Poistenie pre podnikateľov SME
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Union poisťovňa, a. s., Slovenská republika, IČO: 31 322 051

Produkt: Poistenie pre podnikateľov SME

Tento informačný dokument Vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv
a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy, znením Všeobecných poistných podmienok
pre poistenie podnikateľov a znením príslušných Osobitných dojednaní.
O aké poistenie ide?
Poistenie pre podnikateľov SME je určené na ochranu pred neočakávanými udalosťami:
• ktoré by mohli ohroziť Váš majetok a podnikateľskú činnosť (Poistenie majetku);
• a/ alebo ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s vykonávaním Vašich podnikateľských činností a to vo vzťahu k poškodenému – tretej
osobe (Poistenie zodpovednosti).

Čo je predmetom poistenia?
Pokiaľ je dojednané Poistenie majetku, poistený je majetok vo
vlastníctve príp. držbe poisteného uvedený v poistnej zmluve.
Ide napríklad o:
• stavby, stavebné úpravy
• zariadenia, zásoby, cudzie veci (v trvalom alebo dočasnom
užívaní alebo veci prevzaté pri poskytovaní služby)
• veci zamestnancov
• finančná hotovosť
• umelecké predmety
• strata na zisku / nájomnom pri prerušení prevádzky
Majetok je možné poistiť na nasledovné riziká:
✓ all-risk
ďalšie voliteľné riziká a pripoistenia:
• lom stroja / lom elektroniky
• preprava vlastných zariadení a zásob
• odcudzenie a zničenie vecí peňažného posla
• asistenčné služby (Technická pomoc)
Poistený majetok ako aj riziká sú menovite uvedené v poistnej
zmluve.
Pokiaľ je dojednané Poistenie zodpovednosti, poistná ochrana
sa vzťahuje na:
• Pri dojednaní všeobecnej zodpovednosti (a to pri vykonávaní
predmetu činnosti zapísaného v OR / ŽR alebo vykonávaného
na základe príslušného oprávnenia, vrátane súvisiacich
činností)
✓ škoda na zdraví
✓ škoda na veci
✓ následná majetková škoda
✓ zachraňovacie náklady
✓ nároky na úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú
starostlivosť vynaložených zdravotnou poisťovňou nároky
na náhradu dávok vynaložených a Sociálnou poisťovňou
uplatnených voči poistenému
✓ nevyhnutné náklady na zistenie rozsahu a príčiny škody
•

Pri dojednaní zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným
výrobkom (ktorý poistený uvádza do obehu)
✓ škoda na zdraví
✓ škoda na veci
✓ následná majetková škoda
✓ zachraňovacie náklady
✓ nevyhnutné náklady na zistenie rozsahu a príčiny škody
✓ náklady civilného sporového konania o náhrade škody
pred súdom alebo rozhodcovským súdom, pokiaľ bolo toto
konanie potrebné k zisteniu zodpovednosti poisteného

SME/0218

Čo nie je predmetom poistenia?
Pokiaľ je dojednané Poistenie majetku:
 motorové vozidlá alebo iné dopravné prostriedky s prideleným
evidenčným číslom,
 lietadlá, lode a iné plavidlá,
 stavby (t. z. budovy a haly):
- bez kolaudačného rozhodnutia, rozostavané stavby,
- ktoré nie sú zo zemou spojené pevným základom,
 sklo s hrúbkou menšou ako 4 mm v oknách, dverách,
svetlíkoch, strechách, stenách a podobne.
Pokiaľ je dojednané Poistenie všeobecnej zodpovednosti:
 škoda, ktorú prevezmete nad rámec stanovený právnymi
predpismi,
 škoda, ktorá vznikne v dôsledku uloženia pokuty / sankcie,
 škoda, ktorú
spôsobíte sebe samému, svojmu
manželovi/manželke, príbuzným v priamom rade, svojim
obchodným spoločníkom a ich príbuzným v priamom rade.
Pokiaľ je dojednané Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú vadným výrobkom:
 škoda, spôsobená výrobkami, ktoré neboli uvedené do obehu,
 škoda, vyplývajúca z nedostatkov výrobkov iných výrobcov,
ktoré boli vyrobené alebo spracované vadným výrobkom
poisteného (strojom alebo zariadením),
 lietadlá, plavidlá, liečivá , motorové vozidlá a ich súčasti,
tabak, liečivá, kozmetika alebo hnojivá, hotový betón a
stavebné prefabrikáty na konštrukčné účely.
Pokiaľ
je
dojednané Poistenie
environmentálnej
zodpovednosti:
 škoda, vzniknutá na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve
poisteného,
 náklady, vynaložené na údržbu, prevádzkových zariadení,
 škoda, spôsobená únikom znečisťujúcich látok z podzemných
skladovacích nádrž.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

Poistenie sa nevzťahuje najmä na škody spôsobené:
úmyselným konaním alebo nedbanlivosťou,
v dôsledku vojnového stavu, občianskych nepokojov,
sabotáží, terorizmu, štrajkov a pod.,
! chybami alebo nedostatkami vzniknutými pred začiatkom
poistenia,
! vykonávaním takého predmetu činnosti, ktorý v čase
!
!
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Pri dojednaní environmentálnej zodpovednosti
✓ environmentálna škoda spôsobená únikom znečisťujúcich
látok v súvislosti s pracovnou činnosťou poisteného
✓ náklady na nápravné alebo preventívne opatrenia,
vynaložené v dôsledku environmentálnej škody alebo jej
bezprostrednej hrozby
Dojednané poistenia sú menovite uvedené v poistnej zmluve.

uzavretia poistnej zmluvy nebol uvedený v príslušnom
registri, príp. oprávnení,
! v dôsledku chyby alebo poškodenia, za ktoré zodpovedá zo
zákona alebo na základe uzavretej zmluvy dodávateľ,
predávajúci, zhotoviteľ veci alebo iný zmluvný partner
poisteného.
Úplný zoznam vylúčení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach a príslušných osobitných dojednaniach.

Kde sa na mňa vťahuje krytie?
✓

Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré vznikli na mieste v poistnej zmluve uvedenom ako „Miesto poistenia“. V prípade „Miesta
poistenia“ môže ísť o presnú adresu príp. o územie štátu alebo štátov (Slovenská republika / Slovenská republika a Česká
republika / Európa / Svet okrem USA a Kanady).

Aké mám povinnosti?
• pri uzatváraní poistenia
• odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa, ktoré sa týkajú dojednaného poistenia a sú rozhodujúce pre
uzavretie poistnej zmluvy,
• umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám vstup do priestorov, kde sa nachádzajú poistené predmety a umožniť im
posúdiť skutočnosti rozhodujúce pre ocenenie poisťovaných rizík,
• počas trvania poistenia
• dbať, aby poistná udalosť nenastala,
• oznámiť poisťovateľovi, každé uzavretie zmluvného poistenia u iného poisťovateľa a uviesť jeho názov a sídlo a výšku dohodnutej
poistnej sumy,
• udržiavať poistené veci v dobrom technickom stave, dodržiavať pokyny pre prevádzku a údržbu veci danú výrobcom, vykonávať
kontroly a revízie,
• písomne oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu každú skutočnosť, ktorá má vplyv na zvýšenie poisteného rizika, ku
ktorému došlo po uzavretí zmluvy,
• po poistnej udalosti
• urobiť všetky potrebné opatrenia, aby vzniknutá škoda bola čo najmenšia,
• písomne oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní po zistení škody, vznik udalosti, ktorá by mohla byť
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, spolupracovať s poisťovateľom pri zisťovaní príčin a rozsahu poistnej udalosti.
Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a príslušných osobitných dojednaniach.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia. Pri návrhovom spôsobe dojednania, poistenie vzniká zaplatením prvého ročného
poistného / prvej splátky, ktoré je potrebné uhradiť v lehote 15 kalendárnych dní od dátumu začiatku poistenia, uvedeného v návrhu
poistnej zmluvy.
V poistnej zmluve je možné dojednať úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: ročne / polročne / štvrťročne.
Poistné za prvé poistné obdobie je možné uhradiť bezhotovostne, v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty cez platobný terminál,
ak si poistenie dojednávate na kontaktnom mieste poisťovne alebo u jej sprostredkovateľa.
Poistné za druhé a ďalšie poistné obdobia môžete zaplatiť prevodným príkazom, trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou.
Podrobnú informáciu ohľadne frekvencie platby, výšky a dátumu/-ov splatnosti poistného nájdete uvedenú v poistnej zmluve.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú, t. z. koniec poistenia nie je vopred stanovený. Poistenie začína nultou hodinou dňa označeného v
poistnej zmluve alebo v návrhu poistnej zmluvy ako začiatok poistnej doby.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiť nasledovným spôsobom:
výpoveďou do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-dňovou výpovednou lehotou,
výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveď doručená druhej strane najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného
obdobia (ak túto lehotu nestihnete dodržať, poistenie automaticky zaniká ku koncu nasledujúceho poisteného obdobia),
dohodou poistníka a poisťovateľa, v rámci ktorej musí byť jednoznačne určený dátum zániku poistenia.
Poistná zmluva môže zaniknúť aj z dôvodu nezaplatenia poistného.
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