Poistenie podnikateľských rizík „Podnikateľ“
Informačný dokument o poistnom produkte
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Vienna Insurance Group,
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Produkt: 442 - Poistenie podnikateľských rizík

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach
pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad živelných
udalostí (OPP Z 156), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad odcudzenia a vandalizmu (OPP OV 206), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie veci
pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsob zabezpečenia (ZD SZ-2), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie skla (OPP SK 256), v Osobitných
poistných podmienkach pre poistenie strojov a elektroniky (OPP SE 307), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie pojazdných strojov a zariadení (ZD PST-2), v
Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zásielky (OPP PZ 407), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
vadným výrobkom (OPP ZVV 656) a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie podnikateľských rizík (ZD-P).
O aký typ poistenia ide?
Poistenie „Podnikateľ“ je určené najmä malým podnikateľom a poskytuje komplexné poistné riešenie poistenia majetku a zodpovednosti za škodu na jednej zmluve.

Čo je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia môže byť:
A. Hnuteľný majetok: zásoby, materiál, ostatné hnuteľné veci, cudzie
veci prevzaté, užívané, cennosti, umelecké diela, písomnosti, stroje
a elektronické zariadenia, prenosná elektronika.
B. Nehnuteľný majetok: budovy, haly, ostatné stavby, bytové či nebytové jednotky vrátane stavebných súčastí a príslušenstva.

Čo nie je predmetom poistenia?
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Pre vymedzené predmety poistenia možno dojednať nasledovné poistné krytie:
A. Súbor Hnuteľného majetku:
3 Balíkové poistenie, ktoré obsahuje riziká : združený živel, odcudzenie, vandalizmus, sklo, peňažný posol.
3 Lom stroja a elektroniky
3 Zodpovednosť za škodu, zahŕňa: cudzie veci prevzaté/vnesené,
regresy sociálnej a zdravotných poisťovní, cudzie veci prenajaté,
požičané, užívané
B. Nehnuteľný majetok
3 Balíkové poistenie, ktoré obsahuje riziká: združený živel, odcudzenie, vandalizmus.
Pripoistenie k hnuteľnému majetku:
• Lom stroja (zvýšenie limitu)
• Zodpovednosť za škodu (zvýšenie limitu)
• Zodpovednosť za vadu výrobku
• Preprava zásielky
• Živelné prerušenie prevádzky
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Pozemky, rastliny a porasty,
opustené, neobývané, poškodené a neudržiavané budovy a stavby,
neštandardné budovy alebo stavby a veci v nich uložené,
živé zvieratá, mikroorganizmy,
škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt
do budovy, ak k nemu neprišlo následkom živelnej udalosti,
škody spôsobené spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia, okrem prípadov, keď bolo toto vystúpenie spôsobené povodňou
alebo záplavou alebo atmosférickými zrážkami,
nedostatočným používaním, dlhodobým uskladnením,
škody vzniknuté do 10 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsledku povodne alebo záplavy,
estetické poškodenie,
škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivosťou,
sprenevera, prostá krádež.

Upozornenie: Úplný zoznam výluk je uvedený v príslušných VPP,
OPP, ZD, prípadne v poistnej zmluve.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
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Poistený sa podieľa na poistnom plnení dohodnutou spoluúčasťou.
Spoločný limit plnenia pre nehnuteľnosti a hnuteľnosti vo výške
3 300 EUR za jednu a všetky škody vzniknuté v priebehu jedného
poistného obdobia v dôsledku vandalizmu.
Limit plnenia vo výške 20 % , maximálne však do výšky 7 000 EUR
za poistnú udalosť na hnuteľnostiach, pokiaľ sa v okamžiku vzniku
poistnej udalosti nachádzajú mimo miesta poistenia v priamej súvislosti s realizáciou zákazky poisteného v rámci výkonu činnosti
uvedenej v tejto poistnej zmluve.
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisťovateľovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho časti.

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení je uvedený v príslušných
VPP, OPP, ZD, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia:
• odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika,
• predložiť k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, účtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniť preskúmať činnosť zariadení slúžiacich na
ochranu majetku; za účelom posúdenia rozsahu poistného rizika umožniť vstup do poistených objektov.
Povinnosti počas trvania poistenia:
• oznámiť bez zbytočného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej činnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho
druha rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiť zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v čase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej
zmluve dojednané inak; pri nesplnení má poisťovateľ právo uplatniť podpoistenie,
• oznámiť, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť meno takej poisťovne,
aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa starať o údržbu poistených vecí,
• zabezpečiť poistený majetok voči odcudzeniu v zmysle príslušných ZD,
• dbať, aby poistná udalosť nenastala, a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie.
Povinnosti poisteného, resp. poistníka v prípade poistnej udalosti:
• bezodkladne oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 577) vznik akejkoľvek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poistnej udalosti, zároveň však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,
• vykonať všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezväčšovala, vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej udalosti, ktorá už nastala,
• v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej vandalizmom je poistený, resp. poistník povinný oznámiť škodu príslušným orgánom polície.
Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení je uvedený v príslušných VPP, OPP, ZD, prípadne v poistnej zmluve.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
•
•

Náklady na poistenie je možné platiť v štvrťročných, polročných alebo ročných splátkach, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej
zmluve. Odporúčame platenie v ročných splátkach, nakoľko je zvýhodnené zľavou z poistného.
Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.

Kedy začína a končí krytie?
•
•

Poistenie začína nultou hodinou prvého dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím
poistnej zmluvy alebo neskôr.
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Občianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
• ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred doručením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného,
• ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
•
•
•

Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného
obdobia.
Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť nultou hodinou dňa
nasledujúceho po dni doručenia výpovede poisťovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom poisťovňa má právo na pomernú časť
poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia.
Písomnou výpoveďou do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je osemdenná
a začína plynúť nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede poisťovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom
poisťovňa má právo na pomernú časť poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia.
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