ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
ČLÁNOK 1
Úvodné ustanovenia
Poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré poskytuje Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean
Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605
konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu so
sídlom Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika, IČO: 50 013 602, DIČ:
4120026471, IČ DPH: SK4120026471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Po, vložka č.: 591/V, sa riadi poistnou zmluvou, týmito zmluvnými dojednaniami, všeobecnými
poistnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi poistenie.
Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Ak
je to dohodnuté v poistnej zmluve, súčasťou poistnej zmluvy môžu byť tiež osobitné zmluvné
dojednania alebo klauzuly.
ČLÁNOK 2.
Vymedzenie pojmov
Pre účely poistnej zmluvy uzatvorenej na základe týchto zmluvných dojednaní sa rozumie:
Podnikateľskou činnosťou podnikateľská činnosť poisteného uvedená v poistnej zmluve, ktorú
poistený vykonáva na základe príslušných oprávnení;
Poisteným osoba uvedená v poistnej zmluve, na ktorej zodpovednosť sa poistenie vzťahuje;
Všetky ustanovenia týchto zmluvných dojednaní, ktoré sa vzťahujú na poistníka sa analogicky aplikujú
na poisteného;
Škodou na veci strata, zničenie alebo poškodenie hmotného majetku, vrátane následnej finančnej
straty vyplývajúcej zo škody na veci;
Škodou na živote a zdraví smrť alebo poškodenie zdravia osôb vrátane následnej finančnej straty
vyplývajúcej zo škody na živote a zdraví, avšak s výnimkou psychickej ujmy, ujmy v dôsledku zásahu
do práv na ochranu osobnosti a podobne;
Výrobkom hnuteľná alebo nehnuteľná vec vyrobená alebo dodaná poisteným alebo práca vykonaná
poisteným, potom čo poistený vec uviedol do obehu alebo prácu ukončil.
ČLÁNOK 3.
Poistné nebezpečenstvo
1. Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na právnym predpisom stanovenú zodpovednosť
poisteného za škodu spôsobenú tretej osobe:
a) v priamej súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti poisteného, pokiaľ poistený túto činnosť
oprávnene vykonával na základe príslušného oprávnenia v priebehu trvania poistenia;
b) v dôsledku uplatňovania vlastníckeho práva, správy alebo prevádzky nehnuteľnosti v rámci
podnikateľskej činnosti poisteného;
c) vadným výrobkom; podľa toho, aký rozsah poistného krytia je dojednaný v poistnej zmluve.
2. V poistnej zmluve možno dohodnúť aj rozsah poisteného krytia v inom rozsahu, než je uvedené
vyššie.
ČLÁNOK 4.
Poistná udalosť
1. Pre účely tohto poistenia sa poistnou udalosťou rozumie vznik škody, ku ktorej došlo v dobe trvania
poistenia, a za ktorú poistený právne zodpovedá v dôsledku skutočností uvedených
v článku 3. týchto zmluvných dojednaní.
2. V prípade pochybností sa pre účely tohto poistenia za deň vzniku škody považuje:
a) v prípade smrti alebo škody na zdraví deň, kedy bola poškodená osoba prvýkrát vyšetrená
lekárom so symptómami, ktoré boli následne diagnostikované ako súvisiace so škodovou
udalosťou,
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b) v ostatných prípadoch deň, kedy sa poškodený preukázateľne dozvedel o škode, ktorá vznikla
v súvislosti so škodovou udalosťou,
a to i vtedy, keď bola príčinná súvislosť medzi škodovou udalosťou a zranením alebo škodou
zistená až neskôr.
3. Ak dôjde z tej istej príčiny alebo z podobných dôvodov, ktoré spolu časovo alebo účelovo súvisia,
k viacerým škodám, považujú sa tieto za jednu škodovú udalosť, pričom za dobu vzniku škody sa
považuje okamih, kedy vznikla prvá z nich.
ČLÁNOK 5.
Plnenie poistiteľa
1. Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ v prípade poistnej udalosti
za neho nahradil:
a) škodu na živote a zdraví;
b) škodu na veci.
2. Poistiteľ nahradí poistenému tiež trovy občianskoprávneho konania, vrátane odmeny právnemu
zástupcovi, ktoré je poistený povinný zaplatiť poškodenej strane na základe právoplatného
súdneho rozhodnutia.
3. Poistiteľ ďalej nahradí poistenému náklady súvisiace s právnym zastupovaním, náklady
na svedkov a súdnych znalcov súvisiace s odhadom výšky škody, avšak iba v rozsahu, v akom
to písomne vopred odsúhlasil.
4. Právne náklady podľa odseku 2. a 3. tohto článku predstavujú súčasť poistného plnenia a limit
poistného plnenia nezvyšujú. Pokiaľ nárok na náhradu škody prekračuje limit poistného plnenia,
poistiteľ uhradí právne náklady len v pomere, v akom je výška limitu poistného plnenia k celkovej
výške nároku na náhradu škody. Táto zásada platí tiež v prípade, keď je v dôsledku jednej poistnej
udalosti uplatnených viac nárokov.
5. Poistiteľ je povinný uhradiť za poisteného škody a náklady v prospech poisteného vo vyššie
uvedenom rozsahu z jednej a zo všetkých poistných udalostí, ktoré nastali v priebehu poistného
roka až do výšky limitu poistného plnenia uvedeného v poistnej zmluve.
6. V prípade, že o výške škody rozhodol súd, rozhodca alebo iný oprávnený orgán, povinnosť
poistiteľa poskytnúť poistné plnenie vzniká až po doručení právoplatného rozhodnutia o ukončení
príslušného konania.
ČLÁNOK 6.
Povinnosti poisteného v prípade poistnej udalosti
1. Okrem práv a povinností stanovených Všeobecnými poistnými podmienkami a príslušnými
právnymi predpismi je poistený povinný:
a) bez zbytočného odkladu oznámiť poistiteľovi vznik poistnej udalosti alebo skutočnosť, že
poškodená tretia strana si uplatnila právo na náhradu škody a vyjadriť sa k svojej zodpovednosti
za vzniknutú škodu, k požadovanej náhrade škody a jej výške;
b) informovať poistiteľa, že v súvislosti so škodovou udalosťou bolo proti nemu zahájené konanie
pred štátnym orgánom alebo rozhodcovským orgánom, poskytnúť meno svojho právneho
zástupcu a informovať o priebehu a výsledkoch konania o náhrade škody a postupovať v súlade
s pokynmi poistiteľa;
c) vykonať opatrenia, aby nedošlo k premlčaniu alebo k zániku práva na náhradu škody
v súvislosti s prechodom práv na poistiteľa;
d) umožniť poistiteľovi riadiť a dohliadať na právne zastupovanie alebo obhajobu poisteného alebo
za neho viesť jednanie o nároku na náhradu škody; poistiteľ však na uvedené nie je povinný;
e) plniť ďalšie povinnosti definované v poistnej zmluve.
2. Poistený nie je bez predchádzajúceho súhlasu poistiteľa oprávnený:
a) vykonať akýkoľvek úkon, ktorým by pripustil alebo uznal svoju zodpovednosť alebo urobil
akúkoľvek otázku v tejto súvislosti nespornú;
b) uzavrieť zmier, uznať akékoľvek nároky na náhradu škody, vrátane nárokov na náhradu
nákladov;
c) nevyužiť všetky prostriedky, ktoré má k obrane proti nároku na náhradu škody, vrátane
dostupných opravných prostriedkov.
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3. V prípade, že nebude realizované riešenie nároku zmierom, ktoré požaduje poistiteľ, pretože takéto
riešenie poistený odmietne alebo inak zmarí, poistiteľ nebude povinný hradiť akékoľvek dodatočné
úroky a náklady vzniknuté po dátume tohto odmietnutia alebo zmarenia.
ČLÁNOK 7.
Prechod práva na poistiteľa
Na poistiteľa prechádza právo poisteného na úhradu súdnych poplatkov v súvislosti so súdnym
konaním o náhrade škody v prípadoch, keď boli tieto priznané v prospech poisteného a pokiaľ ich
poistiteľ za poisteného už uhradil.
ČLÁNOK 8.
Výluky z poistenia
1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť:
a) za škodu spôsobenú úmyselne;
b) za finančnú stratu, ktorá priamo nevyplýva zo škody na veci alebo škody na živote a zdraví,
ktoré sú predmetom plnenia poistiteľa;
c) za škodu, ktorú poistený prevzal na základe akejkoľvek dohody alebo zmluvy (alebo iného
právneho úkonu) nad rámec zodpovednosti vyplývajúcej z právnych predpisov, okrem prípadov,
kedy by poistený podľa právnych predpisov za škodu zodpovedal v rovnakom rozsahu, v akom
zodpovednosť prevzal zmluvne;
d) za škodu, ktorej príčinou bolo porušenie právnych povinností alebo iná skutočnosť, ku ktorej
došlo pred dátumom vzniku poistenia;
e) za škodu vzniknutú v dôsledku výkonu strážnej služby poisteným;
f) za škodu spôsobenú v priamej alebo nepriamej súvislosti s výrobou a spracovaním karbamidu
formaldehydu a kyanidu;
g) za škodu vyplývajúcu z pracovno-právnych vzťahov;
h) za škodu vyplývajúcu z prepravných zmlúv;
i) za škodu na veciach prevzatých za účelom vykonania objednanej činnosti alebo na veciach,
ktoré poistený vlastní, užíva alebo ktoré prevzal do úschovy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak;
j) za škodu spôsobenú pri výkone činností, u ktorých právny predpis ukladá povinnosť uzavrieť
poistenie zodpovednosti za škodu;
k) za škodu spôsobenú v dôsledku poskytovania odborných a poradenských služieb, ktoré sú
poskytované za odplatu (profesná zodpovednosť);
l) za škodu spôsobenú manželovi/manželke poisteného, príbuzným v priamom rade, osobám
žijúcim v spoločnej domácnosti s poisteným a akcionárom alebo spoločníkom poisteného;
m) za škodu vzniknutú právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkový podiel, a to až do výšky
tohto majetkového podielu;
n) za škodu spôsobenú pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania, vrátane regresných
nárokov uplatnených v rámci systému verejného zdravotníctva alebo poisťovňou poskytujúcou
zákonné, resp. zo zákona povinné poistenie;
o) za škodu vzniknutú následkom znečistenia akejkoľvek zložky životného prostredia únikom látok
(napr. plynov, popolčeka, pár, dymu, atď.) alebo pôsobením teploty, vlhkosti, hluku a žiarenia
akéhokoľvek druhu, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak;
p) za environmentálne škody v rozsahu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES
a jej transpozícií
q) za škodu spôsobenú sadaním pôdy, zosuvom pôdy, eróziou, priemyselným odstrelom
a v dôsledku poddolovania;
r) za škodu spôsobenú zanedbaním povinnosti odvrátiť škodu alebo zamedziť zväčšeniu už
vzniknutej škody;
s) za akýkoľvek záväzok uhradiť majetkové sankcie, pokuty a penále vrátane náhrady škody
plniacej represívnu funkciu;
t) za škodu na zdraví, zapríčinenú geneticky modifikovanými organizmami;
u) z činnosti geologického výskumu;
v) za akúkoľvek škodu, vrátane škody spočívajúcej v znížení trhovej hodnoty danej veci,
následkom priameho či nepriameho pôsobenia elektromagnetického poľa a/alebo rádiových vĺn,
či už preukázaného alebo predpokladaného, bez ohľadu na to, kedy došlo k takémuto
pôsobeniu;
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w) za škodu na dátach, software alebo elektronických programoch alebo následkom ich použitia;
x) za škodu vzniknutú použitím motorového alebo cestného vozidla (vrátane vysokozdvižných
vozíkov) alebo vzdušným dopravným prostriedkom alebo plavidla.
2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť:
a) za škodu na samotnom výrobku dodanom poisteným alebo práci vykonanej poisteným, ak
ku škode došlo v dôsledku vady dodaného tovaru alebo vadne vykonanou prácou;
b) za škodu spôsobenú výrobkom, ktorý je súčasťou dopravného prostriedku určeného
na prevádzku vo vzduchu, vode alebo na železnici;
c) za škodu spôsobenú výrobkom, ktorý je z funkčného hľadiska bezchybný, ale nespĺňa
avizované funkčné parametre;
d) za škodu spôsobenú výrobkom, ktorý poistený získal spôsobom, ktorý mu bráni uplatniť si právo
na postih voči inému subjektu (výrobcovi, dodávateľovi, predajcovi) v súlade s právnymi
predpismi;
e) za náklady a výdaje spojené so stiahnutím výrobku z trhu, vrátane nákladov na opravy, úpravy
alebo nahradenie poisteného výrobku alebo iné obdobné náklady;
f) za škodu spôsobenú nedodaním alebo neskorým dodaním produktu alebo práce/služby alebo
iného meškania v rámci plnenia zmluvných povinností.
3. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného
za škodu spôsobenú týmito výrobkami:
a) lieky a farmaceutické produkty;
b) lekárske nástroje a prístroje;
c) tabakové výrobky.
4. Pokiaľ nie je osobitne dohodnuté inak, poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného
za škodu spôsobenú v dôsledku nasledujúcich činností:
a) povrchové alebo podzemné baníctvo;
b) výroba, spracovanie alebo odstraňovanie azbestu;
c) testovanie, modifikácia, získavanie, nadobudnutie, príprava, spracovanie, výroba, manipulácia,
distribúcia, skladovanie alebo iné využitie materiálu, ktorý plne alebo čiastočne pochádza
z ľudského tela.
5. V poistnej zmluve je možné dojednať aj ďalšie výluky z poistenia.
ČLÁNOK 9.
Územná platnosť a jurisdikcia
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli
na území Slovenskej republiky, ich príčina nastala na území Slovenskej republiky a z nich vyplývajúci
nárok na náhradu škody sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Prípadné spory sa riešia vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa strany nedohodnú,
v sporoch rozhodujú súdy Slovenskej republiky.
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