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Slovenská republika
Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o poistnom produkte Moje podnikanie. Kompletné informácie
pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o tomto poistení sú uvedené v Sprievodcovi poistením – Moje podnikanie,
ktorý obsahuje Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku a poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu vrátane
zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom zo dňa 01.02.2021 a v poistnej zmluve.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie majetku Vašej firmy a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľskou činnosťou vrátane
zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

V produkte Moje podnikanie sú vždy poistené:
✓ hnuteľné veci do výšky poistnej sumy, ktorá by
mala predstavovať novú hodnotu poistenej veci
a to: výrobné a prevádzkové zariadenia firmy,
zásoby, cennosti a umelecké predmety proti
týmto rizikám:
✓ požiar, blesk, explózia, implózia, pád lietadla,
rázová vlna, dym, náraz vozidla
✓ povodeň, záplava, víchrica, búrlivý vietor,
krupobitie, atmosférické zrážky, zosuv pôdy,
ťarcha snehu, lavína, výbuch sopky a pád
predmetov
✓ všeobecná zodpovednosť za škodu vrátane
vadného výrobku, ktorá kryje:
✓ škodu na zdraví (telesné poškodenie, vrátane
choroby alebo usmrtenia) a z nich vyplývajúca
majetková ujma vrátane ušlého zisku
✓ škodu na veci (fyzické poškodenie hmotnej veci)
vrátane následnej majetkovej ujmy alebo ušlého
zisku
✓ náklady právneho zastúpenia v konaní
o náhrade škody, na ktorú sa poistenie vzťahuje.
✓ prerušenie prevádzky, ktoré sa vzťahuje na fixné
náklady a ušlý zisk, ktoré vzniknú počas obdobia
prerušenia prevádzky firmy v dôsledku
poisteného rizika.
Poistenie budovy, v ktorej podnikáte, je voliteľným
druhom poistenia. Ak si poistíte aj budovu, táto je
poistená do výšky poistnej sumy, ktorá by mala
predstavovať novú hodnotu poistenej budovy.
Poistné krytie závisí od výberu balíka krytia a to:
COMFORT, PLUS, EXTRA, MAX. V balíku MAX je
možné poistiť aj lom stroja a zodpovednosť za
škodu vrátane vadného výrobku spôsobenú unikom
znečisťujúcich látok.
✓ ďalšie riziká, ktoré sa môžu poistiť v závislosti od
výberu balíka krytia sú popísané v jednotlivých
balíkoch v Sprievodcovi poistením.

Čo nie je predmetom poistenia:
škoda, ktorá vznikla v súvislosti s vylúčenou
podnikateľskou činnosťou (SK NACE ) alebo
vylúčeným predmetom
škoda spôsobená úmyselne alebo vedomou
nedbanlivosťou poisteného, zástupcu
poisteného a/alebo osôb, ktoré poistený použil
na výkon poistenej činnosti, alebo osôb
konajúcich na podnet poisteného
škoda spôsobená akýmkoľvek teroristickým
činom, vojnovým stavom,
škoda spôsobená jadrovou energiou,
ionizujúcim žiarením, rádioaktivitou, výbuchom
akejkoľvek vojenskej zbrane
zbrane, strelivo, výbušniny, munícia
plavidlá, lietadlá alebo iné zariadenia schopné
pohybu v atmosfére
prevádzka strelníc
akákoľvek činnosť súvisiaca s kryptomenami,
prevádzkovaním počítačov pre účel ťažby,
zhromažďovania, zamieňania kryptomien,
vrátane prenájmu počítačovej kapacity
škoda spôsobená prevádzkou motorového
vozidla v poistení všeobecnej zodpovednosti za
škodu
škoda, ktorá vznikla pred začiatkom poistenia
škoda následkom plesní alebo húb akéhokoľvek
druhu
nároky na náhradu zmluvných, správnych
a/alebo trestných sankcií alebo pokút
akéhokoľvek druhu
opotrebovanie hnuteľnej veci/ budovy alebo
stroja v dôsledku ich používania
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Čo je predmetom poistenia:

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
poistenie sa nevzťahuje na škody podliehajúce výlukám z poistenia uvedeným v Sprievodcovi poistením – Moje
podnikanie
poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť alebo zamietnuť, ak vedomé porušenie alebo vedomé
nedodržanie povinností stanovených zákonom alebo dohodnutých v poistnej zmluve malo podstatný vplyv na vznik
škody
ak poistený nemá platné oprávnenie na vykonávanie poistenej podnikateľskej činnosti, poistné plnenie/náhrada
škody bude zamietnutá

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Poistenie hnuteľných vecí a poistenie prerušenia prevádzky: adresa miesta podnikania a adresa miesta sídla firmy
na území SR
✓ Poistenie budovy: adresa miesta podnikania
✓ Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu vrátane vadného výrobku a poistenie lomu strojov: krajiny EÚ
a krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru

Aké mám povinnosti?
▪ odpovedať nám pravdivo a úplne na všetky naše písomné otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia
▪ uhradiť poistné včas a spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve
▪ umožniť nám vykonať obhliadku miesta poistenia alebo nahliadnuť do všetkých účtovných alebo iných dokladov,
pokiaľ je to nutné na zistenie alebo preverenie hodnôt týkajúcich sa poistenia, ak to budeme od Vás požadovať
▪ oznámiť nám uzatvorenie poistenia rovnakých položiek predmetu poistenia na rovnaké riziko u iného poisťovateľa
a na požiadanie nám oznámiť jeho obchodné meno a výšku poistnej sumy
▪ bezodkladne nás informovať, ak nastane zmena v údajoch, ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistenia
▪ dbať, aby poistná udalosť/škodová udalosť nenastala a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie
▪ mať platné oprávnenie na vykonávanie poistenej podnikateľskej činnosti.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné je ročné a jeho splatnosť je uvedená vo Vašej poistnej zmluve. V poistnej zmluve si môžete zvoliť splatnosť
poistného aj v štvrťročných alebo polročných splátkach. Poistné sa uhrádza bankovým prevodom a poistné
považujeme za zaplatené v deň pripísania platby na náš účet.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie vzniká uzavretím poistnej zmluvy, ktoré nastane:
podpisom
▪ V prípade uzavretia poistnej zmluvy podpisom poistenie vzniká podpísaním poistnej zmluvy oboma zmluvnými
stranami a poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve,
alebo
zaplatením
▪ V prípade uzavretia poistnej zmluvy zaplatením poistného poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve, pokiaľ
platba poistného bude pripísaná v plnej výške na účet poisťovateľa do 5 dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom
prípade poistenie nevzniká.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistná zmluva zanikne výpoveďou:
▪ ku koncu poistného obdobia,
▪ do 2 mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne
▪ po poistnej udalosti môžete využiť právo písomne vypovedať poistnú zmluvu, najneskôr však do 1 mesiaca od
výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia. Výpovedná lehota je 15-dňová a jej uplynutím poistenie zanikne.

