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FormUlár o dôležItýCh zmlUvnýCh podmIenkaCh Uzatváranej
poIstnej zmlUvy

1. Upozornenie

Tento formulár obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z.
o poisťovníctve, ktoré majú pomôcť potenciálnemu klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov,
možných výnosov a strát súvisiacich s poistným produktom. Formulár neobsahuje úplný rozsah práv a povinností,
ktoré potenciálnemu klientovi vyplývajú z uzatvorenia poistnej zmluvy.

2. Informácie o poisťovateľovi a kontaktné údaje

Obchodné meno a právna forma poisťovateľa:
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08
Bratislava, IČO: 47 236 060, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:
2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 1146 Budapest,
Maďarsko, IČO: 01-10-041071, DIČ: 4020340236, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné
mesto, číslo registrácie: 01-10-041071 (ďalej len „poisťovateľ“)

Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa a názov štátu, kde sa nachádza pobočka poisťovateľa, ktorá
uzaviera poistnú zmluvu:
Štát sídla poisťovateľa: Maďarsko, štát pobočky: Slovenská republika
Sídlo poisťovateľa a adresa umiestnenia pobočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu:
Sídlo pobočky: Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08,
Bratislava
Sídlo poisťovateľa: Groupama Biztosító Zrt., Erzsébet királyné útja 1/C, 1146 Budapest, Maďarsko

Telefónne číslo: 0850 211 411, zo zahraničia: +421 2 208 54 208

E-mailová adresa: info@groupama.sk

Webové sídlo: www.groupama.sk

3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky

Názov poistného produktu:
PREVENTOR – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu pre malých a stredných podnikateľov (ďalej
len „PREVENTOR“)
Poistenie sa riadi nasledovnými poistnými podmienkami: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku
(číslo tlačiva: 16101), Osobitné poistné podmienky pre živelné poistenie (16102), Osobitné poistné podmienky
pre poistenie pre prípad odcudzenia (16103), Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla (16104), Osobitné
poistné podmienky pre poistenie škôd spôsobených vandalizmom (16105), Osobitné poistné podmienky pre
poistenie prepravy majetku (16106), Osobitné poistné podmienky pre poistenie prerušenia prevádzky (16107),
Osobitné poistné podmienky pre poistenie elektroniky (16109), Osobitné poistné podmienky pre poistenie lomu
stroja (16110), Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu (16188).

Popis poistného produktu:
a. Popis poistenia:

Poistný produkt PREVENTOR je poistenie majetku s možnosťou dojednať aj poistenie strát spôsobených
prerušením prevádzky a/alebo poistenie zodpovednosti za škodu, ktorý je určený pre malých a stredných
podnikateľov (podnikajúce fyzické osoby, obchodné spoločnosti, družstvá) a samosprávy.
Základným balíkom poistenia majetku, ktorý je pevnou súčasťou poistného produktu, je živelné poistenie (v
poistnej zmluve nazvané aj ako „Poistenie proti škodám spôsobeným požiarom a živelnými udalosťami“ alebo
„Poistenie proti požiaru a živelným rizikám“), ku ktorému je možnosť dojednať si nasledovné doplnkové
poistenia:
– Poistenie pre prípad odcudzenia;
– Poistenie škôd spôsobených vandalizmom;
– Poistenie skla;
– Poistenie lomu stroja;
– Poistenie elektroniky;
– Poistenie prerušenia prevádzky;
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3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky (pokračovanie)

– Poistenie prepravy majetku;
– Poistenie zodpovednosti za škodu.
Doplnkové poistenia uvedené vyššie nie sú pevnou súčasťou poistného produktu, čo znamená, že je možné
si ich dojednať na základe výberu a podľa potrieb poistníka a poisteného. Doplnkové poistenia nie je možné
uzavrieť samostatne, ale výlučne k základnému balíku poistenia majetku.

b. Všeobecná informácia o poistnej dobe a poistnom období:
Poistnou dobou je časové obdobie, na ktoré sa poistná zmluva uzaviera. V rámci poistného produktu
PREVENTOR je poistnú zmluvu možné uzavrieť iba na dobu neurčitú.
Poistné obdobie je doba stanovená v poistnej zmluve, za ktorú sa platí poistné. Pri uzavieraní poistnej zmluvy
má poistník na výber z dvoch možností:
– technický rok – poistné obdobie trvá jeden rok (1 poistný rok, t.j. 365 po sebe nasledujúcich kalendárnych

dní, resp. 366 dní v priestupnom roku), pričom dátum (resp. deň a mesiac) začiatku poistného obdobia
a dátum (resp. deň a mesiac) konca poistného obdobia je uvedený v poistnej zmluve;

– kalendárny rok – prvé poistné obdobie trvá od dátumu začiatku poistenia do 31.12. toho istého roku, a
ďalším poistným obdobím je opakovane vždy nasledujúci kalendárny rok.

c. Poistné riziká:
c/1. ŽIVELNÉ POISTENIE: Poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu poistenej veci

nasledovnými poistnými rizikami: požiar a jeho sprievodné javy; výbuch; úder blesku; náraz alebo
zrútenie sa lietajúceho telesa s posádkou, jeho častí alebo jeho nákladu; povodeň, záplava; víchrica;
krupobitie; zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy; prepad neznámej dutiny; lavína; tiaž snehu alebo
námrazy; náraz vozidla; dym; teplo; pád stromov, stožiarov a iných predmetov; zemetrasenie;
atmosférické zrážky; škoda spôsobená kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia. Poistné riziká
kryté v základnom balíku poistenia majetku sú uvedené vo formulári na poskytnutie údajov o mieste
poistenia k poisteniu majetku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a dopĺňa jej obsah.
Jednotlivé poistné riziká sú definované v Osobitných poistných podmienkach pre živelné poistenie (ďalej
len „OPPZ“) v čl. 4 – Poistné riziká, bod 2, 3.

c/2. POISTENIE PRE PRÍPAD ODCUDZENIA: Poistenie sa vzťahuje na škodu na poistenej veci spôsobenú
nasledovnými poistnými rizikami: krádež; lúpež; vnútorný vandalizmus; vonkajší vandalizmus. Jednotlivé
poistné riziká sú definované v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie pre prípad odcudzenia
(ďalej len „OPPO“) v čl. 4 – Poistné riziká.

c/3. POISTENIE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH VANDALIZMOM: Poistenie sa vzťahuje na škodu na poistenej veci
spôsobenú nasledovným poistným rizikom: vandalizmus. Poistné riziko je definované v Osobitných
poistných podmienkach pre poistenie škôd spôsobených vandalizmom (ďalej len „OPPV“) v čl. 3 –
Poistné riziká.

c/4. POISTENIE SKLA: Poistenie sa vzťahuje na rozbitie poisteného skla akoukoľvek náhodnou udalosťou,
ktorá nie je vylúčená v poistných podmienkach, ktorými sa riadi poistenie skla, alebo v poistnej zmluve.
Poistenie sa vzťahuje aj na náklady uvedené v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie skla
(ďalej len „OPPS“) v čl. 3 – Poistné riziká.

c/5. POISTENIE LOMU STROJA: Poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu poisteného stroja
akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je vylúčená v poistných podmienkach, ktorými sa riadi
poistenie lomu stroja, alebo v poistnej zmluve. Poistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia,
zničenia alebo straty poisteného stroja, ktoré obmedzuje alebo úplne vylučuje funkčnosť tohto stroja.
Poistením sú kryté najmä škody spôsobené:
– zlyhaním meracích, regulačných alebo zabezpečovacích zariadení;
– nedostatkom vody v zariadeniach na produkciu pary, kotloch alebo plynových nádobách;
– nedostatočným olejovaním alebo mazaním;
– pretlakom alebo podtlakom pary, plynu alebo kvapaliny;
– roztrhnutím v dôsledku odstredivej sily;
– chybou materiálu alebo výrobnou chybou;
– konštrukčnou chybou;
– pádom alebo vniknutím cudzieho telesa;
– skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu (napr. prepätím, chybou izolácie, korónou,

indukčným účinkom blesku);
– chybou, nedostatočnou zručnosťou, nedbanlivosťou obsluhy;
– chybným umiestnením stroja alebo chybnou inštaláciou stroja;
– otrasom, rezonanciou, uvoľnením súčiastok;
– prehriatím s výnimkou zariadení a súčiastok, ktoré sú účelne vystavované ohňu a/alebo teplu.
Poistné riziká sú uvedené v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie lomu stroja (ďalej len
„OPPLS“) v čl. 3 – Poistné riziká.

c/6. POISTENIE ELEKTRONIKY: Poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu poistenej
elektroniky nasledovnými poistnými rizikami: chyba materiálu alebo výrobná chyba; konštrukčná chyba;
pád alebo vniknutie cudzieho telesa; skrat alebo iné pôsobenie elektrického prúdu (napr. prepätie,
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chyba izolácie, koróna, indukčný účinok blesku); chyba, nedostatočná zručnosť alebo nedbanlivosť
obsluhy. Poistné riziká sú uvedené v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie elektroniky (ďalej
len „OPPE“) v čl. 3 – Poistné riziká.

c/7. POISTENIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY: Poistenie sa vzťahuje na následnú škodu, ktorá poistenému
vznikne v priebehu trvania poistenia, prerušením alebo obmedzením prevádzky poisteného v dôsledku
vecnej škody, pokiaľ vecná škoda je takého charakteru alebo rozsahu, že poistený je nútený prerušiť
prevádzku. V závislosti od toho, akými poistnými rizikami môže byť táto vecná škoda spôsobená, aby
zároveň zakladala právo poisteného na poistné plnenie z tohto poistenia, možno toto poistenie dojednať
v jednom z dvoch rozličných modulov:
Živelné prerušenie – základné: požiar a jeho sprievodné javy; výbuch; úder blesku; náraz alebo zrútenie
sa lietajúceho telesa s posádkou, jeho častí alebo jeho nákladu.
Živelné prerušenie – rozšírené: požiar a jeho sprievodné javy; výbuch; úder blesku; náraz alebo zrútenie
sa lietajúceho telesa s posádkou, jeho častí alebo jeho nákladu; víchrica; krupobitie; zosuv pôdy, zrútenie
skál alebo zeminy; prepad neznámej dutiny; tiaž snehu alebo námrazy; náraz vozidla; dym; teplo;
atmosférické zrážky.
V obidvoch týchto moduloch vecná škoda, ako príčina následnej škody krytej týmto poistením, môže byť
spôsobená aj záchrannými prácami, hasením, búraním alebo odpratávaním v príčinnej súvislosti s
niektorým z rizík obsiahnutých v príslušnom module. Jednotlivé poistné riziká sú vymenované v
Osobitných poistných podmienkach pre poistenie prerušenia prevádzky (ďalej len „OPPPP“) v čl. 4 –
Poistné riziká a definované sú v OPPZ v čl. 4 – Poistné riziká, bod 2.

c/8. POISTENIE PREPRAVY MAJETKU: Poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu poistenej
veci vybranými živelnými rizikami (požiar a jeho sprievodné javy; výbuch; priamy úder blesku; povodeň,
záplava; víchrica; krupobitie; atmosférické zrážky; zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy), ďalej v
priamej súvislosti s dopravnou nehodou vozidla vyšetrenou políciou, a tiež v priamej súvislosti so
zrútením pozemnej komunikácie, mosta alebo tunela, okrem prípadov, ak neboli dodržané hmotnostné
a/alebo výškové obmedzenia. Poistenie sa vzťahuje aj na odcudzenie, poškodenie alebo zničenie
poistenej veci v súvislosti s vlámaním do prepravného vozidla a tiež v súvislosti s odcudzením vozidla, v
ktorom sa v čase odcudzenia nachádzal náklad. Poistné riziká sú uvedené v Osobitných poistných
podmienkach pre poistenie prepravy majetku (ďalej len „OPPP“) v čl. 3 – Poistné riziká, a živelné riziká
kryté týmto poistením sú definované v OPPZ v čl. 4 – Poistné riziká, bod 2.

c/9. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU: Základný balík poistenia zodpovednosti sa vzťahuje na
zodpovednosť za škodu, za ktorú poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky zodpovedá a ktorá bola spôsobená poistenou činnosťou uvedenou v poistnej
zmluve a ďalšími s ňou súvisiacimi činnosťami poisteného, ktoré vykonával na základe platného
oprávnenia udeleného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Základný balík poistenia
zodpovednosti sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú pri výkone vlastníckych
práv, správe alebo prevádzke nehnuteľností, ktoré poistený vlastní, má prenajaté alebo ich inak
oprávnene užíva, pokiaľ tieto nehnuteľnosti slúžia výhradne na výkon poistenej činnosti poisteného
uvedenej v poistnej zmluve a pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych
predpisov. Základný balík poistenia zodpovednosti sa tiež vzťahuje na zodpovednosť poisteného za
škodu spôsobenú na odložených veciach zamestnancov poisteného v ich vlastníctve, ako aj na
vnesených alebo odložených veciach oficiálnych návštevníkov a hostí poisteného. Rozsah poistenia je
špecifikovaný vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len
„VPPZ“) v čl. 5 – Rozsah poistenia. Škodou sa pre účely tohto poistenia rozumie škoda na veci a/alebo
škoda na zdraví, ktorá je definovaná vo VPPZ v čl. 5 – Rozsah poistenia, bod 2.
K základnému balíku poistenia zodpovednosti je možnosť dojednať si nasledovné pripoistenia:
– zodpovednosť za škodu spôsobenú na prenajatých nehnuteľnostiach;
– zodpovednosť za škodu na životnom prostredí;
– zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
Rozsah týchto pripoistení je špecifikovaný vo VPPZ v čl. 8.A, 8.D a 8.E.

d. Všeobecná charakteristika poistného plnenia
Poistné plnenie je poskytované formou peňažného plnenia. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie maximálne
do výšky poistnej sumy alebo limitu poistného plnenia. Poistený sa podieľa na poistnom plnení spoluúčasťou
dohodnutou v poistnej zmluve.

e. Výhody poistného produktu:
e/1. variabilné poistenie umožňujúce kombináciou jednotlivých druhov poistenia získať komplexnú poistnú

ochranu Vášho podnikania;
e/2. možnosť zvoliť si optimálnu úroveň ochrany, ktorá najlepšie vyhovuje Vašim potrebám;
e/3. čím komplexnejšie poistenie, tým výhodnejšie podmienky poistenia;
e/4. platíte iba za to, čo naozaj potrebujete (cena zodpovedá dojednanému rozsahu);
e/5. ročné poistné je stanovené podľa podnikateľskej aktivity s ohľadom na vykonávané pracovné činnosti

alebo predávané tovary;
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e/6. poistenie zodpovednosti za škodu kryje škody spôsobené bežnou činnosťou a zároveň aj škody
spôsobené z vlastníctva nehnuteľnosti.

Spôsob určenia výšky poistného plnenia:
Výška poistného plnenia závisí od skutočností a súm, ktoré boli dohodnuté v poistnej zmluve. Výška poistného
plnenia sa nerovná automaticky výške poistnej sumy alebo výške dojednaného limitu poistného plnenia.
V prípade poistenia majetku (živelné riziká, odcudzenie, vandalizmus, sklo, lom stroja, elektronika, preprava
majetku) sa poistné plnenie poskytuje vo výške v danom mieste a čase, zodpovedajúcej primeraným nákladom
na opravu alebo znovunadobudnutie veci, alebo nákladom, ktoré je potrebné vynaložiť na výrobu veci
rovnakého druhu a kvality, ako aj nákladom na odstránenie škôd, za podmienok, limitov, doplnení a obmedzení
uvedených v týchto článkoch poistných podmienok:
− Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku (ďalej len „VPPM“) – čl. 9 – Poistné plnenie, čl. 15 –

Náklady na odstránenie škôd;
− Živelné poistenie podľa OPPZ, čl. 5 – Poistné plnenie;
− Poistenie pre prípad odcudzenia podľa OPPO, čl. 6 – Poistné plnenie;
− Poistenie škôd spôsobených vandalizmom podľa VPPM, čl. 9 – Poistné plnenie a OPPV, čl. 6 – Poistné plnenie;
− Poistenie skla podľa VPPM, čl. 9 – Poistné plnenie a OPPS, čl. 3 – Poistné riziká;
− Poistenie lomu stroja podľa OPPLS, čl. 6 – Poistné plnenie;
− Poistenie elektroniky podľa OPPE, čl. 6 – Poistné plnenie;
− Poistenie prepravy majetku podľa VPPM, čl. 9 – Poistné plnenie.
V prípade poistenia pre prípad prerušenia prevádzky sa poistné plnenie poskytuje vo výške škody spôsobenej
poklesom obratu a/alebo zvýšením prevádzkových nákladov, za podmienok, limitov, doplnení a obmedzení
uvedených v týchto článkoch poistných podmienok:
− Poistenie prerušenia prevádzky podľa OPPPP, čl. 8 – Poistné plnenie.
V prípade poistenia zodpovednosti za škodu sa poistné plnenie poskytuje vo výške škody na veci a/alebo škody
na zdraví, za ktorú poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky
zodpovedá, za podmienok, limitov, doplnení a obmedzení uvedených vo VPPZ, a to najmä v týchto článkoch
poistných podmienok:
− Poistenie zodpovednosti za škodu podľa VPPZ, čl. 11 – Poistné plnenie, čl. 8.A – Zodpovednosť za škodu

spôsobenú na prenajatých nehnuteľnostiach, bod 2, čl. 8.D – Zodpovednosť poisteného za škodu na životnom
prostredí, bod 3, čl. 8.E – Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, bod 2.

Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je
poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť:
V niektorých prípadoch napriek tomu, že poistenému, resp. poškodenému vznikne škoda, nevzniká
poisťovateľovi povinnosť poskytnúť plnenie. Ide o tzv. výluky z poistenia. Poisťovateľ v prípadoch uvedených vo
všeobecne záväzných právnych predpisoch alebo v príslušných poistných podmienkach je oprávnený znížiť,
zamietnuť alebo odmietnuť poistné plnenie. Poisťovateľ napríklad nie je povinný poskytnúť poistné plnenie,
respektíve poisťovateľ je povinný poistné plnenie zamietnuť, ak sa na poskytnutie poistného plnenia vzťahuje
sankcia, zákaz alebo obmedzenie na základe rezolúcie OSN, a/alebo hospodárska alebo obchodná sankcia
zavedená Európskou úniou, Slovenskou republikou, Maďarskom, alebo USA.
− Poistenie majetku (živelné riziká, odcudzenie, vandalizmus, sklo, lom stroja, elektronika, preprava majetku)

vrátane poistenia pre prípad prerušenia prevádzky sa nevzťahuje na škody a náklady akejkoľvek povahy,
spôsobené alebo vyplývajúce z príčinnej súvislosti s/so udalosťami a skutočnosťami podľa VPPM, čl. 6 a 10; v
prípade, ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma poistenej veci nižšia ako je jej poistná hodnota,
má poisťovateľ právo znížiť poistné plnenie podľa VPPM, čl. 10, to isté platí pre prípad porušenia povinností
poistníka/poisteného uvedených vo VPPM, čl. 13;

− Živelné poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody na veciach ako ani na škody spôsobené udalosťami podľa
OPPZ, čl. 2, bod 7, čl. 4 – Poistné riziká a čl. 6 – Výluky z poistenia. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie,
okrem prípadov uvedených vo VPPM, aj v prípade porušenia povinností poisteného uvedených v OPPZ, čl. 7;

− Poistenie pre prípad odcudzenia sa ďalej nevzťahuje na škody na veciach ako ani na škody spôsobené
udalosťami podľa OPPO, čl. 5 – Výluky z poistenia. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, okrem
prípadov uvedených vo VPPM, aj v prípade porušenia povinností poisteného uvedených v OPPO, čl. 7;

− Poistenie škôd spôsobených vandalizmom sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené udalosťami podľa OPPV,
čl. 4;

− Poistenie skla sa ďalej nevzťahuje na škody na veciach ako ani na škody spôsobené udalosťami podľa OPPS,
čl. 4;

− Poistenie lomu stroja sa ďalej nevzťahuje na škody na veciach ako ani na škody spôsobené udalosťami podľa
OPPLS, čl. 4. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, okrem prípadov uvedených vo VPPM, aj v prípade
porušenia povinností poisteného uvedených v OPPLS, čl. 7;

− Poistenie elektroniky sa ďalej nevzťahuje na škody na veciach ako ani na škody spôsobené udalosťami alebo
z dôvodov podľa OPPE, čl. 4. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, okrem prípadov uvedených vo
VPPM, aj v prípade porušenia povinností poisteného uvedených v OPPE, čl. 7;

4
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− Poistenie prepravy majetku sa ďalej nevzťahuje na škody na veciach ako ani na škody spôsobené udalosťami
podľa OPPP, čl. 4 – Výluky z poistenia. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, okrem prípadov uvedených
vo VPPM, aj v prípade porušenia povinností poisteného uvedených v OPPP, čl. 6;

− Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené alebo vyplývajúce zo
skutočností podľa OPPPP, čl. 5 ani na náklady uvedené v tomto článku. Právo na plnenie ďalej nevzniká v
prípade nákladov podľa čl. 8 bod 8 OPPPP, ako ani v prípade porušenia povinností poisteného podľa čl. 10,
bod 1, písm. a, b OPPPP. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, okrem prípadov uvedených vo VPPM,
aj v prípade porušenia povinností poisteného uvedených v čl. 10 bod 1 písm. c a v čl. 10 bod 2 OPPPP;

− Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu prevzatú, spôsobenú činnosťou,
opomenutím, spôsobom, osobe, na veciach, ako ani na škodu spôsobenú alebo vyplývajúcu z príčinnej
súvislosti s/so udalosťami a skutočnosťami, alebo povahy podľa VPPZ – čl. 6 – Výluky z poistenia, čl. 11 –
Poistné plnenie, bod 6, čl. 8.A – Zodpovednosť za škodu spôsobenú na prenajatých nehnuteľnostiach, bod
3, čl. 8.D – Zodpovednosť poisteného za škodu na životnom prostredí, bod 5, čl. 8.E – Zodpovednosť za
škodu spôsobenú vadným výrobkom, body 3 a 4.

Informácia o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia
poistného:
a. Spôsob určenia a platenia poistného:

Výška poistného je dohodnutá v poistnej zmluve a určuje sa na základe poistnej sumy alebo limitu poistného
plnenia, sadzby poistného a dojednaných rizík.
Poistné je možné platiť bankovým prevodom, prostredníctvom poštového peňažného poukazu Slovenskej
pošty, a.s. alebo automatickým inkasom z účtu.

b. Splatnosť poistného:
Poistné sa platí za dohodnuté poistné obdobia (bežné poistné). Poistník si môže zvoliť ročnú, polročnú alebo
štvrťročnú splatnosť poistného. Poistné za poistné obdobie, výška splátky poistného za poistné obdobie,
termíny splatnosti jednotlivých splátok a údaje potrebné k úhrade poistného sú uvedené v poistnej zmluve.

c. Dôsledky nezaplatenia poistného:
Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho
splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného
mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred
doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené.
To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.

Spôsoby zániku poistnej zmluvy/poistenia:
Okrem prípadov zániku poistenia dôsledkom nezaplatenia poistného, poistenie zaniká aj:
− výpoveďou ku koncu poistného obdobia podľa čl. 5, bod 3, písm. b VPPM a podľa čl. 4, bod 3, písm. b VPPZ;
− výpoveďou do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy podľa čl. 5, bod 3, písm. c VPPM a podľa čl. 4,

bod 3, písm. c VPPZ;
− výpoveďou do jedného mesiaca od poskytnutia, zamietnutia alebo odmietnutia poistného plnenia podľa čl.

5, bod 3, písm. d VPPM a podľa čl. 4, bod 3, písm. d VPPZ;
− výpoveďou poisťovateľa do dvoch mesiacov odo dňa, keď poisťovateľ zistil zmeny v skutočnostiach, na

základe ktorých bola poistná zmluva uzavretá (dotazníky, písomná a e-mailová komunikácia vrátane príloh),
pokiaľ zmluvné strany neakceptujú uvedené zmeny úpravou poistnej zmluvy, podľa čl. 5, bod 3, písm. e
VPPM a podľa čl. 4, bod 3, písm. e VPPZ;

− ukončením podnikateľskej činnosti, zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného,
resp. poistníka, podľa čl. 5, bod 3, písm. f VPPM a podľa čl. 4, bod 3, písm. f VPPZ;

− smrťou poisteného podľa čl. 5, bod 3, písm. g VPPM a podľa čl. 4, bod 3, písm. g VPPZ;
− ak zanikla možnosť vzniku poistnej udalosti, t. j. zánikom poistenej veci podľa čl. 5, bod 3, písm. h VPPM;
− písomnou dohodou zmluvných strán podľa čl. 5, bod 3, písm. i VPPM a podľa čl. 4, bod 3, písm. h VPPZ;
− odmietnutím poistného plnenia v prípade, ak sa poisťovateľ po poistnej udalosti dozvie, že príčinou poistnej

udalosti je skutočnosť významne ovplyvňujúca dojednanie poistenia, ktorú pre vedome nepravdivé alebo
neúplné odpovede (v dotazníku, písomnej a e-mailovej komunikácii vrátane príloh) nemohol zistiť a ktorá bola
zásadná pri dojednávaní poistenia, podľa čl. 5, bod 4 VPPM a podľa čl. 4, bod 4 VPPZ;

− odstúpením od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinnosti poistníka, resp. poisteného týkajúcej sa
poskytnutia úplných a pravdivých odpovedí na všetky otázky poisťovateľa ohľadne dojednania poistenia, ak
by v prípade úplných a pravdivých odpovedí poisťovateľ poistnú zmluvu neuzavrel, podľa čl. 5, bod 5 VPPM
a podľa čl. 4, bod 5 VPPZ;

− zmenou osoby vlastníka poistenej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, ako aj zmenou spravovania a používania
veci, podľa čl. 5, bod 8 VPPM.

Bližšie informácie k jednotlivým zánikom poistnej zmluvy a poistenia sú uvedené v §§ 800 až 803 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, v čl. 5 VPPM a v čl. 4 VPPZ.
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Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy:
− vykonanie obhliadky miesta poistenia (nie je povinné vo všetkých prípadoch);
− doklady, ktoré sa prikladajú k poistnej zmluve pri dojednávaní poistenia;
− vykonanie identifikácie a overenia identifikácie v zmysle § 7 a 8 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožňujú poisťovateľovi vykonávať zmeny
poistnej zmluvy podľa platných právnych predpisov bez súhlasu druhej zmluvnej strany:
Ak dôjde v priebehu poistného obdobia k zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom pri stanovení výšky
poistného, je poisťovateľ oprávnený dňom tejto zmeny upraviť poistníkovi výšku poistného, a to aj spätne ku dňu
tejto zmeny (VPPM – čl. 8 – Poistné, bod 10 a VPPZ – čl. 10 – Poistné, bod 10).
Poisťovateľ má právo jednostranne upraviť výšku poistného po zistení alebo po klientovom oznámení
skutočnosti, ktorá má vplyv na zvýšenie poisteného rizika, ku ktorému došlo po uzavretí poistnej zmluvy (najmä
všetky zmeny na poistenej veci, ktoré znamenajú zmenu jej charakteru, účelu využívania alebo zmeny v údajoch,
ktoré boli podkladom pre uzavretie poistnej zmluvy).

4. Iné dôležité informácie

Spôsob vybavovania sťažností:
Sťažnosti vyplývajúce z uzatvorených poistení sa na základe tejto poistnej zmluvy môžu podať písomnou formou
na adrese poisťovateľa: Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21,
P. O. Box 32, 820 05 Bratislava 25. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Termín
vybavenia sťažnosti je 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodnených prípadoch môže poisťovateľ túto lehotu
predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti.
Sťažnosť je možné podať aj písomne orgánu dohľadu nad činnosťou poisťovateľa: Magyar Nemzeti Bank, 1013
Budapest, Krisztina körút 39, Maďarsko ako aj Národnej banke Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Informácie o práve štátu a daňových predpisoch, ktoré platia pre poistnú zmluvu:
Poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a spory vyplývajúce z poistnej zmluvy sú
príslušné riešiť súdy Slovenskej republiky. Daňovým predpisom, ktorý obsahuje úpravu zdaňovania plnení
vyplývajúcich z poistnej zmluvy je zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Tento
zákon obsahuje najmä zdanenie príjmov z poistenia a výšku dane, oslobodenie niektorých plnení z poistenia od
dane z príjmov ako aj ďalšie daňové aspekty súvisiace s poistením. V zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty poisťovacia činnosť je oslobodená od DPH.

Informácia o mieste zverejnenia správy o finančnom stave poisťovateľa:
Správy o finančnom stave poisťovateľa sa zverejňujú na www.groupama.hu a správy o finančnom stave
slovenskej pobočky poisťovateľa na www.groupama.sk.

V dňa . .

Meno a priezvisko osoby poverenej dojednaním poistenia:

Meno a priezvisko/obchodný názov poistníka:

Upozornenie poistníka
Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva
z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi
predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov.

podpis dojednávateľa podpis poistníka

Záujemca o poistenie (budúci poistník) svojím podpisom potvrdzuje, že s dostatočným časovým predstihom pred
uzavretím poistnej zmluvy bol písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej
zmluvy v zmysle § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a že ich v písomnej forme prevzal.


