Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte
Produkt: Poistenie zodpovednosti za škodu
Spoločnosť: UNIQA poisťovňa, a. s., Slovenská republika

spôsobnú výkonom profesie

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Kompletné informácie pred uzavretím poistenia a zmluvné informácie o produkte
sú uvedené v ďalších dokumentoch (ktoré sú súčasťou návrhu), predovšetkým v Poistnej zmluve, Všeobecných poistných podmienkach pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú výkonom profesie - 2006 (ďalej len „VPPZ-P “) a Zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti za škodu z výkonu profesie – podľa konkrétneho druhu profesnej
zodpovednosti (ďalej len „ ZD“)

O aký typ poistenia ide?
Poistenie zodpovednosti za škodu. Poistenie sa vzťahuje na ochranu poisteného pred nárokmi na náhradu škody uplatnenými tretími osobami
v dôsledku výkonu profesijnej činnosti poisteného.

Čo nie je predmetom poistenia?

Čo je predmetom poistenia?

Iné druhy poistenia zodpovednosti za škodu, ako je napríklad
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom
svojmu zamestnávateľovi
Manká v pokladni, chyby v platobnom styku
Ušlý zisk alebo finančná škoda
Pokuty, penále, peňažné tresty a obdobné sankcie
Povinné zmluvné poistenia
Sprenevera, podvod alebo obdobné protiprávne správania
Poškodenie životného prostredia
Požitia alkoholu alebo omamných látok
Škody z pasenia zvierat na lúkach , stromoch a porastoch
Skutočnosť, ktorá vznikla pred začiatkom poistenia
Poškodenia životného prostredia
Infekčné ochorenia, geneticky zmenené organizmy
Výskumná, producentská a reklamná činnosť
Poškodenia alebo zničenie pozemkov, plodín, alebo porastov
Vlastnenie, prevádzka alebo používania miest skládok odpadu
Zaobchádzanie s horľavými a výbušnými látkami, plynmi
a toxickými látkami
Kompletný zoznam výluk v ich plnom znení je uvedený v čl. 5
VPPZ – P a ZD platných pre príslušnú profesiu a
v ustanoveniach poistnej zmluvy

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobnú výkonom profesie
Špecifikácia
Náhrada škody spôsobenej poisteným tretej osobe na živote,
zdraví alebo na veci, ktorá bola uplatnená na základe
zákonných ustanovení o zodpovednosti za škodu občiansko –
právneho charakteru voči poistenému. V prípade ak je to v ZD
alebo ustanoveniach poistenej zmluvy dohodnuté, tak aj na
zodpovednosť za majetkovú škodu.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

Poistná suma uvedená v poistnej zmluve predstavuje
maximálne plnenie poistiteľa na jednu a zároveň všetky poistné
udalosti v jednom poistnom období a to aj vtedy ak sa poistná
ochrana týka viacerých osôb

!
!

Poistná suma platí pre všetky druhy škôd spolu

!

Škôd spôsobených vojnou, napadnutím, teroristickým činom,
jadrovou udalosťou alebo v dôsledku z prírodnej katastrofy

Škôd spôsobených úmyselným konaním alebo hrubou
nedbanlivosťou

I/017/18

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky. V poistnej zmluve môže byť dohodnutá aj iná
územná platnosť poistenia

Aké mám povinnosti?
Povinnosti pri uzavieraní poistnej zmluvy a počas doby jej trvania:
–
–
–
–
–
–

Odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce sa dojednávania poistenia ako aj zmeny poistenia
Platiť poistné v stanovenej výške a včas
Dodržiavať ustanovenia poistných podmienok a zmluvných dojednaní
Dbať, aby poistná udalosť nenastala
Bezodkladne oznámiť všetky jemu známe okolnosti zmeny rizika a to aj vtedy, ak k nej dôjde mimo jeho vôle
Oznámiť poistiteľovi názov a sídlo poistiteľa, druh poistenia, ako aj výšku poistnej sumy ak má poistník/ poistený dojednané rovnaké
poistenie u iného poistiteľa

Povinnosti po vzniku poistnej udalosti:
–
–

–
–
–
–

Urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda už nezväčšovala
Poistník/poistený je povinný bezodkladne od uplatnenia nároku na náhradu škody voči poistenému písomne oznámiť poistiteľovi uplatnenie
písomného nároku, a vyjadriť sa k nároku, k požadovanej náhrade a jej výške
Vykonať procesný úkon ak hrozí uplynutie lehoty na jeho vykonanie
Poskytnúť poistiteľovi súčinnosť, ktorá je potrebná na zistenie príčiny a výšky škody, ako aj originály všetkých relevantných dokladov
Postupovať v súlade s pokynom poistiteľa
Zabezpečiť dodržiavanie povinností aj zo strany tretích osôb

Kompletný zoznam povinností v ich plnom znení je uvedený v čl. 11 VPPZ prípadne aj v ustanoveniach poistnej zmluvy.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Spôsob úhrady poistného: poštovou poukážkou, príkazom na úhradu, trvalým príkazom alebo inkasom.
Periodicita platenia poistného je dojednaná v ustanoveniach poistenej zmluvy.

Kedy začína a končí krytie?
Začiatok a koniec poistenia je určený v poistnej zmluve.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Písomnou výpoveďou:
Ku koncu poistného obdobia, výpoveď sa musí dať najneskôr šesť týždňov pred jeho uplynutím
Do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy
Do 3 mesiacov od oznámenia škodovej udalosti

