za vykonané práce a dodávky, doložených 
súpismi vykonaných prác a dodávok a zisťovacím protokolom.

♦ Súpisy musia obsahovať druh a množstvo vykonaných prác a dodávok v položkovitej 
skladbe výkazu výmer a ich ocenenie jednotkovými cenami podľa výkazu výmer.



• V zisťovacom protokole zhotovíte!’ uvedie cenu prác a dodávok vykonaných 
zhotoviteľom odo dňa zahájenia prác bez DPH. Zisťovací protokol a súpisy musia byť 
originálne podpísané zhotoviteľom a opatrené originálnym odtlačkom pečiatky 
zhotoviteľa.

• Faktúru predloží zhotovíte!’ objednávateľovi v troch vyhotoveniach, súpisy 
a zisťovací protokol predloží zhotovíte!’ objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach, 
z toho tri vyhotovenia zostávajú objednávateľovi.

♦ Objednávateľ preverí súlad vykonaných prác a dodávok podľa predložených súpisov 
vykonaných prác a dodávok so skutočnosťou, s výkazmi výmer, s rozpočtom, 
s projektom a s touto zmluvou.

♦ Objednávateľ odsúhlasí a potvrdí predložené súpisy vykonaných prác a dodávok 
a vráti do piatich kalendárnych dní od ich predloženia podpísané zhotoviteľovi, alebo 
v prípade vád alebo nesúladu súpisov so skutočnosťou, s výkazmi výmer, s 
rozpočtom, s projektom alebo s touto zmluvou ich v rovnakej lehote vráti 
zhotoviteľovi spolu s faktúrou na prepracovanie s uvedením dôvodu vrátenia, 
presným zadefinovaním vád alebo nedorobkov a označením položiek, u ktorých vady, 
nedorobky alebo nesúlad zistil.

♦ Ak objednávateľ nevráti súpisy s faktúrou zhotoviteľovi do piatich kalendárnych dní 
na prepracovanie, považujú strany súpisy za objednávateľom odsúhlasené. V prípade 
sporu platí dátum odovzdania poštovej zásielky verejnému prepravcovi. Kontrolu, 
odsúhlasovanie a potvrdzovanie vykonaných prác a dodávok bude vykonávať za 
objednávateľa technický dozor objednávateľa.

• Odsúhlasenie vykonaných prác a dodávok a potvrdenie ich súladu so skutočnosťou, 
s výkazmi výmer, s rozpočtom, s projektom a s touto zmluvou vykoná technický dozor 
objednávateľa tak, že podpíše zhotoviteľom vystavené súpisy vykonaných prác a 
dodávok, opatrí ich odtlačkom pečiatky objednávateľa a dátumom ich odsúhlasenia.

♦ Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom. V prípade 
neoprávneného vrátenia faktúry objednávateľom alebo v prípade nezaplatenia faktúry 
objednávateľom v lehote splatnosti, má zhotovíte!’ právo prerušiť práce až do doby 
zaplatenia fakturovanej čiastky.

5.3 Každá faktúra musí obsahovať:
- meno a adresu sídla zhotoviteľa, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, IČO a 

IČ DPH zhotoviteľa, 
meno a adresu sídla objednávateľa, miesta podnikania, ICO a IČ DPH objednávateľa, 

- poradové číslo faktúry, 
- číslo zmluvy a označenie časti diela, 

dátum, kedy boli práce vykonané, 
dátum vyhotovenia faktúry, 
množstvo a druh dodaného tovaru a rozsah a druh realizovaných prác,

- výšku fakturovanej čiastky bez DPH v Eur, 
sadzbu DPH alebo údaj o oslobodení od DPH, 
výšku DPH v Eur, 
označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa uvedené v čl. 1 tejto zmluvy, na ktorý sa má 
platba uhradiť (v tvare IBAN),

- lehotu splatnosti, 
pečiatku a podpis vystavovateľa faktúry.

5.4 Právo na vystavenie konečnej faktúry bude mať zhotovíte!’ po podpísaní preberacieho 
protokolu kompletne zhotoveného diela. Zhotovíte!’ je povinný vystaviť konečnú faktúru do



10 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu kompletne zhotoveného diela. Konečná 
faktúra musí obsahovať okrem rozpisu prác a dodávok výslovne názov „konečná faktúra“, 
celkovú dohodnutú cenu bez DPH, celkovú výšku DPH, v prílohe uvedený rozpis všetkých 
vystavených a uhradených faktúr, čiastku zostávajúcu na úhradu po odpočte uhradených 
faktúr.

5.5 Objednávateľ zadrží zhotoviteľovi z prvej faktúry časť z ceny predmetu zmluvy celkom 
s DPH až do výšky 10 % do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov zhotoveného 
diela, resp. do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov uvedených v preberacom 
protokole zhotoveného diela. Zadržaná čiastka bude zhotoviteľovi vrátená v konečnej faktúre.

5.6 Objednávateľ odpočíta z konečnej faktúry zmluvnú pokutu za nedodržanie zmluvného 
termínu zhotovenia predmetu zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa.

6. Záručná doba a zodpovednosť za škodu

6.1 Záručná doba na predmet zmluvy je dohodnutá na 5 rokov odo dňa prevzatia riadne 
a včasné zhotoveného predmetu zmluvy od zhotoviteľa.

6.2 Zhotoviteľ je povinný počas záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť 
odstrániť vady diela zavinené zhotoviteľom, nezávisle na ich povahe (doprava, 
realizácia prác, montáž, použitie nevhodného materiálu a pod.), 
ak vady nemôžu byť odstránené, má objednávateľ právo na výmenu chybnej časti 
diela,
ak vady zapríčinia nefunkčnosť celého diela, obmedzenie jeho funkcionality, náklady 
naviac z titulu ďalších dodávok a pod. je za to zhotoviteľ plne zodpovedný 
a objednávateľ má nárok na úhradu všetkých škôd jeho počínaním spôsobených, 
o čom bude zhotoviteľa písomne informovať.

6.3 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sa vada odstraňovala.

6.4 Ak zhotoviteľ v súvislosti so svojou činnosťou poškodí majetok objednávateľa, alebo 
tretích osôb, musí bez zbytočného odkladu uviesť veci do pôvodného stavu, prípadne znášať 
náklady ktoré s tým súvisia, pričom zodpovedá za škodu v plnom rozsahu. Zhotoviteľ nesie 
riziko a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na diele, rovnako aj za rozpracované 
a dokončené práce až do doby protokolárneho prevzatia celého diela objednávateľom.

7. Zodpovednosť za vady, zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy

7.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy bude mať počas záručnej doby a v čase 
odovzdania a prevzatia technické vlastnosti zhodné s požiadavkami všeobecne záväzných 
právnych predpisov, technických noriem, ďalej vlastnosti podľa zmluvy uzatvorenej s 
objednávateľom a že nebude mať vady, ktoré by bránili jeho užívaniu na určený účel.

7.2 Vady diela zhotoviteľ odstráni počas záručnej doby bezodplatne, bez nároku na úhradu 
akýchkoľvek súvisiacich nákladov (dopravné a podobne). Na odstránenie vady nastúpi 
zhotoviteľ najneskôr do 24 hodín od uplatnenia reklamácie a vadu odstráni bez zbytočného 
odkladu.



7.3 V prípade nesplnenia zmluvnej lehoty na zhotovenie diela zhotoviteľ zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za zhotovenie diela bez DPH za 
každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním zhotoveného diela.
7.4 Za omeškanie s odstránením vád, reklamovaných objednávateľom v záručnej lehote, 
zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- eur za každý aj začatý deň 
omeškania.

7.5 Ak sa objednávateľ ocitne v omeškaní s platením faktúr, môže zhotoviteľ uplatniť 
a objednávateľ v tom prípade zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy bez DPH 
za každý aj začatý deň omeškania.

7.6 Objednávateľ je oprávnený, bez ohľadu na prípadné ďalšie nároky na náhradu škody bez 
nutnosti ustanovenia dodatočnej lehoty, od tejto zmluvy odstúpiť, ak:

zhotoviteľ odmietne prevziať, resp. ak neprevezme pracovisko od objednávateľa v lehote 
podľa bodu 3.2 tejto zmluvy,
zhotoviteľ nezačne s realizáciou diela najneskôr v lehote podľa bodu 3.3 tejto zmluvy, 
zhotoviteľ prerušil práce na diele na viac ako 15 dní a nedošlo k inej písomnej dohode, 
zhotoviteľ je v omeškaní so zhotovením diela viac ako 30 dní.

7.7 Zhotoviteľ je oprávnený, bez ohľadu na prípadné ďalšie nároky na náhradu škody bez 
nutnosti ustanovenia dodatočnej lehoty, od tejto zmluvy odstúpiť, ak:

objednávateľ mešká s úhradou faktúry viac ako 20 dní,
na majetok objednávateľa bol vyhlásený konkurz alebo bola povolená reštrukturalizácia.

7.8 Odstúpením od zmluvy nezanikajú povinnosti nahradiť škodu a platiť zmluvné pokuty 
dohodnuté pre prípad porušenia zmluvy a tie povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli pred 
odstúpením od zmluvy, ak z ich povahy nevyplýva niečo iné.

7.9 Odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán sa zhotoviteľ nezbavuje svojich 
povinností a záväzkov, ohľadom vykonanej časti diela, z titulu záruky v zmysle ustanovení čl. 
6 tejto zmluvy.

7.10 Objednávateľ i zhotoviteľ je oprávnený zaslať odstúpenie od zmluvy poštou. Ak druhá 
strana odstúpenie od zmluvy z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, písomnosť sa považuje za 
doručenú v súlade s platnými predpismi o doručovaní zásielok. Miestom doručovania 
korešpondencie, písomností a dokladov všetkého druhu je sídlo objednávateľa, resp. 
zhotoviteľa, uvedené v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy.

7.11 Ďalší postup strán v prípade odstúpenia od zmluvy upravuje § 344 a nasledujúce 
Obchodného zákonníka.

8. Pracovisko, realizácia diela, odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Pracovisko bude zo strany objednávateľa odovzdané zhotoviteľovi najneskôr podľa bodu 
3.2 tejto zmluvy.

8.2 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko v deň nasledujúci po dni odovzdania a prevzatia 
zhotoveného diela.

8.3 Podmienky realizácie diela budú upresnené v zápise o odovzdaní pracoviska.



8.4 Zhotoviteľ bude pri uskutočňovaní diela dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti 
práce a technických zariadení a dbať o ochranu osôb na stavenisku.

8.5 Zhotoviteľ bude počas realizácie diela dodržiavať hygienické a ostatné platné predpisy 
a najmä je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné 
prostredie technickou disciplínou (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného 
pokoja).

8.6 Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a zneškodnenie všetkých odpadov zo stavebnej činnosti 
v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov 
na riadenej skládke odpadu.

8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a priestoroch dotknutých jeho 
činnosťou.

8.8 Zhotoviteľ bude viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebnomontážny denník (ďalej len 
„denník“), ktorý bude trvalo prístupný objednávateľovi. Povinnosť viesť denník sa končí 
dňom odstránenia nedostatkov a nedorobkov po odovzdaní ukončeného diela.

8.9 V informačnej časti denníka musia byť uvedené identifikačné údaje o objednávateľovi, 
projektantovi a zhotoviteľovi, údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, zoznam všetkých 
dokladov a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávaného diela. Všetky listy denníka sa musia 
postupne číslovať.

8.10 Zápisy do denníka zapisuje a podpisuje určený stavbyvedúci zhotoviteľa v deň 
vykonania prác, alebo v deň vzniku okolností, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi zápismi sa 
nesmú vynechávať voľné miesta. Pokiaľ zhotoviteľ nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná 
objednávateľ alebo projektant, musí k tomuto zápisu zaujať stanovisko najneskôr do piatich 
pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, súhlasí so zápisom.

8.11 Zápisom objednávateľa alebo povereného zástupcu objednávateľa do stavebného 
denníka nemôže objednávateľ požadovať alebo odsúhlasiť rozšírenie prác a dodávok nad 
rozsah predmetu plnenia tejto zmluvy ani požadovať alebo odsúhlasiť zmeny diela.

8.12 Ak objednávateľ alebo zhotoviteľ nesúhlasí s obsahom vykonaného zápisu, musí do 
piatich pracovných dní oznámiť svoje stanovisko lebo inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí.

8.13 Zhotoviteľa bude zastupovať počas realizácie prác na stavbe

Richard Jurický
(meno a priezvisko stavbyvedúceho).

8.14 Odborný technický dozor obj ednávateľa bude vykonávať

Miroslav Šimončič
(meno a priezvisko odborného technického dozoru objednávateľa)

8.15 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 3 dní vopred pripravenosť diela na odovzdanie. 
Objednávateľ má právo uložiť zhotoviteľovi opatrenia pred prevzatím diela za účelom 



odstránenia zistených nedostatkov, vád a nedorobkov. O prevzatí diela bude vyhotovený 
preberací protokol.

8.16 Zhotovíte!’ sa zaväzuje vyzvať písomne objednávateľa, resp. jeho splnomocneného 
zástupcu na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu ďalších prác zakryté, alebo sa 
stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví 
a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotovíte!’ pokračovať v týchto prácach. Ak bude 
objednávateľ požadovať dodatočne odkrytie týchto prác, je zhotovíte!’ oprávnený toto 
odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Zhotovíte!’ je však povinný zhotoviť preukaznú 
fotodokumentáciu sám a na vlastné náklady. Túto potom musí predložiť objednávateľovi 
spolu s protokolom o vykonaných prácach, ktorý sa stane podkladom pre fakturáciu. Ak bude 
objednávateľ z objektívnych príčin požadovať dodatočne odkrytie týchto prác apo odkrytí 
konštrukcie sa ukáže chyba pri zhotovení konštrukcie, je zhotovíte!’ povinný toto odkrytie 
vykonať a uhradiť na vlastné náklady s tým spojené. V prípade, že sa chyba neukáže, hradí 
všetky náklady s tým spojené objednávateľ.

8.17 Súčasťou odovzdávajúceho protokolu sú nasledovné prílohy :
doklady ktorými preukáže kvalitu použitých materiálov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov (atesty, certifikáty -Ix originál a 2x 
fotokópie), 
stavebný denník,
doklady o vyvezení stavebného a separovaného odpadu na riadenú skládku, alebo o jeho 
likvidácii povoleným spôsobom, 
projekt skutočného zhotovenia diela.

8.19 Zhotovíte!’ je povinný po dokončení diela, bez zbytočného odkladu, písomne oznámiť 
objednávateľovi termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ dielo 
prevezme iba v tom prípade, ak na ňom nebudú zistené žiadne vady a nedorobky, ktoré by 
bránili riadnemu, bezpečnému, ekonomickému a plne funkčnému užívaniu celého diela. 
Prevzatie diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených vád funkčnosti, 
rovnako ako v prípade čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzkov zhotoviteľa. O 
uvedenej skutočnosti bude vyhotovený písomný záznam.

9. Ďalšie povinnosti zmluvných strán

9.1 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje:
- zabezpečovať si všetky potrebné potvrdenia a povolenia na realizáciu diela, ak počas 

realizácie diela vznikne takáto potreba získania potvrdení a povolení,
- zabezpečiť prepracovanie projektovej dokumentácie v prípade, že rozpočet 

zhotoviteľa neobsahuje ekvivalentné technické špecifikácie s technickými
špecifikáciami stanovenými projektovou dokumentáciou,

- zabezpečiť spracovanie dodatku k rozpočtu na práce a dodávky, ak ich potreba 
vykonania vyplynie dodatočne po uzavretí zmluvy z nepredvídateľných okolností 
a týkajú sa rozšírenia alebo zmeny predmetu tejto zmluvy.

9.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
odovzdať zhotoviteľovi protokolárne pracovisko, vypracovať protokol o odovzdaní a 
prevzatí staveniska,
zabezpečiť včasnú úhradu faktúr,
prevziať zhotovené dielo od zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.



Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 
vykonávaní Diela s poistnou sumou najmenej vo výške zodpovedajúcej cene za Dielo 
a so spoluúčasťou najviac vo výške 5% a vykonať všetko potrebné k tomu, aby 
poistenie bolo platné počas celej doby vykonávania Diela. Zhotoviteľ je povinný 
preukázať uzavretie poistenia Objednávateľovi predložením kópie poistnej zmluvy 
najneskôr v deň začatia vykonávania Diela, v opačnom prípade má Objednávateľ 
právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy. Kópia poistnej zmluvy bude 
tvoriť prílohu č.4 k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný preukázať trvanie poistenia 
kedykoľvek počas doby vykonávania Diela na základe výzvy Objednávateľa.

10. Ostatné dohody

10.1 O prácach a dodávkach, ktorých potreba vykonania vyplynie dodatočne po uzavretí 
z nepredvídateľných okolností, sú povinné zmluvné strany sa navzájom informovať zápisom 
do stavebného denníka stavby. Návrh dodatku k rozpočtu zostavuje vždy zhotoviteľ a dokladá 
minimálne stručnou technickou správou a grafickým znázornením, z ktorých bude zrejmé 
miesto, rozsah, technické a kvalitatívne parametre navrhovaných prác a dodávok. Takto 
spracovaný návrh dodatku k rozpočtu, opatrený originálnym odtlačkom pečiatky zhotoviteľa, 
opatrený originálnym podpisom štatutárneho zástupcu zhotoviteľa a dátumom spracovania, 
predloží zhotoviteľ objednávateľovi k odsúhlaseniu a podpísaniu.

10.2 Na základe odsúhlaseného a oprávnenou osobou objednávateľa podpísaného dodatku 
k rozpočtu spracovaného zhotoviteľom, zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh dodatku 
ku zmluve, ku ktorému priloží:

dodatok k rozpočtu originálne podpísaný štatutárnym zástupcom zhotoviteľa, opatrený 
originálnym odtlačkom pečiatky zhotoviteľa a objednávateľa, originálne podpísaný 
oprávnenou osobou objednávateľa, s uvedením dátumu jeho spracovania,
grafické znázornenie (náčrtky alebo výkresy) a technický popis, vystihujúci druh, rozsah, 
miesto a ďalšie charakteristiky prác alebo dodávok,

- písomný súhlas projektanta k prácam alebo zmenám.

10.3 Zmena ceny diela sa môže vykonať len uzatvorením dodatku ku zmluve, a to len 
v prípadoch dohodnutých v čl. 4 bode 4.6 tejto zmluvy.

10.4 Nepredvídateľnými okolnosťami sa pre účely tejto zmluvy rozumejú okolnosti, ktoré 
nastali po uzatvorení tejto zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami 
neovplyvniteľných prekážok.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť v deň, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia podľa platných 
predpisov.

11.2 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Neplatnosť ktoréhokoľvek článku, 
bodu, alebo ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto 
zmluvy.



11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho 2 pre objednávateľa a 2 pre 
zhotoviteľa.

11.4 Zhotovíte!’ dodá objednávateľovi najneskôr do jedného pracovného dňa po podpise 
zmluvy znenie zmluvy v elektronickej forme vo formáte PDF s možnosťou vyhľadávania 
alebo ako dokument WORD (nepodpísaná zmluva) pre zverejnenie zmluvy v Centrálnom 
registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

11.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 
po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni 
za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.

11.6 . Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a sprievodná dokumentácia, vrátane prehľadu 
ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zmluvy (ak sa 
uplatňujú), na samostatnom výkaze výmer,
Príloha č. 2: Časový a vecný harmonogram stavebných prác a dodávok,
Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela,
Príloha č. 4: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu.

V.ť^ť^/4$/4?4^..dňa...iť^('j^ľ’ OaZý V Bratislave dňa

Za objednávateľa:

doc. Mgr. art. Mária Heinzová, ArtD. 
rektorka

Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Za zhotoviteľa:

Miroslav Šimončič 
konateľ



Príloha č. 1
Rozpočet (výkaz výmer)

Generálna výmena, osobného výťahu TOV450 FTF a súvisiacich súčastí, vrátane modernizácie

Miesto dodania: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta, Svoradova 2A, Bratislava

P.č.
Vecná špecifikácia_Generálna výmena, osobného výťahu 
TOV450FTF a súvisiacich súčastí vrátane modernizácie

MJ Množstvo Cena EUR bez DPH:

jednotková celková

1 demontáž a likvidácia pôvodného výťahu kpl. 1 1 710,00€ 1 710,00 €

2 likvidácia stavebného a iného odpadu kpl. 1 550,00 € 550,00 €

3 dopravné náklady kpl. 1 2 600,00 € 2 600,00 €

4 dodávka technológie nového výťahu kpl. 1 18 400,00 € 18 400,00 €

5 montáž technológie nového výťahu kpl. 1 3 900,00 € 3 900,00 €

6 Stavebné práce - vysprávky po montáži výťahu kpl. 1 3 100,00 € 3 100,00 €

7 Spracovanie technickej a sprievodnej dokumentácie kpl. 1 650,00 € 650,00 €

8 oživenie a montážna skúška kpl. 1 800,00 € 800,00 €

9 Záverečná inšpekcia/ úradná skúška TUV kpl. 1 750,00 € 750,00 €

10 Celkom bez DPH 32 460,00 €

P. č. Vecná špecifikácia_servis_OP_OS_(zahrnuté v cene zákazky) MJ Množstvo
Cena EUR bez DPH :

jednotková celková

11 servis, odborná prehliadka 1x/3 mesiace kpl. 20 128,00 € 2 560,00 €

12 kontrola v medzi revíznom období 1x/3 mesiace kpl. 20 35,00 € 700,00 €

13 Odborná skúška 1x/3 roky kpl. 1 270,00 € 270,00 €

Celkom bez DPH 3 530,00 €

Rekapitulácia:
Cena celkom v EUR:

P.č. Realizácia kompletného diela MJ Množstvo bez DPH S DPH

1, Generálna výmena osobného výťahu TOV450 FTF kpl. 1 32 460,00 € 38 952,00 €

2, Servis_OP a OS (60 mesiacov) kpl. 1 3 530,00 € 4 236,00 €

Celková cena bez DPH v EURÁCH 35 990,00 €

DPH 7 198,00 €

Celkom s DPH 43 188,00 €

Obchodné meno:

Sídlo uchádzača:
Meno, priezvisko a funkcia šatutárneho zástupcu:
IČO:
IČ DPH:

TKD Výťahy s.r.o.

Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava
Miroslav Šimončič
52511685 
SK2121056542

Telefónne číslo:
E- mailová adresa:

0902 928 201
miroslav.simoncictSthyssenkrupp.com

..........................................   dna..... . .....................

Pečiatka, podpis:

miroslav.simoncictSthyssenkrupp.com


Príloha č. 2

Harmonogram prác_realizácia bez doby výroby výťahu

(výroba výťahu je 6-7 týždňov od dátumu objednania/ podpisu ZoD objednávateľom)
MESIAC

DEŇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

POPIS PRÁC
Prebratie staveniska
Demontáž výťahu

Stavebné úpravy v šachte
Dodávka a montáž výťahu

Stavebné práce po osadení výťahu ZS
Uvedenie do prevádzky, skúšky

Odovzdanie diela a vypratanie stavenika



Príloha č. 3

Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela.

kontrolné dni budú každý utorok o 9:00 počas celej realizácie diela

Montážna skúška a záverčná inšpekcia za účasti autorizovanej osoby (TÚV) bude realizovaná 

podľa harmonogramu prác v poslednom týždni realizácie diela.



Poistná zmluva č. 800 401 2770

Poisťovateľ i ČSOB Poisťovňa, a.s.
i Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
i IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK7020000218
■ Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 444/B

Poštová adresa: P,O.BOX 815 63,815 63 Bratislava
| Infolinka: 0850 111 303

zastúpený: Mgr. Denisa Marochničová, underwriter Odboru upisovania rizík a produktového 
manažmentu SME
Mgr. Tomáš Baranovič, underwriter Odboru upisovania rizík a produktového manažmentu 
SME

Poistnik

Poistený

TKD Výťahy s. r. o.
Mlynské Luhy 88,821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
IČO: 52 511 685, IČ DPH: SK2121056542
Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 139054/B

' Číslo účtu:
zastúpený: Vladimír Ruják, konateľ

Miroslav Šimončič, konateľ

| zhodný s poistníkom

uzavreli podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) túto poistnú zmluvu

poistenia zodpovednosti za škodu

(ďalej len “zmluva"), ktorá spolu s poistnými podmienkami poisťovateľa uvedenými v časti II tejto zmluvy 
tvorí neoddeliteľný celok.

Časťl
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1 
Účinnosť zmluvy

od 01.10.2019 00:00 h. 
na dobu neurčitú.

Článok 2
Správca zmluvy

Mária Valentová
tel. č. 00421 2 5966 5254, e-mail: mavalentova@csob.sk

Článok 3 
Finančný 
sprostredkovateľ

OVB Allfinanz Slovensko a. s.
tel. č. 00421 904 246 358, e-mail: ivan.koleckar@qmail.com

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, 
poistnými podmienkami poisťovateľa, ktoré sú prílohou zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

mailto:mavalentova@csob.sk
mailto:ivan.koleckar@qmail.com


Časť II
OBSAH ZMLUVY

Článok 1 i Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
Poistné podmienky I - Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu VPP ZOD 2017 (ďalej len „VPP ZOD 

| 2017"),
: - Zmluvné dojednania pre asistenčné služby pre podnikateľov a právnické osoby ZD AS - P 2017 (ďalej len 

„ZD AS - P 2017").

Článok 2 : Poistenou činnosťou sú činnosti uvedené vo výpise z Obchodného registra poisteného, ktorý je platný ku dňu
Poistená činnosť začiatku poistenia podľa tejto zmluvy, je jej prílohou a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 3 Poistenie sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika a Česká republika.
Územný rozsah

Článok 4 Touto zmluvou sa dojednáva poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa čl. 2 VPP ZOD 2017 (ďalej
Rozsah poistenia , len „poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu“).

Článok 5 j ZOD001_2017
Dojednané klauzuly | ZOD005_2017

Vadný výrobok a vädne vykonaná práca
Regresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovni

Článok 6
Poistná suma, 
sublimit poistného 
plnenia

Pre poistené riziko podľa článku 4. tejto časti zmluvy a dojednané klauzuly podľa článku 5. tejto časti zmluvy 
(ďateflen „poistené riziko'1) sa dojednáva nasledujúca poistná suma a sublimit I poistná suma:

Poistené riziko Výška poistnej sumy v Eur Výška sublimitu v Eur
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody 1 000 000,00 —
Klauzula ZOD 001 2017 _______ •_ 100 000,00

j Klauzula ZOD 005_2017 — __________ 50 000,00

Článok 7
Spoluúčasť

Pre poistené riziko zmluvy sa dojednáva nasledujúca spoluúčasť:
Poistené riziko Výška spoluúčasti v Eur

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody 10%, min. 500,00
Klauzula ZOD 001_2017 10%, min. 500,00
Klauzula ZOD 005_2017 10%, min. 200,00

Časť III
POISTNÉ, SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Článok 1 
Poistné

Poistné podľa § 796 OZ je bežné. Ročné poistné vrátane dane z poistenia za poistenie podľa tejto zmluvy 
pozostáva z:

Druh poistenia Poistné v Eur
Poistenie zodpovednosti za škodu 2 650,19
Spolu: 2 650,19

Článok 2 
Obchodná zľava, 
poistné po zľave

40,00%
Ročné poistné (k úhrade) vrátane dane z poistenia po obchodnej zľave v Eur:
Daň z poistenia v Eur:
Ročné poistné bez dane z poistenia v Eur:

1 590,08 
11'7,78

1 472,30

Článok 3
Frekvencia platenia 
poistného, splatnosť 
poistného

Celkové poistné vo výške 1 590,08 Eur bude platené ročne ku dňu 01.10. bežného roka.

Článok 4
Úhrada poistného

Poistné poukáže poistnik príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo:
variabilný symbol: 8004012770 (číslo zmluvy)

ČSOB Poisťovňa, a.s.
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Časť IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Prehlásenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobodne, vážne, 
nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

2. Poistník/poistený prehlasuje, že:
- sa oboznámil s obsahom zmluvy, jej dodatkami a prílohami, poistnými podmienkami a zmluvnými 

dojednaniami prislúchajúcimi k dojednanému poisteniu, platnými a účinnými ku dňu uzavretia zmluvy, 
ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov znej vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím 
a súčasne potvrdzuje prevzatie uvedených dokumentov v písomnej podobe,

- všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v zmluve 
týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné, a berie na vedomie, že na základe odpovedí na otázky 
týkajúcich sa dojednávaného poistenia vykonáva poisťovateľ ocenenie poisťovaného rizika a rozhoduje 
o prijatí poistenia,

- si je vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa 
plniť,

- mu bol pred uzatvorením poistnej zmluvy predložený informačný dokument o poistnom produkte v zmysle 
platného zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

3. Poistné sumy v tejto zmluve stanovil poistník a/alebo poistený na vlastnú zodpovednosť.
4. Poistnik prehlasuje, že: Dje ŠXnié je

osobou s osobitným vzťahom k poisťovni. V prípade kladnej odpovede je vzťah:...................................
Poistník/poistený vyhlasuje, že vyhlásenie o osobitnom vzťahu k poisťovni je pravdivé. Berie na vedomie, že
v prípade, ak je toto vyhlásenie nepravdivé, zmluva je v zmysle § 71 ods. 1 platného zákona o poisťovníctve 
neplatná.

Článok 2
Ochrana osobných 
údajov

Ustanovenie čl. 19 ods. 1 až3 VPP ZOO 2017 sa zrušuje. Osobitne sa dojednáva, že v súlade s čl. 19ods. 6 
VPP ZOD 2017 je poisťovateľ oprávnený v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie") pre účely vedenia zmluvného vzťahu s dotknutou 
osobou, predmetom ktorého je poistenie, získavať a spracúvať osobné údaje poisteného a/alebo poistnika, ktoré 
sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania na základe platného zákona o poisťovníctve. Dodatočné 
informácie o spracúvaní osobných údajov Poisťovateľom sú definované v Memorande ochrany osobných údajov 
umiestnenom na https://www.csob.sk/memorandum.

Článok 3
Zmena a platnosť 
ustanovení zmluvy

1. Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia 
upraviť formou číslovaného písomného dodatku k zmluve.

2. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť 
a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného 
ustanovenia dohodnú nové znenie ustanovenia, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase 
uzavretia zmluvy sledovali.

Článok 4
Lehota na 
doručenie zmluvy

V prípade nedoručenia zmluvy do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti 
zmluvy je zmluva považovaná za neplatnú. Rovnako v prípade nedoručenia dodatku k zmluve do šidla 
poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti tohto dodatku k zmluve je príslušný dodatok 
k zmluve považovaný za neplatný.

Článok 5
Prílohy k zmluve

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 - Výpis z obchodného registra poisteného
- Príloha č. 2 - Dotazník pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Článok 6 Táto zmluva obsahuje 4 strany a je vyhotovená víroch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrži jedno,
Počet strán sprostredkovateľ jedno a poisťovateľ jedno vyhotovenie.
a vyhotovení

ČSOB Poisťovňa, a.s.
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Článok 7 í Vznik škodovej udalosti je poistnik povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poistnými
Hlásenie škodovej podmienkami poisťovateľa na Call centrum likvidácie, tei. 0850 311 312.
udalosti

Bratislava, 06.09.2019 Vladimír Ruják Miroslav Šimončič

Bratislava, 06.09.2019

odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

ČSOB Poisťovňa, a.s.
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obchodného registra SR

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

Microsoft
4'ditec

Slovensky??® | §l§English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony 1

Oddiel: Sro Vložka číslo: 139054/B

Obchodné meno: TKD Výťahy s. r. o. (od: 19.07.2019)

Sídlo: Mlynské Luhy 88
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05

(od: 19.07.2019)

IČO: 52 511 685 (od: 19.07.2019)

Deň zápisu: 19.07.2019 (od: 19.07.2019)

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným (od: 19.07.2019)

Predmet činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností 
(veľkoobchod)

(od: 19.07.2019)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od: 19.07.2019)

prenájom hnuteľných vecí (od: 19.07.2019)

administratívne služby (od: 19.07.2019)

reklamné a marketingové služby (od: 19.07.2019)

dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a 
interiérov

(od: 19.07.2019)

montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických 
zariadení - zdvíhacích zariadení

(od: 19.07.2019)

Spoločníci: Vladimír Ruják
Kostolná pri Dunaji 380
Kostolná pri Dunaji 903 01

(od: 19.07.2019)

Miroslav Šimončič
Horná Krupá 193
Horná Krupá 919 65

(od: 19.07.2019)

Výška vkladu každého 
spoločníka:

Vladimír Ruják
Vklad: 2 500 EUR Splatené: 2 500 EUR

(od: 19.07.2019)

Miroslav Šimončič
Vklad: 2 500 EUR Splatené: 2 500 EUR

(od: 19.07.2019)

Štatutárny orgán:
konatelia (od: 19.07.2019)

Vladimír Ruják
Kostolná pri Dunaji 380
Kostolná pri Dunaji 903 01
Vznik funkcie: 19.07.2019

(od: 19.07.2019)

Miroslav Šimončič
Horná Krupá 193
Horná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 19.07.2019

(od: 19.07.2019)

Konanie menom 
spoločnosti:

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia. Konatelia 
konajú menom spoločnosti samostatne, okrem nasledujúcich 
prípadov, v ktorých konatelia konajú spoločne: a) akýkoľvek

(od: 19.07.2019)

a o omo



Výpis z obchodného istra SR

nákup a predaj, ako aj iné nakladanie s nehnuteľnými vecami 
spoločnosti; b) akýkoľvek nákup a predaj, ako aj iné nakladanie 
s hnuteľnými vecami spoločnosti v hodnote vyššej ako 25.000 
EUR; c) predaj, nájom alebo založenie podniku alebo jeho časti; 
d) uzatváranie, zmena a ukončovanie zmlúv o pôžičke a zmlúv o 
úvere; e) uzatváranie, zmena a ukončovanie leasingových 
zmlúv; f) uzatváranie, zmena a ukončovanie poistných zmlúv; g) 
uzatváranie, zmena a ukončovanie pracovnoprávnych zmlúv; h) 
vystavovanie zmeniek v mene spoločnosti, ktoré by túto 
spoločnosť zaväzovali, alebo ktoré by zabezpečovali plnenie 
záväzku inej osoby. Konatelia za spoločnosť podpisujú tak, že k 
napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti 
pripoja svoj podpis.

Základné imanie: 5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR (od: 19.07.2019)

Dátum aktualizácie 
údajov:

Dátum výpisu:

06.09.2019

09.09.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa ÍSl 
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena j identifikačného čísla 

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy 
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie 

listinných návrhov na zápis do OR

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=470562&SID=2&P=0 9. 9.2019

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=470562&SID=2&P=0


DOTAZNÍK
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu CSOB

POfStOVŠÍ

Poistnik I Poistený

Poistený (ak iný ako poistnik);

Obchodné meno a právna forma:
to

IČO: u US

Sídlo: U 3 n os r>wnsi*o-

Kontakt:

Činnosť poisteného

Obrat spoločnosti v tomto roku ?

Odhadovaný obrat spoločnosti pre nadchádzajúci účtovný rok ?

Celkový počet zamestnancov?

Tvorí Váš obrat od jedného klienta viac ako 85 % Vášho celkového obratu?
Ak áno, prasím uveďte meno tohto klienta: 

Popis podnikateľskej činnosti
Podnikateľská činnosť Percentuálny podiel na obrate poisteného

1 ýo

2. c?

3.
t> QT»»QA.5 VQxV

Ak vykonávate stavebnú činnosť alebo montážne práce, uveríte 3 najväčšie projekty za minulé obdobie a najväčšie projekty 
plánované v budúcnosti: 

Požadovaná územná platnosť ?

M SR, ČR □ Európa vrátane SR □ iné: i
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Poistný produkt

Poistenie všeobecnej 
zodpovednosti za škodu

Požadovaná poistná suma ? HCÔoo ocw
Požadovaná spoluúčasť ?

| 110%, minimálne 100,00 Eur
FJ Iná, uveďte prosím: l~

[ [ 10%, minimálne 300,00 Eur I 110%, minimálne 1 000,00 Eur

Požadované pripoistenia ?

[X] ZOD 001_2017 — Vadný výrobok a vädne vykonaná práca

i I ZOD 002_2017 - Užívané cudzie veci hnuteľné

Q ZOD 003_2017 - Veci prevzaté

| j ZOD 004_2011 - Veci vnesené a odložené

□ ZOD 005_2017 - Regresné nároky Sociálnej a zdravotných- poisťovni

počet zamestnancov:

Q ZOD 006_2017 - Škody na životnom prostredí

Q ZOD 007_2017 - Čisté finančné škody

| j ZOD 008_2017 - Infekčná choroba salmonelóza a listerióza

□ ZOD 009_2017 - Nadzemné a podzemné vedenia

Q ZOD 010_2017 — Atmosférické zrážky pri stavebnej činnosti

O ZOD 011_2017- Spracovanie, skladovanie odpadu

| ] ZOD 012_2017 - Nakládka, vykládka, dvíhanie a pokladanie

O ZOD 013_2017 - Usporiadanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

Q ZOD 014_2017-Spolupracujúce osoby

QJ ZOD 015_2017 - Sociálna služba

Q ZOD 016_2017 - Školy, CVČ, opatrovanie deti

počet žiakov:

EU ZOD 017_2017 - Výkon správy bytového domu _________ ________

počet spravovaných bytových jednotiek: I
Q ZOD 018_2017 - Mestá a obce _____ _____ __ _

počet obyvateľov: I
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Pripoistenie 
vadného výrobku

(prosím vyplniť iba v prípade záujmu o toto poistenie)

Charakteristika výrobkov, pre ktoré požadujete poistné krytie vadného výrobku:
Ak je to možné, priložte internetový odkaz, katalógy, propagačné materiály, kópie rozhodnutí orgánov verejnej moci o schválení 
technickej alebo inej spôsobilosti výrobku, prípadne udelené ocenenia výrobku.  __

Použitie výrobkuPopis výrobkuNázov produktu
Presný názov, popis a účel použitia výrobku:

Hlavní odberatelia:

» haA'-y

' voria tieto výrobky komponenty iných výrobkov?

3okiaľ výrobky obsahujú komponenty, ktoré nevyrábate, uveďte ich špecifikáciu a ich výrobcu 

Plánovaný obrat vývozu Vašich výrobkov v Eur

Európa

USA a Kanada

Celý svet (okrem USA a Kanady)

stiana3z4



Škodový priebeh _

Uveďte výšku vznesených nárokov voči Vašej spoločnosti za obdobie posledných 3 rokov bez ohľadu na existenciu 
poistného krytia:

Ak považujete za dôležité ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce rozsah rizika, prosím uveďte:

Čestné prehlásenie

Týmto prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto dotazníku sú pravdivé, úplné a neboli zamlčané žiadne okolnosti týkajúce sa 
posúdenia možnosti poistenia.

V prípade dojednania poistenia som si vedomý povinnosti oznámiť všetky zmeny skutočnosti, ktoré sú uvedené v tomto dotazníku.

dňa

Meno a funkcia oprávnenej osoby žiadateľa:

Podpis a pečiatka žiadateľa:

TLAČIŤ ULOŽIŤ
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1

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

VPP ZOD 2017

Článok 1 Úvodné ustanovenia Článok 11 □oba trvania poistenia
Článok 2 Rozsah poistenia Článok 12 Povinnosti poisteného a/alebo poistníka
Článok 3 Územný rozsah poistenia Článok 13 Povinnosti poisťovateľa
Článok 4 Všeobecné výluky z poistenia Článok 14 Príslušnosť súdu
Článok 5 Poistná udalosť Článok 15 Prechod práv
Článok 6 Poistná suma Článok 16 Doručovanie písomnosti
Článok 7 Spoluúčasť Článok 17 Spôsob vybavovania sťažností
Článok 8 Poistné plnenie Článok 18 Výklad pojmov
Článok 9 Sublimit poistného plnenia Článok 19 Spoločné ustanovenia
Článok 10 Poistné Článok 20 Záverečné ustanovenia

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré uzatvára ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika 
zapísaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 444/B, IČO: 31 325 416 (ďalej len „poisťovateľ) upravujú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP ZOD 
2017“) a ustanovenia poistnej zmluvy (ďalej len „zmluva“); VPP ZOD 2017 sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Ak sa 
tak v poistnej zmluve dohodlo, súčasťou poistnej zmluvy sú taktiež doplňujúce osobitné poistné podmienky, zmluvné 
dojednania a klauzuly.

Článok 2
Rozsah poistenia

T
2.

3.
Škoda na veci |

Škoda na 
zdraví alebo 
živote

Škoda na 
zvierati ako 
veci

Poistenie sa vzťahuje na prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú inému. 
Predpokladom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť náhradu inej osobe za poisteného je, aby bola škoda spôsobená 
v súvislosti s poistenou činnosťou a/alebo vzťahom poisteného bližšie označeným v poistnej zmluve.
V prípade, ak poistený zodpovedá za škodu spôsobenú inému:
a) na veci, má poistený právo, aby poisťovateľ za neho nahradil:

I) škodu spôsobenú na samotnej veci jej:
i) poškodením,
ii) zničením,
iii) stratou,

II) následnú majetkovú ujmu, ktorá vznikla vlastníkovi veci alebo osobe oprávnene užívajúcej vec na základe písomnej 
zmluvy ako priamy dôsledok škody podľa čísla I) tohto písmena; majú sa na mysli výlučne:
i) náklady v podobe ušlého zisku,
ii) náklady na likvidáciu zničenej veci,
iii) náklady na zapožičanie náhradného stroja či zariadenia,

b) na zdraví alebo živote osoby, má poistený právo, aby poisťovateľ za neho nahradil:
I) nemajetkovú ujmu spôsobenú zásahom do práva poškodeného na ochranu jeho zdravia; majú sa na mysli výlučne:

i) náhrada za bolesť,
ii) náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,

II) následnú majetkovú ujmu, ktorá vznikla ako priamy dôsledok škody na živote alebo zdraví osoby; majú sa na mysli 
výlučne:
i) strata na zárobku,
ii) ušlýzisk,
iii) účelne vynaložené náklady spojené s liečením,
iv) primerané náklady na pohreb,

III) regresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovni; nevzťahuje sa na regresné nároky v súvislosti s pracovným 
úrazom alebo chorobou z povolania,

IV) nemajetkovú ujmu manžela, rodiča, dieťaťa poškodeného v prípade usmrtenia poškodeného; má sa na mysli 
výlučne odškodnenie citovej ujmy,

c) na zvierati ako veci, má poistený právo, aby poisťovateľ za neho nahradil:
I) škodu spôsobenú:

i) zranením,
ii) usmrtením,
iii) stratou,

II) následnú majetkovú ujmu, ktorá vznikla vlastníkovi zvieraťa alebo oprávnenému držiteľovi zvieraťa na základe 
písomnej zmluvy ako priamy dôsledok škody podľa čísla I) tohto písmena; majú sa na mysli výlučne:
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4.
Vlastníctvo 
nehnuteľnosti

Užívané 
nehnuteľnosti ;

Odložené veci 
zamestnancov

Zariadenia 
poisteného 
Účasť na 
výstavách 
a veľtrhoch

Držba zvierat |

Zachraňovacie j 5, 
náklady

Prípravné 
náklady na 
obhajobu

Krytie nových 
spoločností

j 6.

|7.
1

Zodpovednosť 
vyplývajúca 
z bežného 
občianskeho 
života

8.

Náhrada účasti í g. 
na súde

1) náklady v podobe ušlého zisku,
ii) účelne vynaložené náklady spojené so starostlivosťou o zranené zviera.

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu:
a) vyplývajúcu z výkonu vlastníckeho a/alebo spoluvlastníckeho práva poisteného, pokiaľ tieto nehnuteľnosti slúžia 

k výkonu poistenej činnosti, na zodpovednosť z výkonu vlastníckeho a/alebo spoluvlastníckeho práva poisteného, 
pokiaľ bola dojednaná ako samostatné krytie bez poistného krytia činnosti,

b) na oprávnene a riadne užívaných/prenajatých nehnuteľnostiach, pokiaľ slúžia k výkonu poistenej činnosti a škoda 
je spôsobená ako následok požiaru, výbuchu, zadymenia alebo únikom vody, kvapaliny alebo pary z vodovodného 
zariadenia,

c) na odložených veciach zamestnancov, ktoré si u neho zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo 
v priamej súvislosti s ním podľa ustanovenia § 193 Zákonníka práce v aktuálne platnom zneni; poistenie sa nevzťahuje 
na akékoľvek škody spôsobené na dopravných prostriedkoch, notebookoch, tabletoch, mobilných telefónoch, 
kamerách, fotoaparátoch a iných obdobných zariadeniach,

d) vyplývajúcu z prevádzkovania sociálnych, rekreačných, športových zariadení slúžiacich výlučne na regeneráciu 
zamestnancov poisteného,

e) vyplývajúcu z predvádzania výrobkov a účasťou na výstavách a veľtrhoch, pokiaľ priamo súvisia s poistenou 
činnosťou, okrem predvádzania motorových vozidiel, lietadiel, plavidiel a pracovných strojov schopných samostatného 
pohybu po cestnej komunikácii,

f) organizovanie kultúrnych, spoločenských, alebo športových podujatí spôsobenú organizovaním kultúrnych, 
spoločenských, alebo športových podujatí výlučne pre zamestnancov poisteného,

g) vyplývajúcu z držby zvierat využívaných výlučne na zabezpečenie stráženia prevádzkovaných objektov 
zamestnancami poisteného, ak objekty slúžia k prevádzkovaniu poistenej činnosti,

Poistenie sa vzťahuje aj na náhradu zachraňovacích nákladov, ktoré poistený alebo iné osoby účelne a preukázateľne 
vynaložili na to, aby bezprostredne hroziaca škodová udalosť, ktorá by inak bola poistnou udalosťou, bola odvrátená, alebo 
aby sa zabránilo zväčšeniu následkov poistnej udalosti, ktorá už nastala; výška vynaložených zachraňovacích nákladov 
nesmie byť zjavne neprimeraná výške škody, ktorá sa mala odvrátiť alebo minimalizovať.
Poisťovateľ sa zaväzuje, že za poisteného nahradí všetky nevyhnutné, odôvodnené a primerané náklady, ktoré poistený 
vynaložil v rámci prípravy na obhajobu/obranu/odvrátenie/minimalizovanie nároku vzneseného v súvislosti s poistnou 
udalosťou; nevyhnutnou podmienkou náhrady nákladov podľa tohto bodu je, že náklady boli vynaložené na písomnú 
žiadosť poisťovateľa.
Poistenie sa vzťahuje aj na obchodné spoločnosti, ktoré boli prevzaté, zlúčené a/alebo založené poisteným (ďalej len 
„novo poistená spoločnosť") za súčasného splnenia nasledovných podmienok:
a) rozsah poistenia je totožný s rozsahom poistenia pôvodného poisteného, pričom poistenie sa pri novo poistenej 

spoločnosti vzťahuje výhradne na činnosti, ktoré sú predmetom poistenia pri pôvodnom poistenom,
b) obrat novo poistenej spoločnosti neprekračuje 10% zobratú pôvodného poisteného udávaného pri uzatvorení 

poistenia,
c) novo poistená spoločnosť je registrovaná a založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky; domicil Slovenská 

republika.
Poistenie sa na novo poistenú spoločnosť vzťahuje po dobu 90 dni od momentu prevzatia, založenia a/alebo zlúčenia; 
po uplynutí uvedenej lehoty je poistený povinný písomne požiadať poisťovateľa ojej zahrnutie do poistného krytia. 
Poisťovateľ si v prípade akceptácie žiadosti vyhradzuje právo na úpravu podmienok poistenia vrátane výšky poistného.
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnych orgánoch poistenej spoločnosti, 
vyplývajúcu výlučne z nasledovných oblastí bežného občianskeho života:
a) z činnosti v domácnosti, starostlivosťou o domácnosť, jej vedením alebo prevádzkou zariadenia domácností,
b) pri rekreačnom športe,
c) z držby vymenovaných druhov zvierat; poistenie sa vzťahuje výlučne na zodpovednosť poisteného za škodu 

vyplývajúcu z držby mačiek, vtákov, drobných hlodavcov určených na chov ako domácich zvierat najmä škrečkov, 
morských prasiat, myši a potkanov, mini prasiat, exotických plazov a hmyzu s výnimkou jedovatých druhov, za ktoré 
poistený zodpovedá ako ich vlastník alebo oprávnený držiteľ.

Poisťovateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak na jeho písomné vyžiadanie bude nutná účasť poisteného v postavení 
svedka na súdnom pojednávaní, ktorého predmetom bude nárok vznesený na základe poistnej zmluvy medzi 
poisťovateľom a poisteným, uhradí poistenému náhradu za účasť na súdnom pojednávaní za každý deň účasti a to 
nasledovne:

Náklady 
právnej 
obhajoby

a) v prípade účasti člena orgánov spoločnosti, riaditeľa, manažéra, pod ktorého priamym riadením je najmenej 5 zamestnancov, 
poisteného; má poistený nárok na úhradu 150 € za deň, bez ohľadu na počet účastných osôb podľa tohto bodu,

b) v prípade účasti ostatných zamestnancov poisteného; má poistený nárok na úhradu 100 € za deň, bez oh ľadu na počet 
účastných osôb podľa tohto bodu.

10. Poisťovateľ nahradí za poisteného náklady na obhajobu zodpovedajúce najviac tarifnej odmene advokáta:
a) za obhajobu v prípravnom konaní a v trestnom konaní, vedenom proti poistenému v súvislosti s udalosťou, na ktorú sa 

vzťahuje poistenie,
b) v občianskom súdnom konaní o náhrade škody, ak bolo toto konanie potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného 

alebo výšky náhrady škody, ak je poistený povinný ich uhradiť,
c) pri mimosúdnom prerokovaní nárokov poškodeného, ktoré vznikli poistenému.
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Náklady uvedené v tomto odseku poisťovateľ uhradí iba v prípade, ak poisťovateľ písomne vopred schválil ich vynaloženie a 
poistený splnil všetky povinnosti, ktoré sú mu uložené v týchto VPP ZOD 2017 a poistnej zmluve za podmienky, že náklady 
smerujú k odvráteniu a/alebo zníženiu vzneseného nároku, pričom sa zjavne nejedná o zrejmú bezúspešnosť uplatnenia 
práva; poisťovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a mimosúdne vyrovnať akýkoľvek nárok podľa vlastného uváženia. 
Poisťovateľ je oprávnený zvoliť poistenému právneho zástupcu a odmenu uhradiť len tomuto zástupcovi.

11. Poisťovateľ nahradí za poisteného nevyhnutné preukázané náklady na zistenie rozsahu a príčiny škody škodovým 
komisárom, ak poisťovateľ písomne vopred schválil ich vynaloženie.

Článok 3
Územný rozsah poistenia

Slovenská 
republika 
a Česká
republika

i 1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky a Českej republiky.
2. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu uplatňovanú na základe rozhodnutia súdu iného štátu ako 

' štátu uvedeného v územnom rozsahu poistenia dojednaného v zmluve a/alebo spôsobenú porušením právnych predpisov
alebo iných záväzných noriem iného štátu ako štátu uvedeného v územnom rozsahu poistenia dojednaného v zmluve.

3. Poistenie sa nevzťahuje na územie štátov, ktoré sú sankcionované zo strany Organizácie Spojených národov (ďalej len 
„OSN") a štátov, na ktoré je uvalené embargo rozhodnutím OSN alebo vlády Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či 
takéto rozhodnutie bolo vydané pred alebo počas doby trvania poistenia.

Článok 4
Všeobecné výluky z poistenia

Základné 1 ■ Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu:
výluky a) spôsobenú úmyselným konaním poisteného, poistnika a/alebo osôb konajúcich z ich podnetu, v dôsledku vedomej

nedbanlivosti poisteného, poistnika, trestným činom poisteného, poistnika a/alebo osôb im blízkych, konaním alebo 
opomenutím v rozpore s dobrými mravmi,

b) spôsobenú hrubou nedbanlivosťou poisteného, poistnika a/alebo osôb konajúcich z ich podnetu, porušením alebo 
zanedbaním odbornej starostlivosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti a pomery rozumne očakávať,

c) spôsobenú v súvislosti s akoukoľvek činnosťou vykonávanou poisteným v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, vrátane škody spôsobenej v súvislosti s akoukoľvek činnosťou vykonávanou poisteným bez relevantného 
oprávnenia, alebo bez požadovanej odbornej kvalifikácie,

d) spôsobenú po požití alkoholu alebo po požití či aplikácii iných psychotropných alebo omamných látok alebo lieku 
s varovným symbolom poisteným, poistnikom a/alebo osôb konajúcich z ich podnetu,

e) za ktorú poistený zodpovedá v dôsledku nadobudnutia zodpovednosti zmluvou alebo na základe dohody, nevzťahuje 
sa na zodpovednosť poisteného za škodu, za ktorú by poistený zodpovedal na základe všeobecne záväzných právnych 
predpisov aj v prípade, ak by sa k zodpovednosti zmluvne alebo dohodou nezaviazal,

f) priamo alebo nepriamo súvisiacu s jadrovou energiou, jadrovým žiarením akéhokoľvek druhu, žiarením akéhokoľvek 
druhu, magnetickým alebo elektromagnetickým polom, ionizáciou,

g) vzniknutú v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami, vyhlásením vojnového alebo výnimočného stavu, napadnutím 
alebo činom vonkajšieho nepriateľa, nepriateľskej akcie bez ohľadu na to, či bola vojna vyhlásená alebo nie, vzniknutú 
v príčinnej súvislosti s revolúciou, povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským prevratom, občianskou vojnou, 
demonštráciou, zabavením, rekviráciou pre vojenské účely, alebo represívnymi zásahmi štátnych orgánov, bez ohľadu 
na akékoľvek ďalšie súčasne alebo v akomkoľvek časovom slede spolupôsobiace príčiny, vylúčené sú tiež náklady 
vyplývajúce z nariadenia vlády alebo náklady súvisiace s premiestnením alebo modifikovaním majetku poisteného, 
ktorý nemôže byť naďalej používaný k pôvodnému účelu,

h) spôsobenú priamo alebo nepriamo z azbestózy alebo akejkoľvek príbuznej choroby, vyplývajúcej z existencie, 
zaobchádzania, spracovania, výroby, predaja, distribúcie, skladovania alebo používania azbestových výrobkov alebo 
výrobkov obsahujúcich azbest,

i) spôsobenú prenosom vírusu HIV, HTLV, LAV alebo ich akýchkoľvek mutácii, geneticky zmenenými organizmami alebo 
genetickými zmenami organizmu,

j) spôsobenú používaním a/alebo výrobou zápalných a výbušných látok, plynov, formaldehydu, toxických, 
karcinogénnych látok, sklenou vatou, toxickými plesňami a obdobnými látkami,

k) vzniknutú v príčinnej súvislosti s akýmkoľvek teroristickým činom,
I) spôsobenú banskou činnosťou, podzemnou ťažbou, ťažbou pod vodou, ťažbou s použitím výbušnín, geologickým 

prieskumom,
m) spôsobenú v priamej alebo nepriamej súvislosti so zlyhaním, prevádzkovaním, inštalovaním, opravou informačných, 

počítačových systémov, softvéru, telekomunikačných zariadení alebo sieti, komunikačných prostriedkov, internetu, e- 
commerce dát a iných obdobných informačných prameňov, vrátane akejkoľvek straty, poškodenia, zničenia, porušenia, 
vymazania, modifikácie dát v akejkoľvek podobe, spôsobené akoukoľvek príčinou alebo stratou použiteľnosti alebo 
zníženia funkčnosti, spôsobenú v akejkoľvek súvislosti s počítačovými vírusmi, malware, spyware alebo inými 
obdobnými príčinami, spôsobenú v akejkoľvek súvislosti shackingom, spôsobenú v dôsledku nesprávneho 
vyhodnotenia kalendárneho dátumu výpočtovou technikou,

n) priznanú ako náhradu škody vrátane nákladov právneho zastúpenia a trov konania na základe rozhodnutia súdu v 
štátoch s právnym systémom common law alebo priznanú na základe práva common law; v prípade akejko ľvek náhrady 
škody na základe rozhodnutia orgánu miestne príslušného v Spojených štátoch amerických, Kanade, Mexiku a Indii,
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Výluky 
majetkovo 
a personálne 
prepojených 
osôb

Špeciálne 
výluky

Pripoistiteľné 
výluky

o) vyplývajúcu z nárokov na náhradu škody, ktoré majú preventívny, represívny alebo sankčný charakter, najmä 
akýchkoľvek pokút, penálov, či iných sankčných platieb, vrátane tzv. punitive damages a exemplary damages,

p) spôsobenú v súvislosti s úhradou spoluúčasti, alebo akéhokoľvek iného obdobného plnenia v rámci poistenia,
q) vyplývajúcu zo zodpovednosti poisteného za vady/vadné plnenie alebo zo zodpovednosti poisteného za omeškanie, 

spôsobenú nedodržaním lehôt a/alebo termínov, vyjadrením prísľubu: vyplývajúcu z akýchkoľvek reklamácií, záruk, 
garancií a iných obdobných inštitútov,

r) spôsobenú porušením pravidiel hospodárskej súťaže, porušením pravidiel verejnej súťaže, práva na ochranu 
osobnosti, najmä z dôvodu urážky na cti, ohovárania, porušením práv duševného vlastníctva, najmä autorského práva, 
patentového práva, ochrannej známky, poškodením obchodného mena, spôsobenú ako inú nemajetkovú ujmu; 
nevzťahuje sa na náhradu nemajetkovej ujmy podľa čl. 2, ods. 3, písm. b), číslo I) a IV) týchto VPP ZOD 2017,

s) z ktorej vyplývajú nároky, ktoré sú predmetom akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne zmluvného poistenia 
podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,

t) spôsobenú úpadkom, platobnou neschopnosťou alebo vyhlásením konkurzu alebo reštrukturalizáciou poisteného, jeho 
subdodávateľa a/alebo zmluvného partnera,

u) spôsobenú konfiškáciou, vyvlastnením, zničením alebo poškodením majetku prostredníctvom alebo príkazom 
akéhokoľvek subjektu verejnej správy, nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom,

v) spôsobenú zlyhaním alebo kolísaním zásobovania alebo včasným nedodaním energie, vody, elektriny, plynu, tepla,
w) spôsobenú v dôsledku akýchkoľvek vibrácií, spôsobenú sadaním, zosúvaním pôdy, priemyselným odstrelom, eróziou, 

podkopaním, pôsobením teploty, plynov, pary, vlhkosti, sadzí, popola, dymu. Táto výluka sa však nevzťahuje na škody 
spôsobené tepelnými účinkami, sadzami alebo dymom pochádzajúcimi z požiaru,

x) spôsobenú alebo vyplývajúcu z prevádzkovania motorových a/alebo bezmotorových dopravných prostriedkov.
! 2. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú.
j a) samotnému poistenému a/alebo poistníkovi, medzi spolupoistenými osobami navzájom,
j b) blízkej osobe poisteného, poistnika a/alebo osobám žijúcim s poisteným, poistnikom v spoločnej domácnosti,
: c) právnickej osobe, v ktorej má poistený, poistník a/alebo jemu blízke osoby majetkovú účasť, alebo v ktorej sú poistení,
í poistník a/alebo jemu blízke osoby členmi orgánov spoločnosti.

3. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu:
a) spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, prevádzkovania, správy, výstavby, údržby, konštrukcie, inštalácie, 

montáže, opravy:
I) letísk, letiskových plôch, leteckých dopravných prostriedkov a vznášadiel akéhokoľvek druhu, vrátane zodpovednosti 

za škodu súvisiacu s akýmikoľvek prácami vykonávanými na ich palube,
II) lanových dráh alebo koľajových dopravných prostriedkov akéhokoľvek druhu,
III) plavidiel akéhokoľvek druhu, dokov, mól a/alebo prístavov,
IV) autoumývarní,
V) zábavných parkov, detských ihrísk, zariadení a/alebo konštrukcií do nich určených; nevzťahuje sa na zodpovednosť 

školského zariadenia, predškolského zariadenia, centra voľného času, organizácie zaoberajúcej sa mimoškolskou 
vzdelávacou činnosťou pre deti a mládež, záujmových a umeleckých škôl alebo zariadení, ktoré poskytujú krátkodobú 
pomoc pri opatere detí a starších osôb,

b) spôsobenú pri profesionálnej a organizovanej športovej činnosti a/alebo príprave na ne,
c) spôsobenú v akejkoľvek súvislosti s organizovaním, prevádzkovaním, prípravou, vykonávaním adrenalínových, 

extrémnych, motoristických, leteckých športov, podujatí a/alebo profesionálnej a organizovanej športovej činnosti,
d) spôsobenú pri výkone a/alebo v súvislosti s demolačnými a/alebo búracími prácami s použitím výbušnín,
e) spôsobenú hospodárskymi zvieratami alebo divou zverou,
f) spôsobenú na hnuteľných a nehnuteľných veciach historickej, umeleckej a/alebo kultúrnej hodnoty,
g) výkonom profesijnej činnosti, akýmkoľvek poskytovaním inšpekčných, dozorných, kontrolných, poradenských, 

sprostredkovateľských, vyšetrovacích, ohodnocovacích, konzultačných, projekčných alebo právno-poradenských 
činnosti, spracovaním odborných posudkov či štúdií a iných odborných činností, ktoré sú poskytované za odplatu a sú 
charakteristické prevládajúcou duševnou povahou,

h) v príčinnej súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo lekárnických služieb, alebo s akýmkoľvek 
podávaním liekov a/alebo liečiv,

i) počas prepravy, vyplývajúcu z prepravných alebo zasielateľských zmlúv; poistenie sa nevzťahuje ani na akékoľvek 
škody spôsobené počas prepravy mimo právneho režimu prepravných alebo zasielateľských zmlúv,

j) na veciach dodaných poisteným vrátane vadného výrobku dodaného poisteným,
k) na tých častiach veci, na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva akúkoľvek činnosť, ak škoda vznikne 

v dôsledku tejto činnosti,
I) na akýchkoľvek veciach nájomcu v priestoroch poisteného; nevzťahuje sa pokiaľ bola poistená činnosť „prenájom 

nehnuteľností",
m) vzniknutú na peniazoch, cenných papieroch, ceninách, vkladných knižkách, akýchkoľvek platobných kartách, listinách 

alebo šperkoch.
4. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu:

a) spôsobenú vadným výrobkom alebo vädne vykonanou prácou,
b) na prevzatých veciach, ktoré majú byť predmetom záväzku poisteného,
c) na veciach odložených alebo vnesených,



d) na hnuteľných veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve poisteného, boli však poistenému zapožičané alebo ich užíva z iného 
dôvodu alebo ich má oprávnene u seba,

e) vyplývajúcu z pracovných úrazov alebo chorôb z povolania zamestnancov poisteného, alebo akýchkoľvek iných osôb 
vykonávajúcej pracovnú činnosť pre poisteného, vrátane regresných nárokov Sociálnej a zdravotných poisťovní,

f) spôsobené prenosom infekčných, vírusových chorôb, alebo škody spôsobené v dôsledku akýchkoľvek baktérii,
g) na životnom prostredí vrátane nárokov na náhradu škody uplatnených v zmysle zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencií a 

náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov; 
poistenie sa nevzťahuje ani na akékoľvek náklady spojené s vyčistením alebo dekontamináciou životného prostredia, 

h) spôsobené na nadzemných a podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu,
i) spôsobené atmosférickými zrážkami pri realizácii výstavby, prestavby alebo úpravy nehnuteľností,
j) spôsobené usporiadaním kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
k) spôsobenú ako čistú finančnú škodu,
I) spôsobenú inými osobami, ktoré poistený poveril vykonaním prác, ktoré sú predmetom jeho záväzku, tzv. 

subdodávatelia poisteného,
m) spôsobenú spracovaním, skladovaním odpadu a prácami s ním spojenými,
n) spôsobenú na veci počas jej dvíhania, pokladania alebo iného pohybu pomocou žeriavov, nakladačov alebo iných 

obdobných strojov a zariadení, spôsobenú počas vykonávania nakládky/vykládky na veci a/alebo pristavenom 
dopravnom prostriedku najmä motorovom vozidle, vrátane prívesu a/alebo návesu,

o) škody spôsobené v súvislosti s výstavbou, montážou, prestavbou, opravou a/alebo servisom mostov, tunelov, vodných 
diel, priehrad a hrádzí,

p) vykonávaním akýchkoľvek invazívnych zásahov do ľudského tela, najmä tetovaním, vpichovanim látok, ošetrením 
laserom, nastreľovaním náušníc a piercingov,

q) spôsobenú v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb.

Článok 5
Poistná udalosť

Poistná udalosť | 1 ■

Sériová poistná 
udalosť

Poistný princíp | 3.

4.

Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť škodu, za ktorú poistený zodpovedá a je povinný ju uhradiť 
za predpokladu, že vznikla povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie podľa týchto VPP ZOD 2017, príslušných 
osobitných poistných podmienok a zmluvy.
Sériová poistná udalosť; poistné udalosti, ktoré vznikli bez ohľadu na počet poškodených osôb a počet vznesených nárokov 
na náhradu škody z jednej príčiny alebo z viacerých príčin, pokiaľ medzi nimi existuje príčinná, miestna, časová, právna, 
ekonomická, technická alebo akákoľvek iná priama vecná súvislosť. Pre účely tohto poistenia sa sériová poistná udalosť 
považuje za jednu poistnú udalosť. Okamihom vzniku sériovej poistnej udalosti sa rozumie vznik prvej škodovej udalosti.
Podmienkou vzniku práva na poistné plnenie je, že príčina, ktorá predchádzala vzniku škody vznikla tak ako samotná 
škoda v dobe trvania poistenia.
Ak o náhrade tejto škody rozhoduje oprávnený orgán platí, že poisťovateľ je povinný plniť až dňom, keď rozhodnutie tohto 
orgánu nadobudlo právoplatnosť.

Článok 6
Poistná suma_______________________________________________________________________________________|H

Poistná suma | 1 • Poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve je hornou hranicou plnenia poisťovateľa za jednu poistnú udalosť. Poistnú 
sumu určuje poistnik a/alebo poistený na vlastnú zodpovednosť.

3 x PS | 2, Ak v zmluve nie je dohodnuté inak, hornou hranicou poistného plnenia za všetky poistné udalosti vzniknuté počas poistného 
obdobia je trojnásobok dohodnutej poistnej sumy.

Článok 7
Spoluúčasť

Spoluúčasť je suma, ktorou sa poistený podieľa na poistnom plnení. Spoluúčasť sa odpočíta z plnenia poisťovateľa pri každej 
poistnej udalosti. Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistený podieľa len jednou spoluúčasťou bez ohľadu 
na počet poistných udalosti v sérii.

Článok 8
Poistné plnenie

Splatnosť 1 ■
poistného 2.
plnenia

3.
Náhrada 4. 
poistného 
plnenia 
vyplateného 5. 
poisťovateľom

Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti.
Poistné plnenie je splatné do 15 dni, len čo poisťovateľ skončil vyšetrovanie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti 
poisťovateľa plniť. Pri poistnom plnení poisťovateľ odpočíta dlžné poistné.
Ak o náhrade škody rozhoduje súd, je poisťovateľ povinný plniť až dňom, kedy toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. 
Sumu náhrady škody, ktorú vyplatil poisťovateľ poškodenému, a o ktorú poisťovateľ nemohol svoje plnenie zn í žiť v prípadoch 
porušenia povinnosti poisteným stanovených v týchto všeobecných poistných podmienkach a dohodnutých v zmluve je 
povinný mu uhradiť poistený.
Ak spôsobí škodu poistnik a/alebo poistený alebo osoby jemu blízke alebo jeho spoločníci či zamestnanci alebo iné osoby 
poistníkom alebo poisteným poverené úmyselne alebo uvedú poisťovateľa do omylu pri zisťovaní oprávnenosti a výšky 
plnenia, poisťovateľ neposkytne poistné plnenie.
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Článok 9
Sublimit poistného plnenia

Sublimit 1 Sublimit poistného plnenia je časť poistnej sumy dohodnutej v zmluve ako maximálna výška plnenia, ktorú poisťovateľ 
poistného vyplatí za všetky škody, ktoré vznikli v dohodnutom poistnom období, na ktoré sa sublimit podľa dohodnutého rozsahu
plnenia ■ poistenia uvedeného v zmluve vzťahuje. Sublimit nezvyšuje poistnú sumu.
Doletí mné I Pre nižšie uvedené poistné riziká sa dojednávajú nasledovné sublimity poistného plnenia
sublimitv i a) pre násilnú majetkovú ujmu v podobe nákladov na likvidáciu zničenej veci a nákladov na zapožičanie náhradného

stroja či zariadenia podľa čl. 2 ods. 3 pism. a) č. II) bod. ii) a iii) týchto VPP ZOD 2017, sa osobitne dojednáva sumárne 
(za oba body) sublimit 20% z dohodnutej poistnej sumy, najviac však 20 000 €,

b) pre nemajetkovú ujmu v podobe citovej ujmy podľa čl. 2 ods. 3 pism. b) číslo IV) týchto VPP ZOD 2017, sa osobitne 
dojednáva sublimit 20% z dohodnutej poistnej sumy, najviac však 20 000 €,

c) pre poistné riziká podľa čl. 2 ods. 4 pism. c) až g) týchto VPP ZOD 2017, sa osobitne dojednáva sublimit 20% 
z dohodnutej poistnej sumy, najviac však 10 000 €,

d) pre zachraňovacie náklady podľa čl. 2 ods. 5 týchto VPP ZOD 2017, sa osobitne dojednáva sublimit 20% z dohodnutej 
poistnej sumy, najviac však 10 000 €,

e) pre prípravné náklady na obhajobu podľa čl. 2 ods. 6 týchto VPP ZOD 2017, sa osobitne dojednáva sublimit 20% 
z dohodnutej poistnej sumy, najviac však 10 000 €,

f) pre zodpovednosť vyplývajúcu z bežného občianskeho života podľa čl. 2 ods. 8 VPP ZOD 2017, sa osobitne dojednáva 
sublimit 20% z dohodnutej poistnej sumy, najviac však 10 000 €, pre všetky fyzické osoby pôsobiace v štatutárnych 
orgánoch poistenej spoločnosti,

g) pre náhradu účasti na súdnom pojednávaní podľa čl. 2 ods. 9 týchto VPP ZOD 2017, sa osobitne dojednáva sublimit 20% 
z dohodnutej poistnej sumy, najviac však 5 000 €,

h) pre náklady právnej obhajoby podľa čl. 2 ods. 10 týchto VPP ZOD 2017, sa osobitne dojednáva sublimit 20% z dohodnutej 
poistnej sumy, najviac však 10 000 €,

i) pre náklady na zistenie rozsahu a príčiny škody škodovým komisárom podľa čl. 2 ods. 11 týchto VPP ZOD 2017, sa 
osobitne dojednáva sublimit 20% z dohodnutej poistnej sumy, najviac však 5 000 €.

Článok 10 
Poistné

1. Poistné je cena za poistenie dohodnuté v zmluve.
2. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu od vzniku poistenia až do jeho zániku. Jednorazové poistné patri poisťovateľovi 

vždy celé.
3. Ak zanikne poistenie pred uplynutím doby, za ktorú bolo zaplatené bežné poistné, je poisťovateľ povinný zvyšujúcu časť 

poistného vrátiť.
4. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, poisťovateľovi patrí poistné do konca poistného obdobia, 

v ktorom poistná udalosť nastala. Jednorazové poistné patri poisťovateľovi aj v týchto prípadoch vždy celé.
5. Poistné sa stanovuje pevnou sumou alebo sadzbou z premennej hodnoty. Výška a splatnosť poistného je stanovená 

v zmluve. Poistnik je povinný platiť poistné za dohodnuté poistné obdobie. Poistné je splatné prvým dnom poistného obdobia, 
ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa.

6. Ak sa poistnik oneskoril s platením poistného, poisťovateľ je oprávnený požadovať od poistníka úrok z omeškania za každý 
deň omeškania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

7. Ak je platenie poistného dohodnuté v splátkach, nezaplatením ktorejkoľvek splátky stráca poistnik výhodu splátok, poistné 
sa stáva splatným za celé poistné obdobie, ak mu to poisťovateľ písomne oznámi a vyzve ho k zaplateniu celého poistného.

8, Poisťovateľ má právo, v súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcimi pre stanovenie výšky poistného, upraviť novú 
výšku poistného ku dňu začiatku najbližšieho poistného obdobia. V prípade, že poistnik s touto úpravou nesúhlasí, zanikne 
poistenie uplynutím dohodnutého poistného obdobia. Svoj nesúhlas musí poistnik uplatniť do jedného mesiaca po oznámení 
zmeny. Ak poistnik v uvedenej dobe písomne neoznámi svoj nesúhlas, má sa za to, že poistnik súhlasí s novou úpravou a 
so všetkými z toho vyplývajúcimi povinnosťami.

9. V prípade, ak v zmluve bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, je ich výška a splatnosť uvedená v zmluve.
10. Ak je v zmluve dohodnuté doúčtovanie poistného na základe skutočných hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie výšky 

poistného z premennej hodnoty, najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí poistného obdobia je poistnik a/alebo poistený 
povinný oznámiť poisťovateľovi skutočnú výšku týchto hodnôt. Doplatok k poistnému podľa tohto odseku je splatný 
do jedného mesiaca od oznámenia jeho výšky poistnikovi alebo poistenému, pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté inak.

Článok 11
Doba trvania poistenia

Začiatok 
poistenia

i 1. Poistenie vzniká nasledujúci deň po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaľ v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.
| 2. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím jeden rok (poistný rok). 

3. Ak nie je zmluva vypovedaná jednou zo zmluvných strán najmenej 6 týždňov pred ukončením poistného obdobia, predlžuje

Zánik poistenia | 4.
sa po uplynutí poistného obdobia automaticky vždy o ďalšie poistné obdobie.
Okrem iných dôvodov zániku poistenia ustanovených v platných právnych predpisoch poistenie zaniká:
a) uplynutím dohodnutej doby, ak bolo v zmluve dohodnuté poistenie na dobu určitú,



b) písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek z účastníkov zmluvy do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy; výpovedná lehota je 
osemdenná a začína plynúť nasledujúcim dňom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane,

c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená 
druhej zmluvnej strane najmenej 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia,

d) nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch 
mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené 
do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené 
pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. 
Tieto lehoty možno dohodou zmluvných strán predĺžiť najviac o tri mesiace. Poistenie zanikne uplynutím príslušnej 
lehoty. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného,

e) odstúpením poisťovateľa od zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok zo strany poisteného a/alebo 
poistníka by poisťovateľ zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť písomne do troch mesiacov odo dňa, 
kedy takúto skutočnosť zistil, inak jeho právo zaniká,

f) odmietnutím poistného plnenia zo zmluvy, ak sa poisťovateľ po poistnej udalosti dozvie, že jej príčinou je skutočnosť, 
ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede poisteného a/alebo poistníka nemohol zistiť pri dojednávaní 
poistenia a ktorá bola podstatná pre uzavretie zmluvy,

g) dňom vstupu poisteného do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na majetok poisteného,
h) ukončením činnosti poisteného, zánikom/pozastavenim oprávnenia poisteného na podnikanie v zmysle príslušných 

právnych predpisov, zmenou vo vlastníckych právach poisteného a/alebo poistníka. Ktorúkoľvek z týchto skutočností 
je poistník a/alebo poistený povinný oznámiť písomne poisťovateľovi najneskôr do jedného mesiaca odo dňa jej vzniku 
a predložiť o tom písomný doklad. V prípade, že poisťovateľovi v súvislosti s nedodržaním týchto povinností vzniknú 
dodatočné náklady, je oprávnený uplatniť si nárok na ich úhradu u poisteného a/alebo poistníka.

i) písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do 1 mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho 
zamietnutia. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne. 
Ak výpoveď podal poistník a/alebo poistený, poisťovateľovi prináleží poistné do konca poistného obdobia, na ktoré bolo 
poistenie dohodnuté,

j) písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok 12 ___
Povinnosti poisteného a/alebo poistníka_________________ _________________________________________________H

1. Poistník/poistený je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne prepisy, technické predpisy a normy, právne predpisy 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, tieto VPP ZOD 2017 a dojednania dohodnuté v poistnej zmluve.

2. Poistený a/alebo poistník povinný:
a) odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa, týkajúce sa dojednávaného poistenia,
b) umožniť poisťovateľovi alebo nim povereným osobám vstup do prevádzkových priestorov poistníka a/alebo poisteného 

a umožniť im posúdiť rozsah poistného rizika (nebezpečenstva), ďalej je povinný poisťovateľovi alebo ním povereným 
osobám predložiť na nahliadnutie projektovú, technickú, účtovnú a inú odbornú dokumentáciu a umožniť preskúmanie 
činnosti zariadenia slúžiaceho k ochrane prevádzkových priestorov poistníka,

c) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa zmien oznámiť poisťovateľovi písomne všetky zmeny 
v skutočnostiach, na ktoré sa ho pýtal pri dojednávaní poistenia, prípadne ku ktorým došlo počas trvania poistenia 
a mohli by mať vplyv na poistné krytie, predovšetkým oznámiť poisťovateľovi akékoľvek kvalitatívne či kvantitatívne 
zmeny poistného rizika (nebezpečenstva), výraznú zmenu dosiahnutého obratu v porovnaní s obratom uvádzaným 
pri dojednávaní poistenia, zmenu podnikateľského zamerania z pohľadu vykonávaných podnikateľských činnosti, ktoré 
sa podieľajú na obrate poisteného zásadnou mierou, zmenu druhu výroby, zmena trhov pôsobenia na úrovni 
jednotlivých štátov,

d) písomne oznámiť poisťovateľovi každú zmenu svojej adresy v lehote najneskôr 15 dni odo dňa, kedy táto zmena 
nastala,

e) dbať, aby poistná udalosť nenastala, dodržiavať povinnosti smerujúce k odvráteniu škody alebo k zmenšeniu jej 
rozsahu, keď už škoda nastala a netrpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb,

f) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dni od zistenia škodovej udalosti, oznámiť poisťovateľovi, že škodová 
udalosť vznikla, podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov, predložiť doklady potrebné 
k posúdeniu, či vzniklo právo na poistné plnenie a k stanoveniu jeho výšky a umožniť poisťovateľovi získať kópie týchto 
dokladov,

g) ihneď oznámiť polícii udalosť, ktorá vznikla za okolnosti vzbudzujúcich podozrenie z trestného činu alebo pokusu oň a 
dodať jej úplný zoznam odcudzených alebo poškodených vecí,

h) zabezpečiť voči inému práva na náhradu spôsobenej škody a práva na postih a vysporiadanie,
i) dodržiavať technické a ďalšie normy vrátane predpisov vzťahujúcich sa na prevádzku poistníka a/alebo poisteného, 

viesť preukázateľnú dokumentáciu (napr. prevádzkový denník), udržiavať prevádzku v dobrom technickom stave,
j) oznámiť, že poškodený uplatnil proti poistenému nárok na náhradu škody, ako aj právo na náhradu škody uplatnené 

na príslušnom orgáne zo škodovej udalosti, vyjadriť sa k uplatneným nárokom na náhradu škody a k ich výške, ako aj 
splnomocniť poisťovateľa, aby za neho škodovú udalosť prerokoval,

k) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní odo dňa kedy sa o danej skutočnosti 
dozvedel, že v súvislosti so škodovou udalosťou bolo začaté trestné konanie alebo občianske súdne konanie alebo
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mimosúdne konanie proti poistenému alebo jeho zamestnancovi a poisťovateľa informovať o priebehu a výsledkoch 
tohto konania,

I) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dni odo dňa kedy sa o danej skutočnosti 
dozvedel, že poškodený uplatňuje právo na náhradu škody na príslušnom orgáne,

m) v konaní o náhrade škody zo škodovej udalosti postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, najmä sa nezaviazať 
bez súhlasu poisťovateľa k náhrade premlčanej pohľadávky a neuzavrieť bez súhlasu poisťovateľa súdny zmier. 
Proti rozhodnutiu príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhrady škody, je poistený povinný včas podať opravný 
prostriedok, ak neprijme iný pokyn od poisťovateľa,

n) celkom, alebo z časti uznať alebo uspokojiť akýkoľvek nárok z titulu zodpovednosti za škodu len s predchádzajúcim súhlasom 
poisťovateľa, s výnimkou nároku na náhradu škody na veciach, ktorá nepresahuje dohodnuté spoluúčasti uvedené v zmluve,

o) každú opravu alebo akékoľvek odstránenie následkov škodovej udalosti vykonať primeraným spôsobom,
p) v prípade, že sú politicky exponovanými osobami alebo im tento status vznikne počas účinnosti zmluvy, sú povinní túto 

skutočnosť oznámiť poisťovateľovi,
q) plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú mu uložené poisťovateľom v zmluve, alebo ktoré mu poisťovateľ písomne oznámi 

po nahlásenej poistnej udalosti.

Článok 13
Povinnosti poisťovateľa

Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi je poisťovateľ povinný:
a) zachovávať mlčanlivosť, a to najmä o skutočnostiach týkajúcich sa poistenia, ako aj o skutočnostiach, ktoré sa dozvie 

pri uzatvorení poistenia, jeho správe a pri likvidácii poistných udalosti, a to nielen pokiaľ ich poistený a/alebo poistnik 
označí za dôverné. Poisťovateľ môže tieto informácie poskytnúť len so súhlasom poisteného a/alebo poistníka, alebo 
ak to ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,

b) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dni po ukončení vyšetrovania písomne informovať poisteného o rozsahu 
a výške poistného plnenia,

c) po ukončení vyšetrovania vrátiť poistenému a/alebo poistníkovi originálne doklady, ktoré si vyžiadal,
d) umožniť poistenému a/alebo poistníkovi nazrieť do podkladov, ktoré poisťovateľ sústredil v priebehu vyšetrovania a 

vyhotoviť si ich kópiu, avšak okrem podkladov, ktoré poisťovateľ považuje za dôverné.

Článok 14
Príslušnosť súdu __ ______________

Všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi poisťovateľom 
a poistníkom a/alebo poisteným alebo inými oprávnenými osobami, spadajú do právomoci súdov SR a budú rozhodované 
podľa právneho poriadku SR.

Článok 15
Prechod práv HE

1. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy alebo zníženie dôchodku, alebo 
na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na poisťovateľa, ak za poisteného túto sumu zaplatil alebo za neho 
vypláca dôchodok.

2. Na poisťovateľa prechádza právo poisteného na úhradu tých trov konania o náhrade škody, ktoré boli priznané 
poistenému, pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného zaplatil.

3. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi oznámiť, že nastali dôvody na uplatnenie práv uvedených 
v bode 1. a 2. tohto článku a odovzdať poisťovateľovi doklady potrebné na ich uplatnenie, najneskôr však do 15 dní 
odo dňa, kedy sa o vzniku týchto dôvodov dozvedel. Ak poistený nezabezpečí poisťovateľovi právo na náhradu škody voči 
inému, alebo inak zmarí možnosť uplatnenia tohto práva, má poisťovateľ voči nemu právo na náhradu súm, ktoré 
pre takéto porušenie nemohol uplatniť, až do výšky vyplateného poistného plnenia.

Článok 16 __
Doručovanie písomnosti_____________________________________________________________________________

1. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poisteného alebo poistníka. Písomnosť poisťovateľa 
určená poistenému alebo poistníkovi (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 tejto 
lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako 
nedoručená pre zmenu adresy, ktorú adresát neoznámil.

2. Ak doloží adresát, že mu príslušná písomnosť nebola doručená z dôvodov hodných osobitného zreteľa, môže na to 
poisťovateľ prihliadnuť s ohľadom na okolnosti prípadu.

Článok 17
Spôsob vybavovania sťažností ____________________________________________________fl

Sťažnosti možno podať na akomkoľvek priamom alebo nepriamom kontaktnom mieste poisťovateľa (napr. osobne 
na pobočke, písomne poštou, telefonicky, e-mailom alebo vyplnením kontaktného formulára na internetovej stránke poisťovateľa). 
Sťažovateľ má zároveň možnosť sa so svojou sťažnosťou obrátiť aj na orgán vykonávajúci dohľad nad finančným trhom.



Článok 18
Výklad pojmov _________ __ _ _______

1. Čisté finančné škody sú akékoľvek finančné škody, ktorým nepredchádzala škoda na veci, zdravi a/alebo živote.
2. Havarijný komisár je fyzická alebo právnická osoba poverená vyšetrovaním škodových udalosti.
3. Hrubá nedbanlivosť je neobyčajné (zvlášť závažné) porušenie, zanedbanie nutnej opatrnosti, prípadne odbornej 

starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať pri výkone danej činnosti, povolania, funkcie a/alebo postavenia.
4. Náhodná udalosť je udalosť, o ktorej sa odôvodnene predpokladá, že môže v čase trvania poistenia nastať, avšak v čase 

uzavretia poistenia sa ešte nevie, kedy nastane alebo či vôbec nastane.
5. Následná majetková ujma je ujma objektívne vyjadriteľná v peniazoch, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a 

je priamym následkom škody na veci a/alebo škody na zdraví.
6. Nehnuteľnosťou sú:

a) stavby spojené so zemou pevným základom,
b) pozemky,
c) porasty nachádzajúce sa na pozemkoch.

7. Obratom sú u právnických osôb tržby z poisťovanej činnosti, ktoré podliehajú dani z príjmov právnických osôb, u fyzických 
osôb príjmy z poisťovanej činnosti, ktoré podliehajú dani z príjmu fyzických osôb.

8. Organizovanou športovou činnosťou sa rozumie akákoľvek športová činnosť, organizovaná akoukoľvek telovýchovnou 
alebo inou organizáciou, športovým alebo iným klubom, ako i každá príprava tejto činnosti s výnimkou telovýchovnej 
činnosti v školských zariadeniach.

9. Poistená činnosť je činnosť na ktorú sa vzťahuje poistná ochrana podľa týchto VPP ZOD 2017; ktorú poistený vykonáva 
na základe oprávnenia udeleného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom je zapísaná v príslušnom 
registri, pokiaľ povinnosť takéhoto zápisu vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

10. Poistenie je právny vzťah, ktorým sa poisťovateľ zaväzuje poskytnúť poistenému poistné plnenie za poistnú udalosť a 
ktorým sa poistník zaväzuje platiť poistné.

11. Poistený je fyzická alebo právnická osoba, na ktorej zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje.
12. Poistná doba je čas, na ktorý sa uzaviera zmluva. Je ohraničená dátumom vzniku poistenia a dátumom jeho zániku.
13. Poistné obdobie je časť poistnej doby dohodnutá v poistnej zmluve alebo stanovená právnym predpisom. Je to časový 

úsek, za ktorý sa platí poistné. Pri jednorazovo platených poisteniach je poistné obdobie totožné s poistnou dobou.
14. Poistné plnenie je náhrada poskytnutá poisťovateľom na základe poistnej zmluvy v prípade vzniku poistnej udalosti.
15. Poistné riziko (nebezpečenstvo) je možná príčina vzniku škody uvedená v poistnej zmluve, na ktorú sa poistenie vzťahuje.
16. Poistník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.
17. Poisťovateľ je ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika zapísaná v OR OS Bratislava 

I, odd. Sa, vl. č. 444/B, IČO: 31 325 416.
18. Profesionálnou športovou činnosťou sa rozumie športová činnosť vykonávaná poisteným za odplatu, bez ohľadu 

na typ právneho vzťahu, ktorý je titulom vzniku nároku poškodeného na náhradu škody (napr. pracovno-právny vzťah, 
obchodno-právny vzťah a pod.).

19. Profesnou činnosťou sa rozumie odborná činnosť, ktorej výkon je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 
podmieneným osobitnou kvalifikáciou, vzdelaním a členstvom v príslušnom profesijnom združení, najmä v komore.

20. Stiahnutie vadného výrobku z obehu predstavuje náklady vynaložené v súvislosti so stratou možnosti riadneho užívania 
výrobku, stiahnutím z trhu, revíziou, opravou, výmenou, úpravou, odstránením alebo likvidáciou výrobkov poisteného alebo 
akéhokoľvek majetku, ktorého sú súčasťou, ak takéto výrobky sú stiahnuté z trhu alebo z používania z dôvodu známej 
alebo predpokladanej vady, nedostatku, nebezpečnosti, nevhodnosti alebo inej podobnej príčiny.

21. Škodová udalosť je náhodná udalosť, počas ktorej dochádza ku vzniku škody, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva 
na poistné plnenie; škodová udalosť nie je však totožná s poistnou udalosťou.

22. Škodou sa rozumie:
a) škoda na veci je majetková ujma objektívne vyjadriteľná v peniazoch, ktorá spočíva v zmenšení existujúceho majetku 

poškodeného a predstavuje majetkové hodnoty, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby sa vec uviedla do predošlého 
stavu, alebo aby sa v peniazoch vyvážili dôsledky vyplývajúce z toho, že navrátenie do predošlého stavu nebolo dobre 
možné alebo účelné.

b) škoda na zdraví je telesné poškodenie osoby vrátane choroby alebo usmrtenia.
23. Ukončením činnosti poisteného sa rozumie:

a) u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, výmaz z obchodného registra,
b) u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, zrušenie právnickej osoby zriaďovateľom alebo 

výmazom z príslušného registra,
c) u podnikateľov - fyzických osôb, ktoré sú zapísané v živnostenskom registri, vyznačenie ukončenia činnosti poisteného 

v živnostenskom registri,
d) u podnikateľov - fyzických osôb, ktoré nie sú zapísané v živnostenskom registri, zánik oprávnenia k podnikateľskej činnosti. 

24. Ušlý zisk je majetková ujma spočívajúcou v tom, že u poškodeného nedošlo v dôsledku škodovej udalosti k rozmnoženiu 
majetkových hodnôt, hoci sa to s ohľadom na pravidelný beh vecí dalo očakávať. Ušlý zisk sa neprejavuje zmenšením 
majetku poškodeného, ale stratou očakávaného prínosu (výnosu). Nevyhnutnou podmienkou náhrady škody pritom jc, aby 
sa nejednalo len o pravdepodobnosť rozmnoženia majetku, ale relatívnu istotu, že pri pravidelnom behu veci (nebyť 
protiprávneho konania škodcu alebo škodnej udalosti) mohol poškodený dôvodne očakávať zväčšenie svojho majetku, 
ku ktorému nedošlo práve v dôsledku konania škodcu (škodovej udalosti).
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25. Vädne vykonaná práca je práca vykonaná poistením po momente odovzdania, v dôsledku ktorej vznikla priama škoda 
na veci, živote, zdraví tretej osoby, ktorej príčinou je skutočnosť, že pracovné postupy, výkony alebo činnosli vykonané a/alebo 
poskytnuté poisteným nespĺňajú technické parametre a/alebo kvalitatívne požiadavky ustanovené všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, pripadne bežnú kvalitu. Bežnou kvalitou je taká kvalita, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých 
podstatných vlastnosti pracovných postupov, výkonov a/alebo činností, ktoré spĺňajú predpokladané očakávania tretích osôb.

26. Vadným výrobkom sa rozumie výrobok, ktorý nezaručuje bezpečnosť jeho užitia alebo použitia, ktorú možno od neho 
odôvodnene očakávať, najmä vzhľadom na:
a) prezentáciu výrobku a informácie o výrobku, ktoré výrobca poskytol alebo mal poskytnúť,
b) predpokladaný spôsob jeho užitia alebo použitia a účel, na aký môže výrobok slúžiť, 
c) čas, ked bol výrobok uvedený do obehu.

27. Vodovodným zariadením sa rozumie:
a) privádzacie alebo odvádzacie potrubie vodovodného alebo kanalizačného systému, vrátane armatúr alebo iného s ním 

prepojeného zariadenia; za vodovodné zariadenie podľa tohto písmena sa nepovažujú vonkajšie dažďové odkvapy a zvody, 
b) vykurovacie, klimatizačné alebo solárne systémy, vrátane armatúr alebo iného s nimi prepojeného zariadenia, 
c) sprinklerové alebo iné automatické hasiace zariadenia.

28. Vojnové udalosti sú vzbury, povstania, hromadné násilné nepokoje, násilné konania motivované politicky, sociálne, 
ideologicky, nábožensky.

29. Výrobkom sa rozumie každá hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez ohľadu na stupeň jej 
spracovania a ktorá je určená na uvedenie do obehu. Výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom 
inej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci. Za výrobok sa považuje aj elektrina a plyn, ktoré sú určené na spotrebu.

30. Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných 
pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.

Článok 19
Spoločné ustanovenia_____________________________ _________________________________________________ j|||

1. Poistený a/alebo poistník je v súlade s platným zákonom o poisťovníctve (ďalej len „zákon“) povinný pre účely 
identifikácie, uzavretia poistnej zmluvy, výkon správy poistenia a ďalšie účely podľa zákona na požiadanie 
poisťovateľa poskytnúť svoje osobné údaje vrátane rodného čísla, osobné údaje dotknutých osôb, ďalšie 
identifikačné údaje podľa zákona, kontaktné telefónne číslo, údaje preukazujúce splnenie ostatných požiadaviek 
a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy a doklady, z ktorých je poisťovateľ pre uvedené účely oprávnený 
získavať údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním.

Jazyk

Odchylné 
ustanovenia

2. Poisťovateľ je oprávnený údaje uvedené v ods. 1. získavať, zaznamenávať, uschovávať, využívať a inak spracúvať aj bez 
súhlasu a informovania dotknutých osôb. Poisťovateľ je oprávnený so súhlasom poisteného a/alebo poistníka získavať 
ďalšie vybrané údaje poisteného a/alebo poistníka ako počet zamestnancov, obrat a pod. a zaznamenávať ich, uschovávať, 
využívať a inak spracúvať. Sprístupniť a poskytovať ich môže len osobám a orgánom, voči ktorým má túto povinnosť 
uloženú zákonom alebo ktorým je zo zákona oprávnený poskytovať tieto informácie.

3. Pre účely tohto poistenia je poisťovateľ na základe súhlasu poisteného a/alebo poistníka v súlade s platným zákonom 
o ochrane osobných údajov oprávnený:
a) spracúvať (kopírovať, skenovať a pod.) údaje získané v súvislosti s dojednaným poistením, na účely tohto poistenia 

a po dobu nevyhnutnú k zabezpečeniu všetkých práv a povinnosti vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu,
b) sprístupňovať alebo poskytovať jeho osobné údaje na spracúvanie zmluvným partnerom poisťovateľa, a to na účely 

zabezpečovania a plnenia zmluvných povinnosti a práv vyplývajúcich zo zmlúv medzi poisťovateľom a zmluvnými 
partermi poisťovateľa (napríklad zaisťovne z členských štátov Európskej únie),

c) poskytovať jeho osobné údaje a ďalšie vybrané údaje na spracúvanie pre štatistické a marketingové účely aj ďalším 
právnickým osobám patriacim do finančnej skupiny KBC Group NV, a to po dobu trvania poistenia, ak súhlas s ich 
spracúvaním na tieto účely v písomnej podobe neodvolá.

4. Ak sa niektoré ustanovenia týchto VPP ZOD 2017 stanú neplatnými alebo spornými v dôsledku zmeny všeobecne záväzných 
právnych predpisov, použije sa taký všeobecne záväzný právny predpis, ktorý je im svojou povahou a účelom najbližší.

| 5. Všetky doklady a dokumenty týkajúce sa poistenia sa poisťovateľovi predkladajú v slovenskom jazyku. V prípade, ak boli 
vystavené v cudzom jazyku, musí k nim byť priložený úradne overený preklad do slovenského jazyka, avšak s výnimkou 
dokladov a dokumentov predkladaných poisťovateľovi v českom jazyku. V prípade dokumentov (vrátane poistnej zmluvy) 
a dokladov týkajúcich sa poistenia predložených poisťovateľom má v pripade nesúladu prednosť dokument (vrátane 
poistnej zmluvy) a/alebo doklad predložený v štátnom jazyku Slovenskej republiky.

6. V zmluve sa možno od ustanovení týchto VPP ZOD 2017 odchýliť a upraviť tak vzájomné práva a povinnosti, ak z povahy 
ich ustanovení nevyplýva, že sa nemožno od nich odchýliť.

7. Zmeny v zmluve možno vykonať len písomnou dohodou účastníkov, inak sú neplatné.

Článok 20
Záverečné ustanovenia______________________________________________________ _______________________

Účinnosť | 1 ■ Tieto VPP ZOD 2017 sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Schválené predstavenstvom poisťovateľa dňa 25.10.2017.
3. Tieto VPP ZOD 2017 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňom 

01.11,2017.
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Klauzula ZOD001_2017
Zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú vadným výrobkom a vädne vykonanou 
prácou

CSOB

1. Odchylne od čl. 4 ods. 4 pism. a) VPP ZOD 2017 sa osobitne dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu 
spôsobenú inému vadným výrobkom a vädne vykonanou prácou, v súvislosti s výkonom poistenej činnosti.

2. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu:
a) spôsobenú na samotnom vadnom výrobku,
b) spôsobenú na tej časti hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, ktorá musi byť obnovená, opravená alebo vymenená v dôsledku vädne vykonanej 

práce,
c) spôsobenú vadným výrobkom, ktorý bol uvedený do obehu pred účinnosťou tejto poistnej zmluvy,
d) spôsobenú v príčinnej súvislosti so stiahnutím výrobku z trhu,
e) spôsobenú v podobe nákladov vynaložených v akejkoľvek súvislosti s informačnou povinnosťou, s informovaním, oznamovaním 

skutočností o vadnosti výrobku,
f) spôsobenú zmiešaním, spojením, pripojením, zapracovaním vadného výrobku s inou vecou,
g) spôsobenú v príčinnej súvislosti s tým, že nebolo možné používať, spracovať, predať alebo dať do obehu výrobok, ktorého súčasťou je 

výrobok poisteného, ktorý síce nebol fyzicky poškodený, ale obsahuje výrobok poisteného, ktorý je alebo o ktorom sa predpokladá, že je 
vadný, nevyhovujúci alebo nebezpečný,

h) spôsobenú v podobe nákladov na demontáž, odstránenie, vyňatie, uvoľnenie, nahradenie vadného výrobku novým výrobkom, vrátane 
nákladov na obstaranie, inštaláciu, montáž nového náhradného výrobku,

i) spôsobenú v podobe nákladov na následnú likvidáciu, spracovanie, opracovanie vadného výrobku alebo nákladov súvisiacich 
uskladnením, prepravou vadného výrobku,

j) spôsobenú v podobe nákladov na testovanie, kontrolu, laboratórne skúšky vädne vykonanej práce alebo vadného výrobku, nákladov na 
triedenie, prebaľovanie, čistenie vadného výrobku,

k) spôsobenú strojmi, strojnými zariadenia, inými technológiami (ďalej len „zariadenia") dodanými, udržovanými, opravovanými poisteným, 
pokiaľ škoda vznikla v dôsledku vadného, nesprávneho, chybného vyrobenia, spracovania iných vecí, výrobkov (ďalej len „nepodarok") 
týmito zariadeniami; nevzťahuje sa na škody spôsobené konečnému užívateľovi vadnosťou týchto nepodarkov,

I) spôsobenú vadou výrobku, ktorý je z technického hľadiska bezchybný, ale nedosahuje avizované funkčné parametre,
m) vzniknutú preto, že parametre, kvalita, prevedenie alebo funkcia výrobku boli poisteným na žiadosť poškodeného zmenené, alebo výrobok 

na žiadosť poškodeného poisteným inštalovaný do iných podmienok, do akých je výrobok určený,
n) spôsobenú výrobkom, ktorý nebol dostatočne testovaný podľa platných pravidiel vedy a výskumu alebo iného uznaného spôsobu,
o) spôsobenú vadou výrobku, ktorá bola poisteným dopredu avizovaná,
p) spôsobenú vadou výrobku, ktorý poistený získal spôsobom, ktorý mu bráni v súlade s právnymi predpismi uplatňovať právo na postih voči 

inému zodpovednému subjektu,
q) spôsobenú nesprávnym skladovaním, prepravou alebo použitím výrobku.

3. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú vadou nasledujúcich výrobkov:
a) výrobkov, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia so získavaním, úpravou, spracovaním, manipuláciou, rozdeľovaním, skladovaním, 

používaním alebo využívaním látok pochádzajúcich čiastočne alebo úplne z ľudského organizmu, vrátane orgánov, tkanív, buniek, 
akéhokoľvek genetického materiálu, transplantátov, exkrétov a sekrétov, krvi, krvnej plazmy, krvných derivátov, ako aj akýchkoľvek látok 
z nich získaných,

b) medicínskych strojov, prístrojov a zariadení,
c) farmaceutických výrobkov, implantátov, výrobkom poisteného, ktorým sú humánne lieky, veterinárne lieky, výživové doplnky, vakcín,
d) krmív pre zvieratá, poľnohospodárskych postrekov, umelých hnojív, insekticídov alebo pesticídov,
e) farbív, kozmetiky, skrášľovacích produktov,
f) výrobkov obranného priemyslu, najmä zbraní a zbraňových systémov,
g) výbušnín, pyrotechniky, plynov a tekutých uhľovodíkových výrobkov, vrátane ropy a benzínu,
h) tabaku a tabakových výrobkov,
i) prvotných poľnohospodárskych a lesných prírodných produktov, produktov včelárstva a rybárstva a zveriny, ak neboli podrobené 

prvotnému spracovaniu a to aj vtedy, ak sú súčasťou inej veci, ktorú poistený vyrába, dodáva, alebo na ktorej vykonáva činnosť,
j) hotových betónových zmesí a prefabrikovaných prvkov na konštrukčné účely,
k) mobilných telefónov vrátane ich súčastí, najmä akýchkoľvek nabíjacích staníc a zariadení, slúžiacich k doplneniu elektrickej energie,
I) elektrických kontrolných alebo riadiacich zariadení využívaných v železničnej, leteckej, námornej a cestnej preprave,
m) automobilového priemyslu (vrátane motocyklov), ktoré sú súčasťou:

I) konštrukcie,
II) pohonnej a riadiacej jednotky,
III) rámy kolies, bŕzd a podvozkov,
IV) pneumatiky,
V) ochranné prilby na motocykel,

n) určených do lietadiel, ich súčasti a zariadenia leteckého priemyslu a dopravy,
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o) dronov a akýchkoľvek zariadení, ktoré sú určené na lietania, vznášanie,
p) určených do lodí, ich súčasti a zariadenia námorného/ riečneho priemyslu a dopravy,
q) určených do vlakov, vozňov, ich súčasti a zariadenia železničného priemyslu a dopravy

4 Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené:
a) poskytovaním akýchkoľvek poradenských a konzultačných služieb, akoukoľvek formou odbornej pomoci, vedeckými činnosťami, 

výskumno-vyvojovými činnosťami, analytickými činnosťami, logistickýnii činnosťami, producentskými činnosťami, sprostredkovateľskými 
činnosťami, inžinierskymi činnosťami, sociálnymi činnosťami, sociálno-právnymi činnosťami, výchovnými činnosťami, charitatívnymi 
činnosťami, nadačnými činnosťami, činnosťami organizátora kultúrnych či spoločenských podujatí, kultúrnymi činnosťami, vzdelávacími 
alebo športovými činnosťami,

b) výkonom akejkoľvek revíznej činnosti, odbornými prehliadkami vyhradených technických zariadení alebo odbornými skúškami 
vyhradených technických zariadení, kontrolou stavu požiarno-technických zariadení (hasiacich prístrojov, komínov, požiarnych uzáverov),

c) v súvislosti s výkonom nasledovných činnosti:
I) inštalácia Software, programátorská činnosť, overovanie funkčnosti Software,
II) automatizované spracovanie údajov, služby databáz,
III) správa počítačových sietí,
IV) výroba, údržba, servis, správa bankomatov, platobných terminálov, registračných pokladníc a podobných zariadení,

d) protektorovaním, opravou, výmenou pneumatík,
e) pri výkone verejnej moci (zodpovednosť štátu alebo územnej samosprávy) v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Táto klauzula nadobúda účinnosť dňom 01.11,2017
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Klauzula ZOD 005_2017
Zodpovednosť poisteného za škody vyplývajúce z regresných nárokov Sociálnej a 
zdravotných poisťovní

Odchylne od či. 4 ods. 4 pism. e) VPP ZOD 2017 sa osobitne dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škody 
vyplývajúce z regresných nárokov Sociálnej a zdravotných poisťovni pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania, za ktorú poistený zodpovedá 
svojim zamestnancom, v súvislosti s výkonom poistených činností.

Táto klauzula nadobúda účinnosť dňom 01.11.2017



ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
PRE ASISTENČNÉ SLUŽBY PRE PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÉ OSOBY 

ZD AS-P2017

článok 1 Rozsah asistenčných služieb
Článok 2 Výluky z asistenčných služieb
Článok 3 Limit plnenia
Článok 4 Postup pri využívaní asistenčných služieb

Článok 5 Práva a povinnosti poisteného
Článok 6 Práva a povinnosti poisťovateľa
Článok 7 Výklad pojmov
Článok 8 Záverečné ustanovenia

Článok 1
Rozsah asistenčných služieb

Technická 
asistencia

Asistencia pri 
obnove 
prevádzky po 
vzniku 
havarijnej 
situácie

IT asistencia

Zdravotná 
asistencia

I. Okrem rozsahu dojednaného v poistnej zmluve, poisťovateľ poskytne poistenému asistenčné služby v rozsahu:
a) Technickej asistencie - odstránenie havarijnej situácie na budovách poisteného slúžiacich k výkonu jeho 

podnikateľskej činnosti v rozsahu podľa ods. 2. tohto článku,
b) Asistencie pri obnove prevádzky po vzniku havarijnej situácie - poskytnutie služieb v rozsahu podľa ods. 3. tohto 

článku, podmienených situáciou, kedy v dôsledku havarijnej situácie nie je možné pracovať v prevádzke poisteného,
ej IT Asistencie - sprostredkovanie IT špecialistu pre odstránenie problému na IT zariadení v rozsahu podľa ods. 4. tohto 

článku,
d) Zdravotnej asistencie - poskytnutie telefonickej poradne praktického lekára v prípade zdravotných ťažkostí 

poisteného a zamestnancov poisteného v rozsahu podľa ods. 5. tohto článku.
2. Poisťovateľ poskytne poistenému asistenčné služby za účelom odstránenia príčiny vzniknutej havarijnej situácie 

v rozsahu:
a) organizácia a úhrada nákladov na prijazd pracovníka technickej služby na miesto vzniknutej havárie, 
b) práca a drobný materiál potrebný k oprave pri odstránení havarijnej situácie.
Technická asistencia je zabezpečovaná profesiami: inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, pokrývač, zámočník, sklenár.

3. Poisťovateľ po vzniku havarijnej situácie, ktorá má za následok nefunkčnosť alebo ohrozenie chodu prevádzky zabezpečí: 
a) upratanie budovy poisteného slúžiacej k výkonu jeho podnikateľskej činnosti, v ktorej nastala havarijná situácia, 
b) ochranu majetku poisteného, ktorý sa nachádza v mieste poistenia strážnou službou po dobu maximálne 48 hodín od 

príchodu strážnej služby na miesto poistenia v prípade, ak je havarijná situácia spôsobená poškodením alebo zničením 
zabezpečovacích prvkov budovy alebo objektu poisteného (napr. vylomenie vstupných dverí, poškodenie zámkov, 
poškodenie alebo zničenie elektronického zabezpečovacieho zariadenia, rozbitie výkladového skla a pod.),

c) vyhľadanie náhradných priestorov pre prevádzku - predloženie max. 3 ponúk na prenájom alebo kúpu nehnuteľnosti 
podľa zadaných požiadaviek poisteného,

d) sprostredkovanie sťahovacej služby podľa požiadavky poisteného a zabezpečenie presťahovania majetku poisteného 
do nových priestorov prevádzky,

e) zriadenie núdzovej telefonickej prevádzky kancelárie poisteného po dobu max. 5 dni od nahlásenia poistnej udalosti. 
V rámci núdzovej telefonickej prevádzky poisťovateľ prevezme telefonické odkazy pre poisteného od volajúceho 
a následne ich odovzdá poistenému.

! 4. Poisťovateľ sprostredkuje pre poisteného IT špecialistu za účelom odstránenia konkrétneho problému na IT zariadení pri: 
a) výraznom spomalení činnosti počítača, 
b) výskyte chybovej hlásky, 
c) zabudnutom hesle, 
d) zavírení softvéru.

I 5. Poisťovateľ zabezpečí pre poisteného a jeho zamestnancov telefonické poradenstvo praktického lekára v rozsahu: 
i a) všeobecná konzultácia zdravotného stavu, 

b) symptómy choroby, 
c) sprievodné ťažkosti pri ochorení.
Telefonické poradenstvo je k dispozícii 24 hodín denne a je obmedzené konzultáciou v max. dĺžke 1 hodinu a maximálne 
3 krát počas jedného poistného obdobia.

Článok 2
Výluky z asistenčných služieb

1. Poistenie asistenčných služieb uvedených v či. i týchto ŽĎ AŠ - P 2017 sa nevzťahuje na:
a) náklady, ktoré boli vynaložené poisteným na svojpomocné odstránenie havarijnej situácie, ak poistený nepreukáže, že 

ich vynaloženie bolo opodstatnené a jeho predchádzajúca snaha o kontaktovanie call centra pre asistenčné služby 
bola bezúspešná; príp. bude úhrada za tieto náklady znížená do limitu, ktorý by bol poskytnutý za odstránenie stavu 
núdze, ak by ich zabezpečovalo call centrum pre asistenčné služby,

b) havarijnú situáciu vzniknutú na rozostavaných budovách alebo budovách v rekonštrukcii,
c] havarijnú situáciu spôsobenú zanedbaním údržby rozvodov inžinierskych sieti,
d) odstraňovanie následkov škôd spôsobených neodborným, neoprávneným alebo nepovoleným zásahom poisteného 

alebo iných osôb,

Infolinka ČSOB Poisťovňa: 0850111 303 E-mail: infotinka@csob.sk, www.csob.sk stratia 1 / 3
• ■ i ; . ■ ’ ■ ■' • ’ í ■ ■ •

mailto:infotinka@csob.sk
http://www.csob.sk


e) odstraňovanie následkov škôd spôsobených v dôsledku vykonávania akýchkoľvek stavebných úprav a opráv, 
f) havarijnú situáciu, ktorá nastala v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo v dôsledku úmyselnej trestnej činnosti

poisteného alebo iných osôb.
2. Poistenie IT asistencie v zmysle čl. 1 ods. 4. sa nevzťahuje na:

a) spomalenie internetového pripojenia,
b) zabudnuté heslo do operačného systému (napr. Windows),
c) mechanické poškodenie IT zariadenia,
d) poruchu niektorej hardvérovej časti IT zariadenia,
e) škodu spôsobenú elektrickým prepätim,
f) škodu spôsobenú nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou IT zariadenia, jeho preťažovaním či používaním v rozpore 

s pokynmi výrobcu alebo jeho používaním za neobvyklých podmienok,
g) škodu spôsobenú udalosťou, ktorú si poistený spôsobil úmyselne alebo mu ju spôsobila s jeho súhlasom iná osoba,
h) škodu spôsobenú zásahom štátnej alebo úradnej moci,
i) IT zariadenie s nelegálne nainštalovaným softvérom.

3. Poisťovateľ neuhradí náklady na asistenčné služby, pokiaľ na základe predchádzajúceho poskytnutia asistenčnej služby 
odporučil poistenému opatrenia a opravy, ktoré poistený následne nerealizoval do 30 dní, pričom opakovane žiada 
o organizáciu, vykonanie či úhradu rovnakej asistenčnej služby.

4. Poisťovateľ nie je zodpovedný za dôsledky nevhodne, nesprávne, nedostatočne alebo oneskorene poskytnutých služieb, 
pokiaľ poistený podal nepresné, neúplné alebo úmyselne skreslené informácie (nepravdivé informácie). Poisťovateľovi 
nevzniká povinnosť uhradiť náklady spojené s asistenciou poskytnutou na základe nepravdivých informácii.

5. Poisťovateľ tiež neuhradí:
a) následné finančné škody, najmä stratu na zárobku a ušlý zisk, pokuty, manká,
b) vedľajšie náklady v prípade IT asistencie (expresné príplatky akéhokoľvek druhu, náklady na právne zastúpenie 

a pod.), náklady za duševné, citové a morálne ujmy, ku ktorým došlo neoprávneným zásahom do práva na ochranu 
osobnosti, náklady v súvislosti s nemožnosťou používania IT zariadenia.

Článok 3
Limit plnenia

Pre asistenčné služby v zmysle čl. 1 týchto ZD AS - P 2017 sa pre poistnú zmluvu dojednáva spoločný ročný limit plnenia vo
výške 500,00 Eur.

Článok 4
Postup pri využívaní asistenčných služieb

Kontakt

i. Asistenčné služby je oprávnený žiadať poistený.
2. Služby zdravotnej asistencie v zmysle Čl. 1, ods. 5. týchto ZD AS - P 2017 sú oprávnení žiadať aj zamestnanci poisteného.

i 3. V prípade, že poistený potrebuje využiť asistenčné služby, kontaktuje call centrum pre asistenčné služby na tel. č. 
+421 2 444 500 50, ktoré je k dispozícii nepretržite.

Informácie [ 4. Pri kontaktovaní call centra pre asistenčné služby poistnik uvedie nasledujúce informácie:
a) názov poisteného, IČO,
b) meno osoby oprávnenej jednať v mene poisteného,
c) číslo poistnej zmluvy,
d) kontaktné telefónne číslo,
e) adresu budovy, na ktorej došlo k havarijnej situácii, príp. na ktorej je požadované využitie sprostredkovateľskej služby 

alebo IT asistencie,
f) popis udalosti a okolnosti dôležité k určeniu najvhodnejšieho riešenia udalosti,
g) ďalšie informácie, o ktoré ho poisťovateľ požiada za účelom adekvátneho zabezpečenia požadovanej asistenčnej

služby.
5. Pre poskytnutie IT asistencie môže poistený kontaktovať poisťovateľa aj prostredníctvom webovej stránky 

.www.itasistencia.sk
6. IT asistencia je vykonávaná pomocou vzdialeného prístupu a k jej poskytnutiu je nevyhnutné splnenie nasledovných

podmienok:
a) IT zariadenie je zapnuté,
b) IT zariadenie má funkčné pripojenie na internet,
c) IT zariadenie je chránené primeraným aktuálnym antivírusovým programom, 
d) poistený umožni poisťovateľovi vzdialený prístup na svoje IT zariadenie.

Článok 5
Práva a povinnosti poisteného ___________ m

Poistenému vzniká nárok na poskytnutie asistenčnej služby len v prípade, ak sa bezprostredne po vzniku situácie vyžadujúcej 
asistenciu poistnik skontaktoval s call centrum pre asistenčné služby. Pri porušení tejto povinnosti nevzniká právo na čerpanie 
asistenčných služieb. To neplatí, ak predchádzajúci súhlas call centra nemohol byť vyžiadaný z objektívnych dôvodov.

Infolinka ČSOB Poisťovňa: 0850111 303 E-mail: infolinka@csob.sk, www.csob.sk strana 213

__________ .- ....... .  . - -______ ____ ______ _______ -
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mailto:infolinka@csob.sk
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Článok 6
Práva a povinnosti poisťovateľa

------------------------------------------------------------------ ------ —-—--------------- ----- -------------- . .  ----------------------------------------- -------------------, —.-------- — . — .... ., ... . ..JHBSE
1. Poisťovateľ je oprávnený žiadosť poisteného o poskytnutie asistenčných služieb stornovať, pokiaľ sa mu opakovane (min

3 krát) nepodarí s poisteným telefonicky v dohodnutú dobu spojiť.
2. Poisťovateľ nie je zodpovedný za oneskorenie alebo prekážky vo výkone asistenčných služieb v prípade prekážok 

objektívneho charakteru, ktoré nemôže ovplyvniť ako napríklad štrajky, nepokoje, sabotáže, terorizmus, občianska vojna, 
vojna medzi dvomi štátmi, živelné udalosti,

3. Asistenčné služby nenahrádzajú linku tiesňového volania. Poisťovateľ, ani sprostredkovaní zhotovitelia nezodpovedajú za 
škody vzniknuté z dôvodu časového oneskorenia od registrácie požiadavky poisteného do poskytnutia informácie alebo 
asistenčnej služby.

4. Poisťovateľ je oprávnený zvoliť vhodného poskytovateľa požadovanej služby.

Článok 7
Výklad pojmov

Pre účely tohto poistenia platí:
1. Drobný materiál potrebný k oprave - drobný technický alebo elektroinštalačný materiál potrebný k oprave konkrétneho 

poškodeného alebo nefunkčného zariadenia.
2. Havarijnou situáciou sa rozumie situácia, ktorá nastala následkom nepredvídateľnej a neočakávanej poruchy 

technického zariadenia a inštalácií slúžiacich na prívod a odvod médií a energií nutných pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti; 
situácia, ktorá nie je preukázateľne ovplyvnená ľudským faktorom a nie je zavinená treťou osobou, alebo situácia, keď 
následkom takejto poruchy alebo zmeny vnútri obslužného systému, rozvodov alebo inštalácii došlo k úniku kvapalín alebo 
plynov alebo k prerušeniu dodávky energii v takom rozsahu, že bolo znemožnené bežné užívanie nehnuteľnosti. Zároveň 
ide o situáciu vyžadujúcu bezodkladné riešenie, pri ktorej hrozí bezprostredné ohrozenie poisteného majetku alebo značné 
zväčšenie rozsahu už vzniknutej škody na poistenom majetku.

3. Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných 
pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.

Článok 8
Záverečné ustanovenia HH

1. Tieto ZD AS - P 2017 sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Schválené predstavenstvom poisťovateľa dňa 25.10.2017.
3. Tieto ZD AS - P 2017 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňom 

01.11.2017.
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Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: ČSOB Poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt:

ČSOB

Poistenie podnikov a podnikateľov

Tento informačný dokument vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia, pričom
kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o poistnom produkte sú uvedené v poistnej 
zmluve, Všeobecných a Osobitných poistných podmienkach a Zmluvných dojednaniach.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie kryje škody na majetku poisteného, prípadne škody, za ktoré je poistený zodpovedný v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti 
- v závislosti od rozsahu poistenia dohodnutého v poistnej zmluve.

Čo je predmetom poistenia?
S V poistnej zmluve môže byť dojednané poistenie majetku alebo 

poistenie zodpovednosti za škodu alebo obe tieto hlavné poistenia 
súčasne.

v' Automatickou súčasťou sú asistenčné služby; technická asistencia 
(organizácia a úhrada nákladov na odstránenie havarijného stavu), 
asistencia pri obnove prevádzky po vzniku havarijnej situácie 
(upratanie, ochranu vášho majetku, vyhľadanie nových priestorov, 
presťahovanie, zriadenie núdzovej telefonickej ústredne), IT 
asistencia, zdravotná asistencia (tzv. lekár na telefóne).

Čo nie je predmetom poistenia?

Ak si vyberiete poistenie majetku, tak predmetom poistenia môže byť 
budova, stavebné súčasti, výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby, veci 
osobitného charakteru a náklady vynaložené v súvislosti s poistnou 
udalosťou.
Poistené riziká sú vybrané riziká z nižšie uvedených uvedené 
v poistnej zmluve:
•s živelné udalosti podľa rozsahu dojednaného v poistnej zmluve,
v" poistenie pre prípad odcudzenia veci,
s poistenie skla,
•s poistenie proti všetkým rizikám,
v* poistenie prerušenia prevádzky - živelné, v dôsledku odcudzenia 

alebo proti všetkým rizikám,
■s poistenie strojných a elektronických zariadení,
v" poistenie prerušenia prevádzky - strojné.
Poistné sumy pre jednotlivé predmety poistenia sú bližšie špecifikované
v poistnej zmluve.

x Poistenie majetku sa nevzťahuje na: budovy bez 
kolaudačného rozhodnutia, dlhodobo nevyužívané 
nehnuteľnosti, nehnuteľnosti na ktorých sú vykonávané 
stavebné úpravy, ak tieto úpravy mali vplyv na vznik škody, 
verejné pozemné komunikácie, verejné rozvody elektriny, 
plynu, vody, tepla a verejné elektronické komunikačné siete, 
atómové elektrárne a zariadenia na prípravu jadrového 
paliva, databázy údajov, vodstvo, pôdu, lesy a iné porasty, 
zvieratá a mikroorganizmy, plavidlá, lietadlá, koľajové 
vozidlá, lanové dráhy.

x Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje na škodu, 
ktorú ste spôsobili inak ako poistenou činnosťou, na škodu, 
ktorú spôsobíte sebe alebo spolupoistenej osobe, blízkej 
osobe alebo právnickej osobe, v ktorej máte majetkovú 
účasť. Poistenie sa nevzťahuje ani na škody, ktoré sú 
predmetom akéhokoľvek povinného, zákonného alebo 
povinne zmluvného poistenia podľa právneho poriadku 
Slovenskej republiky, pokuty, penále, škody na životnom 
prostredí, reklamácie.

x Poistenie sa nevzťahuje ani na: umeleckú a historickú 
hodnotu veci, škodové udalosti vzniknuté najmä v súvislosti 
s podvodom, spreneverou, úmyselným konaním, vojnovými 
udalosťami, štrajkom alebo terorizmom, žiarením, 
zamorením a pod.

Ak si vyberiete poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie sa 
vzťahuje na náhradu škody, ktorú spôsobíte inej osobe v súvislosti 
s výkonom vašej podnikateľskej činnosti špecifikovanej v poistnej zmluve. 
Poistenie sa vzťahuje na škody:

• na veci - jej poškodením, zničením, stratou, poistenie sa vzťahuje aj 
na majetkovú ujmu, ktorá vznikla vlastníkovi veci - náklady v podobe 
ušlého zisku, náklady na likvidáciu zničenej veci, náklady na 
zapožičanie náhradného stroja,

• na zdrav! alebo živote osoby - náhrada za bolesť, náhrada za sťaženie
spoločenského uplatnenia, stratu zárobku, ušlý zisk, náklady spojené 
s liečením , náklady na pohreb, regresy poisťovni, odškodnenie citovej 
ujmy,

• na zvierati - jeho zranením, usmrtením, stratou, poistenie sa vzťahuje 
aj na majetkovú ujmu - náklady v podobe ušlého zisku, náklady 
spojené so starostlivosťou o zranené zviera.

Poistenie sa vzťahuje aj na škody:
• vyplývajúce z výkonu vlastníckeho práva,
• na užívaných /prenajatých nehnuteľnostiach,
• na odložených veciach vašich zamestnancov,
• vyplývajúcu z prevádzkovania sociálnych, rekreačných 

zariadení, vyplývajúcu z účasti na výstavách,
• vzniknutú pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí, 
• vyplývajúcu z držby zvierat, ktoré využívate na stráženie.

Poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu bude stanovená 
v poistnej zmluve.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Celková výška poistného plnenia je obmedzená výškou 
poistnej sumy alebo limitov, ak sú stanovené poisťovateľom. 
Nie sú kryté škody vzniknuté odcudzením alebo 
vandalizmom, ak prípad nebol šetrený políciou.
Ak porušíte povinnosti uvedené v poistných podmienkach, 
poisťovateľ môže znížiť poistné plnenie.
Plnenie poisťovateľa pre prípad odcudzenia vecí za jednu 
poistnú udalosť je obmedzené limitom zodpovedajúcim 
spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti, 
požadovanému poisťovateľom.
Ak v čase poistnej udalosti je poistná suma poistenej veci 
nižšia ako jej poistná hodnota, poisťovateľ zníži poistné 
plnenie v rovnakom pomere, vakom je poistná suma 
k poistnej hodnote.



Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

Poistenie majetku sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré Vám ako poistenému vzniknú na mieste poistenia na území Slovenskej 
republiky uvedenom v poistnej zmluve.
Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré Vy ako poistený spôsobíte a za ktoré zodpovedáte na území 
uvedenom v poistnej zmluve.

Aké mám povinnosti?

Uskutočnite opatrenia, aby poistná udalosť nenastala alebo bola čo najmenšia.
V prípade vzniku škodovej udalosti túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr do 15 dni oznámte poisťovateľovi, poskytnite jej informácie 
o jej vzniku a rozsahu následkov.
Umožnite poisťovateľovi vstup do poistených objektov za účelom posúdenia rozsahu poistného rizika a po vzniku škodovej udalosti 
rozsah poškodenia.
Neodkladne oznámte polícii poistnú udalosť, ak nastala za okolnosti nasvedčujúcich spáchanie trestného činu alebo priestupku, 
a predložte policajný protokol.

■ Predložte poisťovateľovi všetky požadované doklady potrebné na vyšetrovanie škodovej/poistnej udalosti.
- Zabezpečte vedenie účtovníctva v zmysle povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi a v prípade poistnej udalosti na 

vyžiadanie predložte účtovné doklady poisťovateľovi.
Oznámte poisťovateľovi zvýšenie poistnej hodnoty veci alebo súboru, ak došlo v priebehu poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 15%.
Odpovedajte pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa.

- Oznámte poisťovateľovi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu na Váš majetok.
Oznámte poisťovateľovi, že Ste uzavreli poistenie toho istého poistného rizika aj u iného poisťovateľa, uveďte jeho názov, sídlo a výšku 
dohodnutej poistnej sumy.

Kedy a ako uhradím platbu?

Poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak je v zmluve dohodnuté platenie 
poistného v splátkach, je ich výška a splatnosť uvedená v zmluve.

Poistné moze byť uhradené poštovým peňažným poukazom, prevodom na účet, vkladom hotovosti na účet, a to podľa pokynov 
poisťovateľa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy začína a končí krytie?

Začiatok krytia
Poistenie vzniká nasledujúci deň po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. Ak nie je v zmluve uvedené inak, 
poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok (poistný rok).

Koniec krytia
Krytie konči:
• uplynutím dohodnutej poistnej doby, ak bolo v zmluve dohodnuté poistenie na dobu určitú,
• nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa 

jeho splatnosti,
• nezaplatením tzv. následného poistného, ak poistné za ďalšie poistné obdobie nezaplatíte do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy na 

jeho zaplatenie. Ak vám výzva nebola doručená do jedného mesiaca odo dňa splatnosti následného poistného, poistenie zanikne, ak 
následné poistné neuhradíte do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti,

• dňom vstupu Vašej spoločnosti do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na Váš majetok,
• ukončením Vašej podnikateľskej činnosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov, predajom 

poistených vecí,
• dohodou zmluvných strán.

V Ako môžem zmluvu vypovedať?

Zmluvu môžete písomne vypovedať:
• do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy,
• do 1 mesiaca odo dňa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného plnenia alebo jeho zamietnutia,
• ku koncu poistného obdobia, ak vaša písomná výpoveď nám bude doručená v lehote minimálne

6 týždňov pred výročím poistnej zmluvy. Uvedená lehota 6 týždňov sa neuplatní v prípade, ak vám nebola zmena poistného oznámená 
aspoň 10 týždňov pred koncom poistného obdobia.




