Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť:
Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L%2350 Luxemburg, Luxembursko
konajúca prostredníctvom
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
Produkt: Poistenie zodpovednosti za škodu - v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti
Informačný dokument Vám poskytuje základný prehľad o rozsahu a podmienkach tohto poistenia. Kompletné informácie pred uzavretím
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené v poistnej zmluve, zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti
za škodu, všeobecných poistných podmienkach a ďalších dokumentoch, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva.
O aký typ poistenia ide?
Ide o poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú klient spôsobí na živote, zdraví alebo veci tretích osôb v súvislosti s podnikateľskou činnosťou
alebo v dôsledku vlastníctva, správy alebo prevádzky nehnuteľností v rámci jeho podnikateľskej činnosti.
Čo je predmetom poistenia?
Zodpovednosť
za
škodu
spôsobenú
inej
osobe
v súvislosti
s výkonom
podnikateľskej činnosti alebo
v dôsledku vlastníctva, správy
alebo prevádzky nehnuteľností
v rámci podnikateľskej činnosti,
pričom predmetom plnenia je
náhrada
škody
vrátane
následnej finančnej straty, resp.
ušlého zisku poškodeného, ktorý
priamo vyplýva z takejto škody
a náhrada súdnych trov, ktoré je
klient
povinný
zaplatiť
poškodenému.
Doplnkovým voliteľným poistením je
poistenie zodpovednosti za škodu:
spôsobenej vadným výrobkom,
spôsobenej znečistením,
spôsobenej na veciach prevzatých
alebo užívaných klientom,
z regresných nárokov vznikajúcich
Sociálnej poisťovni a zdravotným
poisťovniam
za liečenie
pracovného úrazu alebo choroby
z povolania.

Čo nie je predmetom poistenia?
Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone
povolania;
Profesijná zodpovednosť za škodu;
Zodpovednosť za škodu spôsobenú členmi orgánov a ďalšími osobami
vo vedení spoločnosti;
Environmentálna zodpovednosť za škodu;
Zodpovednosť za škodu v súvislosti so stiahnutím výrobku z trhu.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevťahuje na škodu:
spôsobenú úmyselne,
ktorú poistený prevzal dobrovoľne (zmluvne alebo dohodou) nad rámec
všeobecne záväzných právnych predpisov,
vzniknutú pri výkone takých činností, u ktorých právny predpis ukladá
povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu,
spôsobenú manželovi/manželke poisteného, príbuzným v priamom rade,
osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s poisteným a akcionárom alebo
spoločníkom poisteného,
spočívajúcu v záväzku uhradiť akékoľvek pokuty, penále, sankcie,
vzniknutú na dátach, software, elektronických programoch alebo
následkom ich použitia,
zapríčinenú geneticky modifikovanými organizmami,
vyplývajúcu z prepravných zmlúv,
vzniknutú na samotnom výrobku poisteného alebo práci vykonanej
poisteným,
spôsobenú nedodaním alebo neskorým dodaním produktu alebo
práce/služby.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnutá iná územná platnosť poistenia.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia:
• pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poistiteľa (za odpovede na písomné otázky poistiteľa sa považujú
tiež informácie uvedené v dotazníku alebo poskytnuté v komunikácii prebiehajúcej pred uzavretím poistnej zmluvy).
Povinnosti počas trvania poistenia:
• platiť poistné v termínoch a spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve,
• dbať, aby škodová udalosť nenastala a neporušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu poistného nebezpečenstva
(možná príčina vzniku škody), ktoré sú Vám uložené právnymi predpismi, alebo ktoré sú Vám ustanovené poistnou
zmluvou.
Povinnosti v prípade uplatnenia nároku na poistné plnenie:
• bezodkladne písomne oznámiť poistiteľovi vznik akéhokoľvek nároku na náhradu škody,
• na príslušnom tlačive oznámiť poistiteľovi, že došlo ku škodovej udalosti a pravdivo odpovedať na všetky otázky
poistiteľa týkajúce sa škodovej udalosti, vyjadriť sa k svojej zodpovednosti za vzniknutú škodu, k požadovanej náhrade
škody a jej výške a doložiť všetky požadované doklady,
• informovať poistiteľa o začatých konaniach pred súdom alebo rozhodcovským orgánom,
• umožniť poistiteľovi riadiť a dohliadať na právne zastupovanie, obhajobu alebo viesť jednanie o nároku na náhradu
škody.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
V prípade poistenia dojednaného na:
• dobu určitú, jednorazové poistné za celú dobu trvania poistenia platíte najneskôr v deň začiatku poistenia,
• dobu neurčitú, bežné poistné platíte v štvrťročných, polročných alebo ročných poistných obdobiach.
Výška jednorazového poistného alebo bežného poistného za poistné obdobie (prípadne ich splátok), s termínmi splatnosti
a údajmi o spôsobe platby, je uvedená v poistnej zmluve. Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo poštovým poukazom.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie dojednané na:
• dobu určitú, začína a končí dňom uvedeným v poistnej zmluve,
• dobu neurčitú, začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a končí dňom zániku poistenia v zmysle
všeobecne záväzného právneho prepisu upravujúceho poistenie (Občiansky zákonník).

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete vypovedať:
• výpoveďou do dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy; Poistenie zanikne uplynutím osemdňovej výpovednej
lehoty, ktorá sa počíta odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede,
• výpoveďou ku koncu poistného obdobia, v prípade poistnej zmluvy dojednanej na dobu neurčitú; Výpoveď musí byť
doručená poistiteľovi najneskôr šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ak došlo k zmene výšky poistného
jednostranne poistiteľom a poistiteľ výšku poistného neoznámil tomu, kto s ním uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr desať
týždňov pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa predchádzajúcej vety.
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