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Poistna zmluva 
UNIQA poji§tovna, as. 
Evropska 810/136 
160 00 Praha 6 
Ceska republika 
lOO: 492 40 480 
zapisana v obchodnom registri Mestskeho suclu v Prahe oddiel B, v102ka e. 2012 

podnikajbca v Slovenskej republike prostrednictvom organizaanej zlo±ky: 
Poistiter: 

UNIQA pojigovna, a.s., poboaka poistovne z ineho elenskeho §tatu 
Krasovskeho 3986/15 
851 01 Bratislava 
Slovenska republika 
ICO: 53 812 948 
zapisana v obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava I, oddiel Po, vlo'±ka 6. 8726/B 
Zastupena: Ing Martin 266ek, CSc., veduci organizaonej zlo2ky 

a 
Poistnik: 	EKO-podnik verejnoprospetnych slu±ieb 

Halatova 20 
832 90 Bratislava - Nova Mesto 

la0: 	00491870 

Obchodny register Okresneho sOdu. 
Oddiel: Vloika 
Zastupena: JUDr. Daniel Hulin 

uzatvarajti v zmysle ustanoveni Obaianskeho zakonnika a v§eobecnYch poistnych podmienok poistn6 zmluvu 

dislo 9127004472 

Zaeiatok poistenia: 
	

1.7.2022 
Koniec poistenia: 	na neuraito 

Druh poistenia: 

Vteobecna zodpovednost 

Ro'tne poistne na krytie rizik: 

Dan z poistenia (8 %): 

Poistne za poistne obdobie vratane dane: 
Splatnost': 1 7 be2neho roka 

Splatka poistneho vratane dane 

Zmluvne dojednania: 

thinnost zmeny 1 7.2022 

Roane poistne na krytie rizika 

320,00 eur 

320,00 eur 

25,60 eur 
345.60 eur 

345,60 eur 
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UNIQA linka +421 232 600 100 	e-mail: info@uniqa.sk 	vvww.uniqa.sk  
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Druh polstenla: Včeobecná zodi)ov®dnost'
Včeobecné zmluvné dojedmnia:

Pre  tento  druh   poistenia   platia  Všeobecné   poistné  podmienky   pre  zmluvné   poistenie  zodpovednosti   za
škodu    -    2021.    doplnené    a    modffikované    klauzulami    a    inými    prílohami    pre    tento    druh    poistenia,
uvedenými v tejto zmluve.

Osobitné zmlu`/né doj®d nania:

Podmienky poistenia:
1.   V   klauzule   051017   Poistenie   zodpovednosti   za   environmentálnu   §kodu   sa   skratka   VPP   v   článku   111.
odseku (2) a článku Vl. odseku (2) nahrádza skľatkou VPPZ.
2.  Poistené činnosti v zmysle Výpisu zo živnostenského ľegistra O/ZŽR):
- čistiace a upratovacie služby,
• poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradnĺctve,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- čistenie kanalizačných a dažďových vpustĺ,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a inteľiérov,
-uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
-podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.

Klauzuly:
051017

Miesto poistenia:                  Slovenská republika

Predmst poistonia :

Poistenie zodpovodnost] za envlronmentál nu 5kodu
Spoluúčasť v %:                          10.0
Spoluúčasť minimálna:             1000,00 eur

Poistná suma            Ročné poistné

10 000,00 eur
na kyti® rizika

320,00 eur
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Prflohami    tejto    poistnej    zmluvy    sú    klauzuly,    s    ktoúmi    bol    poismík    oboznámený    a    svojim    podpisom    potvrdil    ich

pľevzatie:  051017.

wHLÁSENIA  polsTNĺru
Whlasujem    a    svojim    podpisom    potvrdzujem,    že    mi    bol    riadne    v    dostatočnom    časovom    predstihu    pred    podpisom    poistnej
zmluvy      (ďalej      len      pzmluva")      obchodným      zástupcom      poistiteľa      (osobou      sprostredkujúcou      poistný      produkt)      poskytnutý

lnformačný   dokumem   o    príslušnom   poistení    (lpID)   vypracovaný   v   súlade   so    smemicou    Euľópskeho   pariamentu    a    Rady    EÚ)

2016/97   a   Vykonávaclm    nariadenlm    Komisie    (EÚ)   2017/1469,    tak   aby   som    mohol    prijať   infomované    rozhodnutie   o    uzavretĺ

poistnej zmluvy .
Svojim      podpisom      potvnclzujem,      že     som     bol     oboznámený     s     prlslušnými      platnými     všeobecnými      poistnými      podmienkami,

zmluvnýmí   dojednanjami    a   ustanoveniami    uvedenými    v   tejto   poistnej   zmluve   alebo    prĺlohách,    prevzal   som    ich   a   súhlasĺm   s

nimi.     Zároveň     svojim     podpisom     potvrdzujem     pravdivosť     uvedených     údajov     a     žiadam     o     iúatvoľenie/zmenu     poistenia     v

rozsahu tejto poistnej zmluvy.

Beriem    na    vedomie.    že    podmienky    v    pÍsomnej    fome    sú    k    dispozícií    na    veľejne    dostupnej    intemetovej    stránky    poistiteľa
`^^^/w.uniaa.sk, ako aj na pobočkách,  resp. obchodných miestach poistĺ!eľa.

Beriem    na    vedomie,    že    pľi    výpočte    poistného    a    súvisiacom    zaokrúhrovanl,    môže    dčgsť    pri    spracovaní    k    ľozdielu    proti

poistnému,    ktoľé   je    uvedené    ponuke    na    poistenie.    Súhlasĺm    s    tým,    že    poismeľ   je    oprávnený   jednostranne    upraviť    výšku

poistného, a to do výšky nepresahujúcej 0,5 % z poi'stného za poistné obdobie vrátane dane.
oCHluNA osoBNÝCII ÚDAJov -vĺrl LÁSENIA polsTNĺKA

Beriem     na     vedomie,     že     UNIQA     pojišťovna,     a.8.,     pobočka     poisťovne     z     iného     Členského     štátu     a     jej     sprostredkovatelia

spracúvajú   v   zmysle   nariadenia   Eunôpskeho   parlamentu   a   Rady   (EÚ)   2016/679   z   27.   apríla   2016   o   ochraiie   fyzických   osôb   pri

spracúvaní     osobných     údajov     a     o     voľnom     pohybe     takýchto     údajov,     ktonb     sa     zrušuje     smemica     95/46/ES     (všeobecné
nariadenie    o    ochrane    údajov)    moje    osobné    údaje    v    rozsahu    stanovenom    v    poistnej    zmluve    v    iámci    činností    v    sektoie

poistenia   a   činnostĺ   súvisiactch   s   poisťovacou   a   zaisťovacou   činnosťou,    a   to   po   dobu   nevyhnutne    potrebnú    na   zabezpečenie

pnáv   a    povinností    vypwajúcich    zo    zmluvného   vzťahu    založeného    na    základe    poistnej    zmluvy.    Spracúvanie    mojich    osobných
údajov   je   v   súlade   s   článkom   6   ods.    1    plsm.    b)   všeobecľiého    nariadenia   o   ochrane   osobných    údajov   potrebné    na    plnenie

tejto poistnej zmluvy.

Zároveň   beriem   na   vedomie,   že   moje   osobné   údaje   môžu   byť   poskytnuté   aj   iným   subjektom   podnikajúcim   v   oblasti   poistenia,
zaistenia a bankovn ĺctva.

Vyhlasujem,    že    za    účelom    uzavretia    tejto    poistnej    zmluvy    pri    poskytnutí    osobných    údajov    poistiteľovi    UNIQA    pojišťovna,    a.s.,

pobočka     poisťovne     z     i.ného     členského     Štátu     som     bova     dostatočne     a     zrozumĺleľne     infomovaný/á     o     mojich     právach
vyplývajúcich    zo    spracúvania    mojich    osobných    údajov,     o    prenose     mojich    osobných    údajov    do    tretlch     krajín,     o    povinnosti
osobné     údaje      poskytnúť     v     súvislosti      so     zákonnými     alebo     zmluvnými      požiadavkami,      ako      aj      o     ďalších      relevantných
skutočnostiach     obsiahnutých     v     dokumente     označenom     ako     "lnfomácia     o     spracúvaní     osobných     Údajov",     ktorého     jedno
vyhotovenie    som    osobne    alebo    elektronĺckou    poštou    prevzaL/a.    Ako    poistnĺk    beriem    na    vedomie,    že    informácie    o    spracúvanl
osobných     údajov    sú    dostupné    na     k(oromkowek    zastúpení    UNIQA    pojišťovna,     a.8.,     pobočka     poisťovne    z     iného    členského
Štátu a na webovom sídle www.uniaa.sk.

Sankčná klauzula

Bez    ohľadu    na    všetky    ostatné    ustanovenia    tejto    poistnej    zmluvy,    poskytne    poistiteľ    poistnú    ochranu    a    poistné    plnenie    alebo
lné   plnenie   z   poistnej   zmluvy   iba   v   prlpade.   ak   takýto   postup   nie   je   v   rozpoie   so   žiadnymi   ekoncmickými,   obcliodnými   alebo
finančnými      sankciaml      a/alebo      embargami      Bezpečnostnej      rady      OSN,      Európskej      únie      alebo      akýmjkoľvek      ustanoveniami
vnútroštátnej    legislatívy    či    legislatĺvy     Európskej    únie,     ktorá    sa    uplatňuje    na     účastníkov    poistného    vzťahu    založeného    touto

poistnou    zmluvou.     Toto     ustanovenie    §a    vzťahuje    aj     na    ekonomické,     obchodné    alebo    finančné    sankcie     a/alebo    embargá
vydané    Spojenými    Štátmi    americkými    alebo    inými    krajinami,     pokiaľ    nie    sú    v    rozpore    s    legislatlvou     Európskej    únie    alebo
vnútíoštátnou    legislatívou    vzťahujúcou    ss    na    účastnĺkov    poistného    vzťahu    založeného    touto    poístnou    zmliivou.    Ustanovenia
tejto sankčnej klauzuly sa vzťahujú rovnako aj na zai§tné zmlu\/y.

uNiQApojišťoťnNa,'3:,'::ŤdTo4ťTEv2j3síá%i#36,i6o®e;:::';;nčf:s?áu:Ípquaj:ikh,ičo:49:#j:J,Í:pa;:okčnosťapĺsaná
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V Bratislava dna 	77  
VYHLASENIE SPROSTREDKOVATELIA 

Vyhlasujem, e som ako obchodn9 zastupca poistitera zaznamenal 	na 

potreby. finantnt) situaciu 	ako aj jeho skusenosti a znalosti 	t9kajOce sa 

ze poistn9 produkt, ktor9 si uzatvara poistnik je pre poistnika vhodn9. 

UNIQA popUovna, as., 	CD 
pobotka polsiovne z Ineho tlenskeho gtatu 

Kresulnkeho 3986/15, 851 01 BratiSlaVO 

510VCASIO republIka 
ICO: 53 812 948, DIC: 4120101997, 
IC OPH: SK70200^^471 	• - - 
Obchodniregist,  

odrliel Po, viol 

.il rta hronikovicova 
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EKO - podnik VPS 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 

ICO: 00491870 DI(: 2020887022 
IC DPH: SK2020887022 

Poistnik 

zaklade informacii poistnika jeho poZiadavky a 

poistenia. Na zaklade t9chto informacii vyhlasujem, 

_C(IL 
UNIQA 

V  EPAT7S1,4 	dna  21  • 06. A 12.LZ 
grei4,i) 

iM1,4 

Meno obchodneho 

zastupcu poistitela 

POdpis obchodneho 

"zastupcu poistitela 
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KLAUZULA 051017
Poisten ie zod poved nosti

za environmentálnu škodu

Na  poistenie  podľa  tejto  klauzuv  sa  vzt'ahujú  ustanovenia  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov,
Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu  platné v čase dojednania
poistenia (ďalej len .VPPZ`), dojednania tejto klauzuly a poistnej zmluvy.

článok 1.
Úvodné ustanovenia

(1)  Ustanovenia  Všeobecných   poistných  podmienok  pre  zmluvné  poistenie   zodpovednosti  za
škodu -2021  budú použĺté analogicky, aj  napriek tomu, že sa vzťahujú na poistenie zákonnej
zodpovednosti za škodu s občiansko-právnym obsahom.

(2)  V   prípade   ustanovení   neupravených   vo   VPPZ   alebo   tejto   klauzule   sa   poistenie   riadi
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(3)  Poistenie v zmysle tejto klauzuly je finančným kr)^im v zmysle § 13 Zákona č. 359#007 Z. z.  o
prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

článok 11.
Výklad pojmov

(1 )  Environmentálnou Škodou sa rozumie Škoda na:
a)   Chránených  druhoch  a  chránených  biotopoch,  ktorá  má závažné  nepriaznivé  účinky  na

dosahovanie   alebo    udržiavanie    priaznivého    stavu    ochrany   chránených    druhov   a
chránených    biotopov    s    výnimkou    už    skôr    identifikovaných    nepriaznivých    účinkov
vzniknutých   následkom   konania  prevádzkovateľa,   na  ktoré  bol  výslovne  oprávnený  v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b)    Vode,  ktorá  má závažné  nepriaznivé  účinky  na  ekologický,  chemický  alebo  l(vantitatívny
stav  vôd  alebo  ekologický  potencjál  vôd   s  výnimkou   nepriaznivých   účinkov  v  zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov,

c)    Pôde spočĺvajúca v znečistení pôdy pľedstaviijúcom závažné riziko nepriaznivých Účinkov
na    zdravie    v    dôsledku    priameho    alebo    nepriameho   zavedenia    látok    prípravkov,
organizmov alebo mikroorganizmov na pôdu, do pôdy alebo pod jej povrch.

Za environmentálnu škodu sa nepovažuje materiálna škoda a škoda na živote alebo zdraví.

(2)  Škodou   sa   rozumie   meratelná   nepriaznivá   zmena   prírodného   zdroja   alebo   merateľné
zhoršenie funkcií prírodného zdroja,  ku ktorým môže dôjsť priamo alebo nepriamo.

(3)  Prírodný   zdroj   je   chránený   druh,   chránený   biotop,   voda   a   pôda   v   zmysle   všeobecne
záväzných právnych predpisov.

(4)  Základný    stav    predstavuje    stav    prĺrodného    zdroja    a    jeho    funkciĺ    v    čase    vzniku
environmentálnej    škody,    ktoý    by   existoval,    keby    nedošlo    k    environmentálnej    škody,
odhadnutý na základe dostupných informácií.

(5)  Stav ochrany sa rozumie, ak ide o:
a)    Chránený  biotop,  súhrn  vplyvov  pôsobiacich  na  chránený  biotop  a jeho typické  druhy,

ktoré môžu ovplyvniť jeho dlhodobé prirodzené rozšírenie,  štruktúru, funkcie a dlhodobé
prežĺtie,

b)    Chránený  druh,   súhrn  vplyvov  pôsobiacich  na  príslušný  chránený  druh,   ktoré  môžu
ovpbn/nff jeho dlhodobé rozšírenie a početnost' jeho populácie.



(6)  Obnovou vrátane prirodzenej obnovy sa rozumie ak ide o:
a)   Environmentálnu  Škodu  na  chránených  druhoch  a  chránených  biotopoch  a  na  vode,

návrat  poškodených  prĺrodných  zdrojov  alebo  ich  zhoršených  funkciĺ  do  základného
stavu,

b)    Environmentálnu     Škodu     na     pôde    odstránenie    akéhokoľvek    závažného     rizika
nepriaznivých účinkov na zdravie.

(7)  Preventívnym  opatrenĺm  je  opatrenie,  ktoré  sa  prijme  v  súlade  so  všeobecne  záväznými
právnymi   predpismi   ako   reakcia   na   udalosť,    konanie   alebo   opomenutie   spôsobujúce
bezprostrednú   hrozbu  environmentálnej  Škody  a  ktorého  účelom  je  takejto  škode  predĺsť
alebo ju minimalizovať.

(8)  Nápravným   opatrením  je   akcia   alebo   koml)inácia   akciĺ   vrátane   opatrenĺ   na   zmiernenie
následkov   alebo   dočasných    opatreni',    ktorých    účelom   je   obnova,    regenerácia    alebo
nahradenie poškodených prĺrodných zdrojov alebo ich zhoršených funkcií alebo zabezpečenie
ľovnocennej náhrady za tieto zdľoje alebo funkcie.

(9)  Nákladmi  sa  rozumejú  náklady  potrebné  na  zabezpečenie  náležĺtej  a  účinnej  prevencie  a
nápravy  environmentálnej  škody  vrátane  nákladov  na  posúdenie  environmentálnej        škody,
bezprostrednej       hrozby      environmentálnej       škody  a altematĺvnych opatrení,  nákladov sa
súvisiacu  administľatĺvu,  právne služby a na vymáhanie náhrady,  nákladov,  nákladov na zber
údajov   a   ďalších   všeobecných   nákladov,   ako   aj   nákladov   na   monftorovanie   a   kontrolu
environmentálnou škodou dotknutého alebo ohrozeného miesta.

článok 111.
Predmet a ľozsah poistenia

(1 )  Poislenie sa vzťahuje na zodpovednosť za environmentálnu Škodu spÔsobenú:
a)   činnosťou   poisteného,   vykonávanú   v   súlade   s   príslušnými   všeobecne   záväznými

právnymi    predpismi,    zapríčinenú   jednotlivou,    náhle   vzniknutou,    nepredvĺdateľnou
udalosťou,  ktorá  sa  odlišuje  od  riadnej,  bezporuchovej  prevádzky  (v  rámci  tohto  sa
rozume za činnost' poisteného aj vpVv prevádzky alebo pľevádzok poisteného)

b)   výrobkom  poisteného,  za  predpokladu,  že environmentálna škoda  nebola zapríčinená
štandardným alebo požadovaným riadnym účinkom výrobku.

(2)  Poismeľ  v  prípade  vzniku  škody  v  zmysle  ods.   1   uhradĺ  v  rozsahu  VPP  a  tejto  klauzuly  za
poisteného náklady vzniknuté v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na:

a)    nápravné    opatrenia,     ktorými     §a     dosiahne     obnova     environmentálnou     škodou
poškodených prĺrodných zdrojov (primáma náprava),

b)   zabezpečenie   podobnej    úrovne   prirodných   zdrojov   a   ich   funkcií   ,   aká   by   bola
zabezpečená,   ak  by  sa   poškodené  miesto  vnátilo  do  pÔvodného  stavu   (doplnková
náprava).   Náklady  na  vykonanie  doplnkovej  nápravy  sú  hradené            v  prĺpade  ak
primárna   náprava   nepostačuje   na   obnovu   environmentálnou   škodu   poškodených
prírodných zdrojov,

c)    nápravné opatľenia,  ktorú  sa  prijmú  na vyrovnanie dočasných  strát  prĺrodných zdrojov
alebo  ich funkciĺ,  ktoré  nastali  v  čase od  vzniku  environmentálnej  Šl(ody do  ukončenia
primárnej   nápravy  alebo  doplnkovej   nápravy.   Poistiteľ  poskytne  poistné  plnenie  za
nápravné opatľenia   do  výšky 50%   nákladov na primárnu   a doplnkovú  nápravu,

d)   opatrenia,  ktoré zabezpečia,  aby  boli zdraviu  škodlivé  látky,  odstránené,  kontrolované,
zamedzené alebo znížené ak sa jedná o environmentálnu škodu na pôde a to v takom
rozsahu  aby  znečistená  pôda  nepredstavovala  žiadne  závažné  rizil(o  nepriaznivého
účinku na zdravie so zreteľom na jej súčasné alebo budúce využívanie.

e)   v   prĺpade   ak   sa   poistiteľ   vopred   písomne  zaviaže   uhradĺ   za   poisteného   účelne
vynaložené náklady v súvislosti s environmentálnou Škodou na právne služby,  znalcov,
konzultantov alebo havarijných komísárov.

(3)  Poistenie sa vzt'ahuje len na zodpovednosť za environmentálnu Škodu, ktoľá
a) bola  po  prvýkrát  overiteľne  zistená  počas  účinnosti  poistnej  zmluvy  a  poistený  o jej

vzniku nemal a ani nemohol mať vedomosť v čase uzatvárania poistnej
zmluvy,  za  predpokladu,  že  táto  environmentálna  Škoda vznikla  maximálne  1  rok  pred
iizavretím poistnej zml iivy,

b) vznikla najneskôr do 1  roka po skončení účinnosti poistnej zmluvy, za predpokladu,
že príčina vzniku environmentálnej škody vznil(la v čase trvania poistenia.



(4)  Ak  poistnou  udalosťou  dôjde  k  zvýšeniu  existujúceho  poškodenia  vody,  pôdy  alebo  biotopu,
uhradia    sa    len    náklady,    ktoré    presahujú    čiastku    potľebnú    na    odstránenie    existujúcej
kontaminácie, a to bez ohľadu na to, či a kedy by sa táto čiastka bola vynaložila aj  bez poistnej
udalosti.

(5)  V  prĺpade  pochybností  o  dátume  vzniku  Škody  sa  považuje  za  vznik  škody  prvé  overiteľné
zistenie environmentálnej škody, z ktorej vyplývajú alebo by mohli vyplynúť nápravné opatľenia.

článok lv.
Výluky z poistenia a povinnosti poisteného

(1)  Poistenie  sa  okrem  výluk   uvedených  vo  VPPZ  alebo  poistnej  zmluve   nevzťahuje  ani  na
environmentálnu Škodu:

a)   vyplývajúcu  z prevádzkovania  skládky  odpadu  za  predpokladu,  že  sa jedná
o podnikateľskú činnosť poisteného,  Iikvidácie,  spaľovania,  úpravy,  manipulácie alebo
zhodnocovania  odpadov,  čistenia  odpadových  vôd,  podzemného  skladovania  alebo
podzemného vedenia akýchkoľvek látok,

b)    spôsobenú  pred  vznikom  poistenia  alebo  po dojednanĺ  poistenia,  ktorá  však  vyplýva
zo   znečistenia,    vypúšťania    alebo   úniku   znečisťujúcich    látok   pred    dojednanĺm
poistenia,

c)    vzniknutú z vlastnĺctva alebo prevádzkovania motorových vozidiel,  plavidiel,
lietadiel alebo koľajových vozidiel,

d)    vzniltnutú v dôsledku geologického prieskumu, ťažby alebodolovania
akých koľvek látok,

e)   vyplývajúcu zo zásahu do prírodných zdrojov povolenú všeobecne záväzným
právnym predpisom alebo vyplývajúcu z úradných povolenĺ alebo nariadenĺ,

f)     vyplývajúcu z  dodržania  pokynov alebo  nariadení vydanými  orgánmi verejnej  správy,
ak  sa  nejedná  o  pokyny  alebo  nariadenia  v  dôsledku  hroziacej  alebo  už  vzniknutej
envi ronmentálnej Škody,

g)    spôsobenú prenosom akýchkoľvek chorôb na chránené druhy.
h)    spÔsobenú  kumuláciou  viacerých  ľovnakých  udalostí  s  rovnakým  alebo  obdobným

následkom    na    životné    prostredie,    ktoré    samotné    by    neboli    považované    za
environmentálnu  škodu,

i)     ak existuje nárok na jej náhradu voči orgánu verejnej správy,

vzniknutú v dôsledku činnosti alebo spôsobu použitia výrobku v čase, kedy stav
vedeckých a technických poznatkov neumožňoval túto škodu alebo  vadu  na výrobku
zistĺť alebo táto činnost' alebo vada nebola považovaná za pravdepodobnú pričinu
vzniku environmentálnej škody,

j)     spôsobenú použitím alebo skladovaním zbľaní alebo munície,
k)    spôsobenú zmenou ložiska podzemnej vody alebo jej toku,
1)     spôsobenú  hnojenĺm pôdy alebo chemickou ochranou  rastlĺn.

(2)  Poistenie sa nevzťahuje ani  na náklady súvisiace s preventivnymi opatreniami vykonanými
poisteným alebo v jeho mene.

(3)  Poistenie sa nevzťahuje ani na akúkoľvek škodu,  ktorá nie je environmentálnou škodu
spôgobenou prevádzkovou činnosťou poisteného alebo výrobkom poisteného.

(4)  Poistený je okrem povinnosti v zmysle čl.  11, VPPZ povinný aj:
a)    Uskutočnft' vhodné opatrenia, ktoľé by zamedzovali vzniku environmentálnej škody

tretími osobami,
b)   Odborne udržiavať alebo nechať odborne udržiavať, vykonávať potrebné

opravy a údržby zariadení ohrozujúcich životné prostredie,
c)    Minimálne každých päť rokov -ak nie je zákonom alebo prislušným orgánom

verejnej správy stanovená kratšia lehota -odborne preveriť alebo skontrolovať
zariadenie ohrozujúce životné prostredie.

článok v.
Poistná suma, spoluúčast' a územná platnosť

(1 )  Poistná suma stanovená v poistnej  zmluve  predstavuje  maximálnu výšku  poistného plnenia z
jednej a zo všetkých poistných udalostí vzniknutých v jednom poistnom období.



(2)   Spoluúčasť poisteného predstavuje:  10% min.1000 EUR.
(3)  Poistenie sa vzt'ahuje na environmentálne škody wniknuté na území  Slovenskej  republiky,  ak

sa v poistnej zmluve nedojednala iná územná platnost' poistenia.

článok vl.
Záverečné ustanoven ia

(1 )  Nároky vypývajúce z tohto poistenia nesmie poistený bez súhlasu poistiteľa postúpiť tľetej
osobe.

(2)  V prípadoch,  ktoré sú odchylne upravené od VPP,  majú prednosť ustanovenia tejto klauzuly.
(3)  Všetky ustanovenia tejto klauzuv môžu byt' upravené, doplnené alebo pozmenené poistnou

zmluvou.

Táto klauzula nadobúda účinnosť od  1.1.2021



VŠEOBECNÉ  POISTNÉ  PODMIENKY

pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu -202 I

Zmluvné  poistenie  zodpovednosti  za  Škodu  (d'alej  len

poistenie`')   sa   ríadi   všeobecne   záväznýmí   právnymi
predpismi,  týmito  Všeobecnými  poistnými  podmienka-
mi (d'alej len „poistné podmienky") a poistnou zmluvou.

Článok    1 :  Úvodné ustanovenia, definĺcie  pojmov
Článok    2:  Predmetpoistenia
Článok    3:   Vymedzenie  poistnej  udalosti
Článok   4:   Poistené nebezpečia
Článok    5:   Výluky
Článok    6:   Miesto  poistenia
Článok    7:   Začíatok,  zmeny a doba trvania  poistenia
článok    8:   Poistné
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Článok  11:   Práva  a  povinnosti   poistníka,   poisteného

a  poístitel'a
Článok   12: Zánik poistenia  a výpovedné  lehoty
Článok   13:  Spolupoistenie
Článok   14:  Znalecké  konanie
Článok   15:  Záverečné  ustanovenia

článok 1
Úvodné ustanovenia, definície pojmov
1.    Poistnou zmluvou sa UNIQA pojišťovna, a.s.,  pod-

nikajúca na území Slovenskej republiky prostredníc-
tvom  organizačnej  zložky  UNIQA  pojišt'ovna,  a.s.,

pobočkapoisťovnezinéhočlenskéhoštátu(d'alejlen
„poisťovateľ")  zaväzuje  poskytnúť poistné  plnenie
v  dojednanom  rozsahu  za  predpokladu,  že  nasta-
ne poistná udalosťv poístných podmienkach alebo
v  poistnej zmluve bližšie označená.

2.   Poistník  je  ten,  kto  uzavrel  s  poistiteľom  poistnú
zmluvu.   V   prĺpade,   že   poistený   sám   dojednáva

poistnú zmluvu, je zároveň  aj  poistníkom.
3.   Poistné plnenie je náhrada,  ktorá je podl'a  poistnej

zmluvy  poskytnutá  v  prípade,  že  nastala  poistná
udalosťa  boli splnené všetky podmienky jej  poskyt-
nutia   uvedené   v  týchto   poistných   podmienkach
a  poistnej zmluve.

4.   Poistka  je  pÍsomné  potvrdenie  poistiteľa  o  prijatí
návrhu  na  uzavretie  poistnej. zmluvy a  slúži  ako  po-
tvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy.

5.   Poisteným je
a)   osoba zapísaná v obchodnom  registri, alebo
b)   osoba  podnikajúca  na  základe  živnostenského

listu,  alebo
c)   osoba,    ktorá   podniká    na   základe   iného   ako

živnostenského   oprávnenia   podl'a   osobitných

predpisov, alebo
d)   iná osoba uvedená v poistnej zmluve.

6.   Pojem činnosť zahŕňa  predmet podnikania  poiste-
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7.   Zamestnancom  sa  rozumie  každá  osoba,  ktorá  je
v  pracovnom  pomere  alebo  v  obdobnom  pracov-
noprávnom vzt'ahu k poistenému.

8.  Výrobkom j.e pre účel tohto poistenia každá hnuteľ-
ná  vec,  ktorá  bola  vyrobená,  vyťažená  alebo  inak
získaná,   bez   ohl'adu   na   stupeň   jej   spracovania,
a ktorá je určená  na uvedenie do obehu. Výrobkom
je  aj  hnutel'ná  vec,  ktorá  je  súčast'ou  alebo  prĺslu-
šenstvom  inej.  hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci. Za
výrobok  sa   považuje  aj  elektrina  a   plyn,   ktoré  sú
určené  na  spotrebu.  Výrobky  poisteného  predsta-
vujú   akýkol'vek   tovar   a   výrobky   (po   tom,   kedy

prestali byt' vo vlastníctve alebo pod kontrolou pois-
teného)  vyrobené,  zostrojené,  opravené,   servisne
kontrolované,  upravované,  predané,  dodané alebo
distribuované  poisteným  vrátane  ich  obalu  alebo
k  nim  poskytnutým  návodom  na  použitie,  ktoré sú
určené k ponuke pre spotrebiteľa. Za výrobok sa po-

9.šišä':e:iTĺ::ťeá'anždprraávcíaz%k::Íáat:iáespn°éísž:annýeTi.e;
chorobu, ktorá vznikla počas trvania poistenia; úmrtie,
ku  ktorému došlo v ktorejkoľvek dobe a  ktoré vyplýva
z takéhoto telesného zranenia  alebo choroby a  smrť.
Za Škodu  na živote a zdraví sa  považuje aj  uplatnený
nárok Sociálnej  alebo zdravotnej  poisťovne  na  náhra-
du nákladov v súvislosti s takouto škodou.

10.Materiálna  škoda  znamená   poškodenie,   zničenie
alebo stratu  hmotného  majetku  a  následnú  majet-
kovú  ujmu  vyplývajúcu  z  poškodenia,  zničenia  ale-
bo straty hmotného majetku vrátane ušlého zisku.

11.Finančná   škoda  je  škoda  vyjadrená   v   peniazoch,
ktorej  nepredchádzalo  poškodenie  alebo  zničenie
veci alebo Škoda  na živote alebo zdraví.

12.Ušlý zisk je zisk, ktorý by bola poškodená strana do-
siahla,   keby  nenastala  Škodová  udalosť  na  živote,
zdravĺ alebo  na  materiálnej  Škode.

č'ánok 2
Predmet poistenia
Predmetom  poistenia je/sú:
1.   Zodpovednosť   poisteného   za    škodu   spôsobenú

poisteným  tretej  osobe  na  živote,  zdraví  alebo  za
materiálnu  škodu,  ktorá  bude  uplatnená  na  zákla-
de zákonných  ustanovení o mimozmluvnej zodpo-
vednosti  za škodu  voči  poistenému.

2.   Náklady  na zisťovanie  a  odvrátenie  nárokov  na  ná-
hradu škôd  uplatňovaných treťou osobou, za pred-

pokladu,  že  tieto  nároky sú  alebo  by v  budúcnos-
ti  mohli  byť považované  za  poistnú  udalosť krytú
týmto poistením.

3.    Poistenie  sa  vzt'ahuje  aj  na  náľoky  na  náhradu  škôd
vyplývajúcich z nasledovných činností alebo vzťahov:
a) predvádzanie    výrobkov    alebo    služieb    mímo

priestorov  podniku,   účast'  na   vel'trhoch,  výsta-
vách alebo exkurziách,

b)vlastníctvo   nehnutel'ností  a   s  tým  súvisiace  za-
bezpečovacie  práce (napr. demolačné,  stavebné,
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opravné a výkopové  práce),  ak  ich  Ínvestorom je
poistený'

c) vlastnĺctvo reklamných  zariadení,
d) vlastnĺctvo sociálnych,  rekreačných,  športových  ale-

bo  kultúrnych  zariadenĺ  určených  pre zamestnan-
cov aj v prípade, ak sú využívané inými osobami,

e) nároky  zo  zodpovednosti  za  škodu  spôsobenú
vodou  z  vodovodu,  výbuchom  alebo  požiarom
na  nehnutel'nostiach,  ktoré  si  poistený  prenajal
alebo zobral  na  lízing,

f)  účelne vynaložené náklady na odvrátenie vzniku
bezprostredne  hroziacej  poistnej  udalosti  alebo
na zmenšenie rozsahu už vzniknutej. poistnej uda-
losti.

4.    Poistiteľ nahradĺ za  poisteného trovy:
a) občianskoprávneho súdneho konania o náhrade

Škody pred súdom prvého stupňa alebo rozhod-
covským  súdom,   pokial'  bolo  toto  konanie  po-
trebné  k zisteniu zodpovednosti  poisteného ale-
bo výšky Škody a poistený je povinný tieto  nákla-
dy uhradit',

b) právneho zastúpenia poisteného v konaní podl'a

písm.  a)  do výšky tarifnej odmeny podľa  prísluš-
ných    právnych    predpisov   upravujúcich   výšku
odmien,

c)  mimosúdneho  prejednania  nárokov  poškodené-
ho  pri splneni' podmienok v zmysle  pĺsm.  a).

5.    Poistiteľ  nahradí  za   poisteného  trovy  podľa   ods.
4  písm.  a)  až c)  len  za  predpokladu,  že tieto trovy
sa  týkajú  nárokov,  ktoré  sú  alebo  by  v  budúcnos-
ti  mohli  byť považované  za  poistnú  udalosť krytú
týmto poistenĺm.

6.   Trovy  podľa  ods.  4  písm.  a)  až  c)  sa  započítavajú
do  poistnej  sumy  a  poistiteľ je  oprávnený  odmiet-
nut' ich  zaplatiť,  pokial' poistený  poruší  povinnosti,
ktoré  sú  mu  uložené  v  článku  11  týchto  poistných

podmienok.

článok 3

Y.yTkeoddz:vná:puoá:i::j'ouudí:ossáiôsobenieškodypoiste-
ným tretej osobe.

2.    Poistnou  udalost`ou  sa  rozumie  náhodná  škodová
udalosť  spôsobená   poisteným   nebezpečím  tretej
osobe,   ktorej   náhrada   nie  je  v  týchto   poistných
podmienkach    alebo    poistnej    zmluve    vylúčená
a   s   ktorým  je  spojený  vznik  povinností   poistiteľa

poskytnúť poistné plnenie.
3.   Poistenie  sa  vzt'ahuje  len  na  také  nároky  na  náhra-

:zuniški#,čazsadk.t:;ú,rJaoÁ;:e:šisz,::.Pa#á,.:ékutä::
losti,  príčina  ktorých vznikla pred účinnosťou  poist-
nej  zmluvy,  avšak  vznikli  v  čase  platnosti  poistnej
zmluvy,  sú  kryté len v prĺpade ak poistený nevedel
a  aní  nemohol vediet'o  príčine jej vzniku.

4.   Sériovou  poistnou udalost'ou sa rozumie viacero ča-
sovo  súvisiacich   poistných   udalosti'  vyplývajúcich
z  tej.  istej  prĺčiny  alebo  vyplývajúcich  z  rovnakých

::cshovpýrfčhj,n.msjéer:tonvyác3o::::áojäz[ohsťpsr:apmo:asžúuľ:sĺzaa_
jednu  poistnú  udalost',  za  ktorej vznik je považova-
ný okamih vzniku  prvej  poistnej  udalosti.

Článol( 4
Poistené nebezpečia
1.    Poisteným nebezpečĺm je činnost'poisteného špeci-

fikovaná  v poistnej  zmluve,  ktorú  poistený vykoná-
va   v   súlade   so   všeobecne   záväznými   právnymi

predpismi   a   inými   právne   záväznými   predpismi
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ky na náhradu škôd a ktorú poistený vykonáva v roz-

pore  so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi
alebo nad  rámec oprávnenia  nie je  poistením  krytá.

článok 5
Výluky
Zmluvné  poistenie  zodpovednosti  za  škodu  sa  ne-
vzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku:
1.   úmyselného   konania   alebo   hrubej   nedbanlivos-

ti   poisteného,  jeho  zástupcov  ako  aj   iných   osôb
konajúcich   z   podnetu   poisteného.   Za   hrubú   ne-
dbanlivosť sa  považuje  konanie  poisteného  a  jeho
zástupcov smerujúce  k  porušeniu  ustanovení člán-
ku  11   „Práva  a  povinnosti  poistníka,  poisteného  a

poistiteľa"   ako  aj   poverenie   náležite   nepoučenej
a   nespôsobilej  osoby  obsluhou  veci,  alebo  vyko-
naním   určenej   činnosti.   Za   hrubú   nedbanlivosť
sa  považuje  aj  také  konanie,  zanedbanie  konania
alebo  nekonanie,  pri  ktorom  poistený  vedel  alebo
vzhl'adom  na  všetky  okolností,  jeho  znalosti  alebo
skúsenosti  vediet' mohol  alebo  vedieť mal,  že  toto
môže  s  vel'kc>u  pravdepodobnost'ou  viesť  ku  vzni-
ku  škody  a  napriek tomu  tento  stav  riskoval  (napr.
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je  také  konanie,  zanedbanie  konania  alebo  neko-
nanie,  pri  ktorom  poistený  chcel  spôsobíť  Škodu.
Pod  úmyselným  konanĺm  sa  rozumie  aj  vedomosť
o  vadnosti  alebo  Škodlivosti  vyrábaných  alebo  do-
dávaných výrobkov alebo vykonávaných  prác;

2.   vojny,  napadnutia alebo činu vonkajšieho nepriate-
ľa,  nepriatel'skej  akcie  (bez ohl'adu  na to,  či  už bola
vojna vyhlásená alebo nie), občianskej vojny,  nepo-
kojov,  revolúcie,  povstania,  vzbury,  demonštrácie,
štrajku,  výluky  z  práce,  vojenskej  či  inej  ozbrojenej
moci, činov osôb jednajúcich zákeme alebo v mene
alebo  v  spojení  s  nei.akou  politickou  organizáciou,
spiknutia,  zabavenia,  rekvirácie  pre  vojenské  účely
alebo  deštrukcie  alebo  poškodenia  majetku  naria-
dením akejkol'vek vlády de jure alebo de facto,  ale-
bo akejkol'vek verejnej  moci,.

3.   akéhokoľvek druhu, škôd, strát, výdavkov alebo ná-
kladov,   ktoré   sú   priamo   alebo   nepriamo   spôso-
bené,   vyplývajú   z,    alebo   sú   v   spojitosti   s   ho-
cijakým  druhom  teroristickej  akcie  alebo  teroristic-
kého činu,  bez ohl'adu  na  iné spolupôsobiace príči-
ny  alebo  udalosti,  ktoré  sa  udiali  v  rovnakom  čase
alebo v slede  nesúvisiacom  so Škodou. Z poistenia,
ktoré sa riadi týmito  poistnými podmienkami sú vy-
lúčené všetky škody,  straty,  výdavky alebo  náklady,
ktoré sú  priamo alebo nepriamo spôsobené, vyplý-
vaj.ú  z,  alebo  sú  späté  s  činmi  spojenými  s  obme-
dzením,  prevenciou  alebo  potláčaním  teroristickej
akcíe alebo teroristického činu,  alebo  ktoré  sa  neja-
kým spôsobom na  ne vzťahujú;
a) za  teroristickú  akciu  alebo  teroristický  čin  sa  po-



važujú   také   konania,   ktoré   napíňajú   skutkovú

podstatu   niektorého  z  nasledovných  trestných
činov:  teroru,  terorízmu,  záškodníctva,  sabotáže

podľa  prĺslušných  ustanovení Trestného  zákona
Slovenskej   republiky   ako   aj   činy   vymenované
v čl.  1  Európskeho dohovoru  o  potlačovanĺ tero-
rizmu  z  27.1.1977,

b) za teroristickú akciu alebo teroristický čin sa okrem
konaní   uvedených   pod   pĺsm.   a)   považuje   tiež
každý čin osoby alebo skupiny osôb,  ktorý bol vy-
konaný  za  účelom  dosiahnutia  politických,  nábo-
ženských,  etnických,  ideologických  alebo  podob-
ných  cieľov,  ktoré  sú  zamei`ané  na  Šĺrenie  strachu
a  ohrozenia  medzi  obyvateľstvom  alebo  čast'ami
obyvatel'stva a tým na získanie vplyvu na vládu ale-
bo  štátne  zriadenie,  alebo  poškodenie  ústavného
zriadenia alebo  poškodenie  hospodárskeho života
v Slovenskej republike alebo v inom štáte,

4.   jadrovej  energie a  Žiarením  všetkého druhu,  ako  aj
výrobou,  ťažbou,  spracovanĺm  azbestu  alebo  for-
maldehydu alebo v akejkoľvek d'alšej  priamej  alebo
nepriamej  súvislosti   s  azbestom,  formaldehydom

Ďa,ae'jesba°zj#°vvn°éupeoni::8L3:.zaškodunevzťahujena:
5.   Škody  spôsobené  mankom  (schodkom)  v  pokladni,

chybou pri platobnom styku, spreneverením veci ale-
bo finančnej hotovosti personálom  poisteného alebo
inýmí  osobami  konajúcimi  z  jeho  poverenia,  omeš-
kaním, stratou  peňazí alebo cenných papierov ako aj

prekročením, nedodržaním alebo chybou rozpočtu;
6.   následné  sankcie  ako  sú  pokuty,  manká  a  penále

uložené poistenému,  na Škody vzniknuté pri finanč-
ných  transakciách  špekulatívneho  charakteru,   naj-
mä za schodok na finaričných  hodnotách;

7.    Škodu spôsobenú v súvislosti  s činnosťami,  pre  kto-
ré  všeobecne  záväzný  právny  predpis  stanoví  po-
vinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu,.

8.   škodu  spôsobenú  pri  pracovnom  úraze  alebo  cho-
robe z  povolania;

9.   splnenie  záväzkov zo zmlúv alebo  dohôd  a  na  ich
miesto  nastupujúcich  plnenĺ,  okrem  prĺpadu  ak  by
zodpovedal za vzniknutú škodu  len  na základe vše-
obecne záväzných  právnych  predpisov bez ohľadu
na  uzavreté zmluvy alebo dohody,.

10. nároky z  poskytnuých  záruk a  nároky z  reklamácií na
výrobky poisteného, a to aj v prípade pripoistenia zod-

povednosti za škody spÔsobené vadným výrobkom,.
11. nároky z tzv.  neodvrátiteľných  škôd,  ktorými  sa  ro-

zumejú  také  škody,  ktorým  z technického  hľadiska
nie  je  možné  predĺsť.  Sem  patria  aj  Škody,  ktorým
by  sa  z  technického  hl'adiska  bolo  možné  vyhnúť,
ale z hľadiska  hospodárnosti  by takéto vyhnutie sa
nebolo  účelné;

12.škodu  spôsobenú  sadaním  alebo  zosúvaním  pôdy,
eróziou,   v   dôsledku   poddolovania,   podkopania,
baníckej  činnosti,  podzemných  prác,  odstrelu  ale-
bo v súvislosti  s použitím výbušniny,.

13.škody spôsobené  pasúcimi  sa  hospodárskymi  zvíe-
ratami  alebo ďvokou zverou  na  lúkach,  stromoch,
záhradných,  poľných  alebo  lesných  kultúrach.

14. Poistenie sa nevzťáhuje taktiež na Škody spôsobené:
a) poistenému  (poisteným) sebou samým,
b)jeho  blĺzkym  osobám  v  zmysle  občianskopráv-

nych  predpisov  a  osobám  žijúcim  s  poisteným
v spoločnej domácnosti,

c):g:oáníit:mb,Pz*enásh.obáaLe.bgk;g)nonTožc,::::

a zdraví týchto osôb sú  kryté,  pokial' tieto osoby
nie sú  svojim  konanĺm  alebo  nekonaním sami za
Škodu zodpovedné,

d)obchodnej spoločnosti, družstvu alebo inej práv-
nickej  osobe,  v  ktorej  sú   poistený  alebo  osoby
jemu  blízke  spoločnĺkmi,  členmi  alebo  štatutár-
nymi zástupcami alebo v ktorej má poistený ma-
jetkovú  účasť,

e) osobám spolupoisteným v rámci tej istej poistnej
zmluvy.

Poistenie sa d'alej nevzťahuje na:
15. nároky na  náhradu škôd zapríčinených  priamo alebo

nepriamo   pandémiou,   epidémiou,   prenosom   ná-
kazlivej choroby,  prenosom alebo zavlečenĺm vírusu,
organizmami zmenenými génovou technikou, infekč-
ným ochorením, plesňami alebo hubami, v dôsledku
chorôb alebo  synd
encefalopatií  alebo

r?cTo::kúucpiršksopdoyn:i,gormn:ácoh-

statky na génovo-technicky zmenených organizmoch
samých tiež nie sÚ poistené,.

16.Škody spôsobené  poisteným  alebo zamestnancom
poisteného   pod   vplyvom   alkoholu   alebo   iných
omamných  látok;

17.  nároky na  náhradu škôd,  ktoré vznikli priamo alebo
nepriamo  v  súvislosti  s  účinkami  elektromagnetic-
kých  polí;

18.škody  spôsobené  technickou   poruchou,  zlyhani'm
výpočtovej  techniky  vrátane  programového  vyba-
venia,  Škody  na  software  alebo  v  akejkoľvek  súvis-
losti  so software;

19.škody  spôsobené  výskumnou,  vývojovou,   reklam-
nou,  producentskou  činnosťou,  poskytnutĺm  pora-
denstva,   konzultácie,   spracovávaním   údajov,   dát
alebo  vydávanĺm  certifikátov,  osvedčenĺ  alebo  ná-
zorov v akejkoľvek oblasti  a v akei.kol'vek forme,.

20.akékoľvek škody spôsobené  na  právach  duševného
vlastníctva alebo zásahom do osobnostných  práv.

Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,  pois-
tenie sa nevzťahuje na:
21. finančné  škody;
22.nároky  na  náhradu  nákladov Sociálnej  alebo  zdra-

votných poisťovní pri pracovnom úraze alebo choro-
be z povolania;

23.nároky  na  náhradu škôd  na  nehnutel'nostiach,  kto-
ré si poistený prenajal alebo zobral na  lízing, okrem

prípadov v zmysle článku 2,  ods.  3,  pĺsm.  e);
24.nároky  na   náhradu  škôd   na   hnuteľných   veciach,

ktoré má poistený prenajaté, požičané, vypožičané,
ktoré zobral  na  lízing alebo  ktoré  použĺva;

25.na náhradu škôd na hnutel'ných veciach, ktoré pois-
tený   prevzal   za   účelom   opravy,    údržby   alebo
poskytnutia  inej odbornej čimosti;

26.škody na veciach  vnesených  alebo odložených,.
27. akékoľvek  škody  na  životnom  prostredí  spôsobené

napríklad  v  dôsledku  vykládky,  rozptylu,  vypuste-
nia  alebo  úniku  výparov,  pár,  sadzí,  dymu,  kyselĺn,
žieravín,  jedovatých  chemikálií,  jedovatých  kvapa-
lín a plynov,  odpadových  látok alebo iných chemic-
kých  látok  alebo  znečisťujúcich  látok  do  zeme,  at-
mosféry alebo do akéhokoľvek vodného toku alebo
vodnei.  nádrže.  Poistenie  sa  nevzt'ahuje  ani  na  po-
vinnosť úhrady  nákladov vynaložených  v súvislosti



so  zabránením  škôd  na  životnom  prostredí  alebo
zmenšením  Ích  rozsahu,  ani  na  následné Škody;

28.zodpovednost' za škody spôsobené vadným výrob-
kom,  ktorou  sa  rozumie  súhrn  zodpovednostných
skutkových  podstát za  škody,  ktoré vznikli v dôsled-
ku vadného výrobku alebo po vykonaní vadnej prá-
ce a jej  odovzdanĺ;

29.v  poistnej  zmluve  alebo  v  jej  prĺlohách  je  možné
dohodnút' aj  iné výluky.

článok 6
Miesto poistenia
1.    Poistenie  sa vzťahuje  na  poistné  udalosti,  ktoré  na-

stali  na  Území  Slovenskej  republiky.  V  prípade  po-
chybností o mieste vzniku Škody platí, že za  miesto
vzniku  škody  sa  považuje  miesto,   kde  bola  škoda
zistená po prvýkrát.

2.   Za územie Európy sa považujú štáty EU, švajčiarsko,
Nórsko,  lsland,  Lichtenštajnsko a  Chorvátsko.

3.   V  poistnej   zmluve  je  možné  dohodnúť  rozšĺrenie
územnej  platnosti  aj  pre  iné  štáty,  potom  platí,  že
toto  poistenie sa  nevzťahuje  na  USA,  Kanadu a  kra-
jiny,  na  ktoré  je  uvalené  obchodné  embargo  roz-
hodnutĺm  OSN,  vlády  Slovenskei`  republiky  a  to  aj
v   prípade,   ked'   k   takémuto   rozhodnutiu   dôjde
v priebehu  platnosti  poistnej zmluvy.

4.   Poistenie  sa  nevzťahuje  na  organizačné  zložky  ale-
bo  prevádzky  poisteného so sídlom v zahraničí.

Článok 7
Začiatok, zmeny a doba trvania poistenia
1.    Na  uzavretie  poistnej  zmluvy je  potrebné,  aby  bol

návrh  na  uzavretie  poístnej  zmluvy  prijatý v  lehote
určenej  poistníkom  a  ak  ju  neurčí  poistník,  tak  do

jedného  mesiaca  odo dňa,  ked' poistitel' návrh  do-
stal.Poistnázmluvajeuzavretáokamihom,ked'pois-
tnĺk/poistený  dostane  oznámenie  o  prijatí  svojho
návrhu  za  predpokladu  splnenia  podmienok  uve-
dených  na návrhu  poistnej zmluvy.

2.    Pokial' nie je v poistnej zmluve uvedené inak,  poist-
ným obdobím je jeden  rok.

3.    Doba trvania poistenia, t.j. začiatok a  koniec poiste-
nia, je  určená v poistnej  zmluve.

4.   Zmeny  poistnej zmluvy možno  uskutočnit' len  písom-
nou dohodou zmluvných strán, ak nie je v zákone, ale-
bo v týchto  poistných podmienkach ustanovené inak.

článok s
Poistné
1.    Poistné  je  suma  uvedená  v  poistnej  zmluve,  ktorú

musí zaplatiť poistník ako  prcitihodnotu  za  dohod-
nutú  poistnú ochranu.

2.   Poistník je povinný platiťza dohodnuté poistné ob-
dobie  poistné,   ktoré  ak   nie  je  v  poistnej  zmluve
uvedené  inak,  je  splatné  prvým  dňom  poistného
obdobia. V prípade,  ak v  poistnej zmluve  bolo  pla-
tenie   poistného   za   poistné   obdobie   dojednané
v  splátkach,  platí,  že  splátka  poistného  je  splatná

prvým dňom  prĺslušnej  časti  poistného obdobia.
3.   Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, pla-

tí, že nezaplatením splátky poistného sa 30itym dňom
nasledujúcim  po  dni  splatnosti  nezaplatenej  splátky
stáva splatným poistné za celé poistné obdobie.

4.   Výška   poistného  je  stanovená   v   poistnej  zmluve.

Podkladom pre výpočet poistného sú poistné sumy
uvedené v  poistnej zmluve.

5.   Ak je  poistník  v  omeškaní s  platením  poistného,  je

povinný  zaplatit'  poistiteľovi  úrok  z  omeškania  za
každý  deň  omeškania  v  zmysle  všeobecne  záväz-
ných  právnych predpisov.

6.   Ak nastala poistná udalost'a dôvod d`alšieho poistenia
tým  odpadol,  patrí poistitel'ovi  poistné do  konca  po-
istného obdobia, v ktorom poistná  udalost' nastala.

7.    |ednorazové  poistné  patrí poistitel'ovi vždy celé.
8.   Všetky  platby  poistného/splátky   poistného  sa  zú-

čtujú   podľa   poradia   najskôr  na   krytie   najstarších
nedoplatkov  poistného/splátky  poistného,  násled-
ne  úrokov  z  omeškania  a  potom  na  splatenie  po-
sledne predpísaného poistného/splátky poistného.

9.   Poistiteľ  má  voči  tomu,  kto  je  povinný  platit' poist-
né,  právo  na  náhradu  nákladov,  ktoré  mu  vzniknú
v súvislosti s doručenĺm výzvy  na  zaplatenie dlžné-
ho  poistného.

10.Poistitel'jeoprávnenýupraviť(zvýšiťaleboznížiť)výš-
ku  poistného  ku dňu začiatku  najbližšieho  poistného
obdobia, v prípade zmien podmienok rozhodujúcich

pre určenie výšky poistného,  najmä z dôvodu:
a) zavedenia   a/alebo   zmeny   odvodu   z   poistné-

ho  alebo  dane  z  poistného  alebo  inej  obdob-
nej  povinnosti,  ktorá  bude  uložená  poistitel'ovi
všeobecne záväzným právnym predpisom alebo
rozhodnutím orgánu dohľadu,

b) zmeny právnych  predpisov,  ktoré majú vplyv na
podnikatel'skú čĺnnost' poistiteľa,

c)  ak z pohľadu  poistnej  matematiky dôjde z iných
dôvodov k ohrozeniu  splnenia záväzkov poistite-
l,a alebo

d)  ak  podl'a  Harmonizovaného  indexu  spotrebitel'-
ských  cien  (HICP)  dôjde  za  sledované  obdobie
k rastu  cien v Slovenskej republike o viac ako 5 %.

11. V  prípade,  ak  poistíteľ  upravĺ  poistné  podľa  článku
8, ods.10 týchto poistných podmienok, oznámi po-
istníkovi  najneskôr  desať týždňov  pred  uplynutím

poistného obdobia:
a) novú  výšku   poistného  podl'a  článku  8,   ods.   10

týchto poistných podmienok na nasledujúce po-
istné obdobie,

b)dátum skončenia  poistného obdobia,
c) termi'n,  do  ktorého môže  poistnĺk  podať výpoved'

poistnej  zmluvy  podľa  §  800  ods.  1  0bčianskeho
zákonníka, ak nesúhlasí s novou výškou  poistného.

článok 9
Rozsah poistného plnenia
1.    Poistná  suma  uvedená  v  poistnej  zmluve  predsta-

vuje maximálne plnenie poistiteľa za jednu  poistnú
udalosť,  a  to  aj  vtedy,  ak  sa  poistná  ochrana  týka
viacerých osôb.

2.   Dohodnuté  limity  plnenia  pre  poistenie  uvedené
v poistnej zmluve, i.ej prĺlohách alebo dojednaniach
nezvyšujú  poistnú sumu.  Limít plnenia  predstavuje
maximálne plnenie poistitel'a za všetky Škody vznik-
nuté v jednom  poistnom  období,  na  ktoré je tento
límit dojednaný.

3.    Poistné    plnenia    zo   všetkých    poistných    udalostí
vzniknutých   v  jednom   poistnom   období   nesmú

presiahnuť dvojnásobok  poistnej sumy dojednanej
v poistnej zmluve.



4.   Spoluúčast'  poisteného  sa  odpočĺta  od  poistného
plnenia.  Spoluúčast' je  suma  dojednaná v  poistnej
zmluve, ktorou sa poistený podiel'a na poistnom pl-
není z každej  poistnei. udalosti.

článok 1o
Splatnosť poistného plnenia
1.    Poistné plnenieje splatné do 15 dnĺ,  len čo poistiteľ

skončil vyšetrenie potrebné na zistenie  rozsahu  po-
vinnosti  poistiteľa  plniť.

2.   V prĺpade, ak i.ednoznačné preukázanie vzniku  nároku
na poskytnutie poistného plnenia závisí od rozhodnu-
tia  orgánu  činného  v  trestnom  konanĺ,  rozhodnutia
súdu v občianskom  súdnom  konaní,  šetrenia  hasičov,
resp.  šetrenia  iného  subjektu,  vyšetrenie  poistitel'a  v
zmysle bodu 1 ) tohto článku nie je možné skončiťskôr,
ako  po  doručení  právoplatného  rozhodnutia  prísluš-
ného orgánu činného v trestnom konaní, právoplatné-
ho  rozhodnutia  súdu v občianskom  súdnom  konaní,
konečného  stanoviska  hasičov,  resp.  konečného  a  zá-
väzného rozhodnutia  iného subjektu šetriaceho  poist-
nú udalosť poistiteľovi.

článok 11
Pľáva a povinnosti poistnĺka, poisteného a poistitel'a
Povinnosti poistníka a poisteného pri uzavieraní po-
istnej zmluvy a počas doby jej trvania:
1.   Poistnĺk  je   povinný  odpovedat'  pravdivo   a   úplne

na   všetky   pĺsomné   otázky   poistitel'a   týkajúce   sa
dojednávania   poistenia   ako   aj   zmeny   poistenia.

2.   Poistník/poistený je povinný dodržiavat' ustanovenia
týchto poistných podmienok, zmluvné dojednania a
ďalšie povinnosti uložené  mu  poistnou zmluvou.

3.   Poistni'k  je   povinný  platiť  poistné  včas  a  v  stano-
venej  výške.

4.   Poistník/poistený  je   povinný  bezodkladne  oznámiť
všetky jemu známe okolnosti zmeny rizika, a to aj vte-
dy,  ak  k  nej  dôjde  mimo jeho  vôle.  Poistitel' je  v  da-
nom prípade oprávnený upravit' rozsah krytia a výšku

poistného.  Povinnosť poistníka/poisteného  informo-
vat' o  zmene  rizika  sa  týka  predovšetkým  okolností,
o  ktorých  informoval  písomne  poistiteľa  pri  uzavie-
raní  poistnej  zmluvy.  Pri  nedodržaní  tejto  povinnos-
ti  je  poistitel' v  prípade  poistnej  udalosti  oprávnený
k odmietnutiu, alebo k primeranému zníženiu plnenia,
za  predpokladu,  že  okolnost',  ktorá  bola  predmetom
porušenia   oznamovacej   povinnosti,   bola   príčinnou
vzniku poistnej udalosti alebo ovplyvnila jej rozsah.

5.   Poistník/poistenýje povinný bezodkladne informo-
vať poistiteľa o tom, že nastali skutočnosti uvedené
v článku  12  ,,Zánik poistenia a výpovedné  lehoty``.

6.   Ak  má  poistený dojednané  poistenie  u  iného  poisti-
tel'a, je povinný oznámiť poistitel'ovi názov a sídlo po-
istitel'a, druh  poistenia,  ako aj výšku  poistnej sumy.

7.    Poistený  je  povinný  viest' účtovnĺctvo  a  archivovat'
Účtovné doklady a účtovnú dokumentáciu v zmysle

8.   #:s°t::;n;ezášš:rnýncýh ErÉ:ť?ycahb;repdo?j::%.  udaiosť
nenastala,    najmä    nesmie    porušovať   povinnosti
smerujúce  k  odvráteniu  alebo  zmenšeniu   nebez-

pečenstva,   ktoi.é  sú  mu   právnymi  predpismi  ulo-
žené,  alebo  ktoré  vzal  na  seba  poistnou zmluvou,
ani  nesmie trpieť porušovanie týchto  povinnostĺ zo
strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby sa

za  tretie  osoby  pokladajú  tiež  ýzické  a  právnické
osoby,  ktoré konajú v jej mene).

;ľvÁĽn:zs:í,kpnoeístpeoTsétĽ:puod:ŕon#:ĺ::snt:,Ĺ#;ov:::;ý
urobit' všetky  možné  opatrenia  smerujúce  k tomu,
aby  sa  vzniknutá  škoda  už  nezväčšovala  a  aby  sa
obmedzil  rozsah  už vzniknutej  škody.

10.Poistený  je   povinný  okamžite   po  zistení   udalos-
ti,  ktorá  by  mohla  byt` dôvodom  vzniku  práva  na
poistné  plnenie,  pÍsomne  alebo  akýmkoľvek  iným
vhodným   spôsobom   oznámit'   poistiteľovi   vznik
takejto udalosti a dať pravdivé pĺsomné vysvetlenie
o jej  vzniku a  rozsahu.

11. Ak poistený nie je schopný z časového  alebo  iného
dôvodu   získat'  príkaz  od   poistitel'a   na   vykDnanie

procesného úkonu,  ktorý je ohraničený lehotou, je
poistený povinný tento úkon vykonať.

12. Poistený je  povínný  poskytnút' poistiteľovi  súčinnosť,
ktorá je potrebná na zistenie príčiny a výšky škody ako
aj   originály  všetkých   dokladov  vyžiadaných   poisti-
tel'om,  prípadne tieto zabezpečiť od poškodeného.

13. V prípade Škody na  maj.etku  tretej osoby  (poškode-
nie  alebo  zničenie),  ktorú  spôsobil  svojou  činnos-
ťou, je poistený povinný zabezpečit' uschovanie po-
Škodených  vecí alebo  ich  časti',  pokial'  poistíteľ ale-
bo ním poverené osoby nevykonai.ú  ich obhliadku.

14.Ak   poistený   má   proti   inému   právo   na   náhradu
škody    spôsobenej    poistnou    udalosťou,    prechá-
dza  jeho  právo  na  poistitel'a,  a  to  do  výšky  plne-
nia,   ktoré   mu   poistiteľ  poskytol.   Poistený   na   ná-
klady   poistitel'a    urobi'   všetko    preto,    bude   spo-
lupôsobit'  a  dá   súhlas,   aby  boli   podniknuté  všet-
ky také  Úkony,  aké  môžu  byť nutné  a  žiadané  po-
istitel'om   v   záujme   zabezpečenia   práv   a   regre-
sov,  alebo  v  záujme  prijatia   právnej   pomoci  ale-
bo  odškodnenia  od  tretích  zmluvných  strán,   bez
ohľadu   na   to,   či   takéto   výkony   sú   alebo   budú
nutné  alebo  vyžadované  pred,  alebo  po  odškod-
není poisteného  poistitel'om.

15. Poistený je  povinný v konanĺ o  náhrade škody,  kto-
rú  má  poistiteľ nahradíť,  postupovat' v súlade s  po-
kynom  poistiteľa,  najmä  sa  poistený  nemôže  bez
súhlasu poistiteľa zaviazat' k náhrade škody a nemô-
že uzavrieť bez súhlasu  poistiteľa súdny zmier.  Pro-
ti  rozhodnutiam  prĺslušných orgánov,  ktoré sa týka-

jú  náhrady  Škody,  je  poistený  povinný včas  podať
odvolanie,  pokial' v  odvolacej  lehote  neobdrží  od
poistiteľa   iný  pokyn.   Poistený   nemôže  bez  pred-
chádzajúceho súhlasu  poistitel'a  uznaťalebo  uspo-
kojiť akýkoľvek  nárok  zo  zodpovednosti  za  škodu.
Poistiteľ má  právo  na  odmietnutie  poistného  plne-
nia v prĺpade premlčanej  pohľadávky.

16.Poistený  je   povinný  v   prĺpade,   že   sa  v  súvislosti
s  poistnou  udalosťou začalo trestné  alebo  civilné  ko-
nanie proti poistenému alebo jeho pracovníkovi, túto
okolnosťokamžite pĺsomne oznámiť poistiteľovi.

'7.:áiái:%LeppoovánonzŤ,e:tevz:ikt:e:tiúévI:osčtiinsu?oi;tondoauť

okamžite  oznámenie  príslušným  orgánom  činným
v trestnom konaní.

18.V   prípade,   ak   protistrana   v   súdnom   alebo   inom
konaní    nahradila    poistenému    náklady    v    zmysle
v  zmysle  čl.  2,  ods.  4  a  tieto  boli  pÔvodne  hradené

poistitel'om,  je  poistený  povinný  o  tom  poistiteľa  in-



formovat'  a   tieto   náklady   poistiteľovi   bezodkladne
vrátiťv rozsahu, v akom  náhradu trov konania a trov

|9.%ĺs:::k?::ias::u#j:i;gv:|S:e,nžaobbe2bžea!,:áopá:í:itvr::ľé
horeuvedených povinnostĺ aj zo strany tretích osôb.

Pľáva a  povinnosti  poistitel'a:
20.Poistitel'   ma    právo   v   akejkol'vek   vhodnej   dobe

mkontrolovať a  skúmať  riziká  a  poistený  poskytne
za  týmto  účelom  všetky  informácie  potrebné  k  od-
hadu  rizika.

21.Poistiteľ   má   povinnosť  vrátit'  poistenému   dokla-
dy,   ktoré  si   predtým   od   neho  vyžiadal,   poistitel'
môže označiť originály dokladov.

22.Ak  sa  poistiteľ  dozvie  až  po  poistnej  udalosti,  že

jej  prĺčinou  je  skutočnost',  ktorú   pre  vedomé  r`e-
pravdivé   alebo   neúplné   odpovede   nemohol   zis-
tiť  pri  dojednávaní  poistenia  a   ktorá   pre  uzavre-
tie  poistnej  zmluvy  bola  podstatná,  je  oprávnený
plnenie   z   poistnej   zmluvy   odmietnut'.    Odmiet-
nutím  plnenia  poistenie zanikne.

22.Ak sa  poistitel' dozvie až po poistnej  udalosti,  že jej

príčinou  je  skutočnost',  ktorú  pre  vedomé  neprav-
divé  alebo  neúplné  odpovede   nemohol  zistiť  pri
dojednávaní  poistenia  a  ktorá  pre  uzavretie  poist-
nej  zmluvy  bola  podstatná,  je  oprávnený  plnenie
z  poistnej  zmluvy  odmietnuť.  Odmietnutĺm  plne-
nia  poistenie zanikne.

23.Ak  poistený   porušil   povinnosti   uvedené  v  tomto
článku  alebo  povinnosti  vyplývajúce  mu  zo  všeo-
becne záväzných  právnych  predpisov a toto  poru-
šenie  malo  podstatný  vplyv  na  vznik  a/alebo  prie-
beh   poistnej   udalosti,   rozsah   poistného   plnenia,

posúdenie právneho základu na  poskytnutie poist-
ného  plnenia alebo posúdenie jeho výšky,  má pois-
titeľ voči  nemu právo na primeranú náhradu až do
výšky vyplateného  poistného  plnenia.

24.Ak poistiteľ odmietol  plniť čo  i  len z časti, je  povin-
ný uviesť dôvod  neplnenia  alebo zníženia  plnenia.

25.Poistitel'  nie  i.e  oprávnený   počas  trvania   poistnej
zmluvy  plnenie z  poistnej  zmluvy znížiťz dôvodu,
Že  poistné nebolc) riadne a včas zaplatené.

Článok  12
Zánik poistenia a výpovedné lehoty
Okrem  dôvodov zániku  poistenia v zmysle všeobec-
ne záväzných pľávnych  predpisov platia nasledovné
ustanovenia:
1.    Poisteniezaniká:

a)   uplynutĺm  doby,  na  ktorú  bolo  poistenie  doje-
dnané'

b)  výpoved`ou  ktorejkoľvek  zo  zmluvných  strán  ku
koncu  poistného obdobia; výpoveď sa  musí dať
aspoň šesťtýždňov pred jeho uplynutĺm. Ak do-
Šlo  k  zmene  výšky  poistného  a   poistitel'  výšku

ľao,i:;2áĽ:vn;,oezdn:F|ľnpuo,!s#k.%n::j::sbkg:bdi:;
neuplatní sa lehota  podl'a prvej vety,

c)   výpoveďou    ktorejkoľvek   zo   zmluvných   strán
do dvoch  mesiacov od  uzavretia  poistnej zmlu-
vy; výpovedná lehota je osem dnĺ, jej uplynutĺm

poistenie zanikne,
d)  výpoved'ou  ktorejkol'vek zo zmluvných  strán  do

3 mesiacov od oznámenia Škodovej udalostí.  Po-

istenie  zaniká   uplynutím  jedného   mesiaca  od
doručenia výpovede druhému účastnĺkovi,

e)  výpoved'ou  ktorejkoľvek  zo  zmluvných  strán  do
1  mesiaca od zamietnutia  poistnej udalosti alebo
vyplatenia  poistného  plnenia. Výpovedná  lehota

je osem dní a jej  uplynutím  poistenie zaniká,
f)    poistenie  zanikne  ukončenĺm  činnosti  poistené-

ho,  vstupom  poisteného  do  likvidácie,  vydaním
uznesenia   o   začatĺ   konkurzného    konania    na
maj.etok  poisteného,  alebo  podaním  návrhu  na

povolenie reštrukturalizácie poisteného.  Pod  poj-
mom  ukončenie  činnosti  poisteného  sa  rozumie
zánik oprávnenia  poisteného  k výkonu  podnika-
tel'skej činnosti z akéhokoľvek právneho dôvodu.

2.   V  zmysle  §  801   0bčianskeho  zákonníka  poistenie
zaniká nezaplatením jednorazového poistného ale-
bo  poistného  za  prvé  poistné  obdobie  do  troch
mesiacov   od    jeho    splatnosti.    Poistenie   zanikne
d'alej tým,  že poistné za d'alšie poistné obdobie  ne-
bolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doru-
čenia výzvy poistiteľa na jeho zaplatenie,  ak nebolo

poistné zaplatené  pred  doručenĺm  tejto výzvy.  Vý-
zva  poistiteľa  musí obsahovať upozornenie,  že  po-
istenie zanikne v prípade jeho  nezaplatenia.
Toistéplatí,akbolazaplatenálenčasťpoistného.Vý-
zva sa považuje za doručenú, akju adresát prijal, od-
mietol  prijať, alebo dňom, keďju pošta vrátila odo-
sielajúcej  strane ako  nedoručenú.
Ak  poistenie  zaniklo  z  dôvodu  nezaplatenia  poist-
ného   podl'a   tohto   ustanovenia,   výška   poistného
za  ktoré  má  poistiteľ  nárok,  sa  určĺ z  poistného  za

predchádzajúce obdobie.
3.    Pri  porušení  povinnosti  poistnĺka  odpovedat' prav-

divo  a  úplne  na  všetky  písomné  otázky  poistiteľa
týkajúce   sa  dojednania   poistenia,   môže   poistitel'
odstúpiť  od  zmluvy,  ak  pri   pravdivom  a  úplnom
odpovedaní na otázky týkajúce sa dojednania pois-
tenía,  prípadne jeho zmeny,  by zmluvu neuzatvoril
alebo zmenu  nedojednal.

4.   Zásielka,  ktorou sa oznamuje výpoved',  odstúpenie
od zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia sa
považuje za doručenú dňom, kedy ju adresát prijal,
odmietol   prii.ať,   alebo  dňom   ked'  ju   pošta  vrátila
odosielajúcej  strane ako  nedoručenú.

článok l 3
Spolupoistenie
Ak  sa  na  poistení  toho  istého  predmetu  poistenia  po-
dieľa   viacero   poistiteľov   (spolupoistenie),    platí,   že
každý z poistitel'ov zodpovedá za svoje záväzky len do
výšky  svojho  podielu  uvedeného  v  dohode  o  spoloč-
nom  postupe spolupoistiteľov. Tento  podiel  sa  uvedie
v  poistnej zmluve.

Článok 14
Znalecké konanie
1.    Poistený  a  poistiteľ  sa  v  prípade  nezhody  o  výške

plnenia   môžu  dohodnút',   že  výška   plnenia   bude
stanovená  znaleckým   konaním.   Znalecké   konanie
môže byť rozšírené aj na ostatné predpoklady náro-
kov na  plnenie.

2.   Znalcom  alebo  expertom  v  danom  odbore  (ďalej
len  „znalec`') sa v zmysle týchto poistných  podmie~



nok rozumie osoba,  ktorá je vzhl`adom  k svojej  pro-
fesii  a  vzdelaniu   považovaná  za  odbornĺka  v  da-
nom   odbore   a   k   poistenému,   resp.   poistitel'ovi
nemá  Žiadne  nevyrovnané záväzky alebo  iné vzt'a-
hy,  na  základe  ktorých  by  mohli  byť spochybnené
výsledky jej znaleckého  posudku.

3.   Zásady znaleckého  konania:
a)  Poistený   a   poistitel'   sa   pÍsomne   dohodnú   na

určení znalca  v  danom  odbore,  ktorý voči  ž.iad-
nej  zo  strán  nesmie  mať žiadne  záväzky.  Každá
zo strán môže námietku voči osobe znalca vzniesť
len  pred  začatĺm jeho činnosti.

b)Určený    znalec    vypracuje    znalecký    posudok
o sporných otázkach.

c)  Náklady znaleckého  konania  hradia  obidve  stra-
ny rovnakým dielom.

d)Znaleckým  konanĺm  nie sú dotknuté práva a po-
vinnosti  poistiteľa  a  poisteného  stanovené  práv-
nymi  predpismi,  poistnými  podmienkami  a  po-
istnou  zmluvou.

článok 15
Záverečné ustanovenia
1.š:edtĹyieuns:akľoovker:ití:thatnooY::?bk:áľéýcnheĽOJžtunýbcyhť

v  rozpore so všeobecne záväznými  právnymi  pred-
pismi,   môžu   byt'  na   základe  dohody  zmluvných
strán  upravené,  doplnené  alebo  pozmenené  usta-
noveniami  poistnej zmluvy.

2.    Pre prípadné spory,  ktoré vzniknú v súvislosti s tým-
to  poistením, je  rozhodným  právom  právo Sloven-
skej  republiky.

Tieto poistné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.  1. 2021.


