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GENERAli 
SLOVENSKO 

Poistná zmluva č. 2400625506 

Genarall Slovensko poisťovňa, ao •. 
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
lCD: 35 709 332 
Zapfsana v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vtožka t .: 1325/8 
Spoločnosr patri do skupiny Generali, ktora je uvedená v Talianskom zozname skupin poisťovni 
vedenom ISVAP pod e. 26 
V mane kto"'J koni: 
Meno a priezvisko: Ing. Peter Suday, funkcia: vrchný riaditef underwrltlngu a maklérskeho 
obchodu 
Meno a priezvisko: Ing. Peter Naclar, funkcia : underwriter 

PoiatnlkJPoIstený Mestská nernocnicll Prof. MUDr. Rudotfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
Bernolákova ul. 4. 95301 Zlaté Moravce 

l. Úvodn6 
usbnovenia 

II. Predmet 
poistenia 

lCD: 17 336 015 
Zriadovatef - Mesto Zlaté Moravce 
V mene kto ... J koni: 
Meno a oriezvisko: JUDr. IncI. Martin Cimrék, funkcia: riaditef nemocnice 

uzavierajú podra § 78e a nasl. zákona e. 40/1964-Z6:" Občiansky zákonnik v zneni neskortlch 
zmien a doplnkov túto poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za Ikodu v slJvlslosll 
• výkonom vybraných činnosti poIsten6ho (d'alej len "zmluva"). 

Vz.éjomné prava a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prfpadnými 
dodatkami, poistnými podmienkami poist'ovatera uvedenými v texte zmluvy a prUohami tejto 
zmluvy. 

1. Poistenie podfa tejto zmluvy sa dojednáva v rozsahu podra VAeobecných poistných 
podmienok poistenia zodpovednosti za akodu spOsobenú v súvislosti s výkonom vybraných 
činnosti poisteného VPP PZ 08 (dalej len .VPP PZ OS") pre pr/pad pr.évnym predpisom 
stanovenej zodpovednosti poisteného za Akodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom 
poistených č innosti poisteného (d'alej len .Profesijná zodpovednosr). 

2 . Zárovefl sa dojedn.éva, že poistenie sa vzťahuje aj pre prfpact v$eObeCnej zodpovednosti 
za Akodu vzniknutú inému v súvisk)sti s činnosťou poisteného, ktorá je uvedená v 
Obchodnom registri. Súčet vtetkých skutočne dosiahnutých rotných prIjmov y uplynulom 
kalendárnom roku z vykonávaných č innosti, okrem činnosti zdravotnJckeho zariadenia 
a jeho prevádzky, v$ak nesmie prekročiť 5% z celkových ročných prfjmov spoločnosti. 
Poistenie podfa tejto časti zmluvy sa dojedn.éva aj pre prJpad právnym predpisom 
stanovenej zodpovednosti poisteného za Akodu vzniknutú inej osobe z titulu vlastnJctva 
a/alebo držby, prevádzky nehnutefnosti (dalej len .VAeobecná zodpovednost"). 

3. V zmysle et. XIV. bod 5. VPP PZ 08 sa dojednáva, že čl.énok ll . bodu 1. VPP PZ 08 znie 
nasktdovne: 
Poistenie sa uzaviera pre prfpad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného 
za Ikodu vzniknutú inej osobe úrazom a~bo chorobou tejto osoby. ~kodenfm atebo 
znil:enlm ved, ktorú má táto OSOba vo vlastnJctve alebo v uživani v súvisklsti s činnosťou , 
uvedenou v poistnej zmluve alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi. V poistnej zmluve 
m6žu byť dohodnuté iné predpoklady vzniku práva na plnenie z poistenia. 

4. Clénok II. bod 3. VPP PZ 08 sa meni nasledovne: Poisťovater poskytne plnenie z poistenia v 
pripade, že v dobe trvania poistenia bolo poistenému prvýkrát doručené plsomné uplatnenie 
néroku poAkodeného na náhradu Akody. Poistenie sa v&ak nevzťahuje na pripady, kedy 
pr lčina vzniku škody nastala pred dflom 01 .12.2012. 
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Itl, PoiaCeni 
činnosť 

IV. Polstni suma, 
limit plnenla, 
spoluúeaar, 
úz,mnj' rozsah 

GENERAIl 
SLOVENSKO 

5. V sulade s ustanovenlm článku III. bodu 5. VPP PZ 08 sa poistenie taktiež 
nevzťahuje na zodpovednosť za !kodu spOsobenu: 

a) výkonom zdravotnej starosUivosti, na ktoru poistený nemá kvalifikáciu v zmysle 
prrsluäných právnych predpisov; 

b} neoprávneným zásahom do práva fyzickej osoby na ochranu osobnosti 
c) pri overovani nových poznatkov na živom čk>veku poutitlm metód doposial 

nezavedených Y klinK:kej praxi; 
d) kozmetickým chirurgickým zákrokom, ktory neslú1:i na odstrc1nente miestneho 

ochorenia a je vykonávaný z dOvodov čisto estetických; 
el !Iarenlm akéhokofvek druhu, s výnimkou !kOd na zdravi, ktoré vznikli výlučne 

pacientovi poistnlka/poisteného v dOsledku jeho vyAetrovania, liečenia ako aj 
sledovania zdravotného stavu (aj preventlvneho) pomocou zdrojov žiarenia vr.litane 
látok aplikovaných pacientovi pri tomto spOsobe vyšetrovania, liečenia a sledovania 
zdravotného stavu. 

6. Odchylne od článku III . bodu 1, plsm. f) VPP PZ 08 sa dojednáva. te poistenie sa vzťahuje 
aj na zodpovednosť za ~kodu na veciach. ktoré poistený užlva (ďalej len _Užlvané vecr) 
Poistenie sa nevzťahuje na tkody vzniknuté opotreben1m. nadmemym mechanickym 
zaťa2:en lm a chybnou obsluhou u!lvanYch vecI. 
Poisten ie sa dalej nevzťahuje na äkody vzniknuté stratou veci. 
Poistenie v rozsahu tohto bodu zmluvy sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pri 
poisteni Profesijnej zodpovednosti. 

7. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na náhradu nákladov liečenia vynaloženych 
zdravotnou poisťovňou na zdravotnú starostlivosf v prospech zamestnanca poisteného 
a zárovert na náhradu nakladav vynaložených Sociálnou poisťovňoU formou dávok 
sociálneho poistenia v prospech zamestnanca poisteného, v dósledku pracovného úrazu 
alebo choroby z povolania zaprlčinenéholnej nedbanlivostnym protiprávnym konanim 
poisteného (da)ej km .Regresy zdravotnej a Sociálnej poisťovne-). 
Poistenie pocHa tohto bodu sa mk vzťahuje len na pripady, ked sa na zodpovednosť 
za Akodu pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolan ia, ku ktorým sa náklady 
zdravotnej a Sociálnej poisťovne viažu, vzťahuje povinné úrazové poistenie zamestnávatera 
pre prfpad po~kodenia zdravia alebo úmrtia v dOsledku pracovného úrazu a choroby 
z povolania podra zákona č. 46112003 Z. z. o sociálnom poisteni v zneni neskorälch 
predpisov. 
Poistenie podľa tohto bodu sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pre poistenie 
ProfesIjnej zodpovednosti. 

Poistenie sa dojednáva pre pnpad zodpovednosti za äkodu vzniknutú inému v sUvisktsti 
s poskytovanim zdravotnej starostlrvosti atebo prevádzkou zdravotnlckeho zariadenia na 
zéklade zriad'ovacej listiny, ktorou Mesto Zlaté Moravce zriadilo s účinnosťou od 1.9.2004 
Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce. 

Zdravotnou starostlivosťou sa rozumie poskytovanie poradenskej, oäetrovaterskej, 
diagnostickej, preventlvnej, rehabilItatnej, kúpernej, liečebnej a lektlrenskej starostlivosti . 

Predmet poistenia 
Pol_tn, suma Limit plnenla spotuueasf Uzemný 

yEUR vEUR- v EUR rozsah· 
Profesfna zod r 500.000 - 330 -
Väeobecná z ednosf 300.000 - 330-
Uflvané veci 500.000.- 150.000 • 165.- SR 
Regresy zdravotnej 
a SodAlne]"poisfovne 

166.000,- 330,-

.. Na lkodové udalosti, ktoré vznikli mimo uzemia Slovenskej republiky sa poistenie vzťahuje iba v prlpade 
zodpovednosti za äkodu na zdravi , ktoré vznikla pri poskytovani prvej pomoci v zahraniči. 

.... limit plnenia na jednu a väetky poistné udalosti vzniknuté počas jednéhO poistného roka. 
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~ V. 

VI. 

VII. 

vm. 

IX. 

X. 

-

Doba trvania 
polltania 

Poistné 

Splatnosť 

poistného 

Bankové 
spojenie 
pol.rov.teta 

Hlbe"ie 
polatnej 
udalosti 

U!vlrečné 
ustanovenia 

GENERALI 
SLOVENSKO 

Poistenie začlna dl'la 01 .12.2013 o 00:00 hod a je dojednané na dobu určitú do 01.12.2014 
o 00:00 hod 

Ročné poistné za poistenie podfa tejto zmluvy predstavuje 4.384,· EUR. 

Poistné je splatné v $tvrt'ročných splátkach nasledovne: 

1.096,-EUR spiaIné ku dňu 14.12.2013 
1.096.-EUR spiaIné ku dňu 01 .03.2014 
1.096.-EUR spIaIné ku dňu 01 .06.2014 
1.096,-EUR spiaIné ku dňu 01 .09.2014 

V~eobecná uverová banka a.s., retailov<!l pobočka Bratislava· Gorkého 
člslo Očtu : 0048134112/0200 
konAtantny symbol: 3558 
variabilný symbol: 2400625506 

Poistné'll zmluva je v správe poisťovatera : Generali Slovensko poist'ovr\a, a. s. Nároky 
na poistné plnenie z poistenia podfa tejto zmluvy si bude poistený uplatflovať prostrednlctvom 
sprostredkovatela tohto poistenia. 

1. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je ijtm 
dotknutá pfatnosť a oonnosf ostatnych ustanoveni. Zmluvné strany miesto neplatného 
alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa najviac pribllti účelu , 
ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali. 

2. Poistnfk svojim podpisom potvrdzuje prevzatie v~tkjch poistných podmienok poisťovatera 
uvedených v texte zmluvy ako aj ostatných dokumentov uvedených v Prllohách tejto 
zmluvy. V$etky dokumenty uvedené v Prilohéch tejto zmluvy tvoria jej neoddelitelnú súčasť, 

3. Zmluva je vyhotoven1J v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdržI 
po jednom rovnopise. 

4. Túto zmluvu je možné meniť a doplflať len p/somnymi dodatkami podplsanými zástupcami 
oboch zmluvnych strán. pokiar nie je v tejto zmluve uvedené inak. 

5. Poistnlk svojim podpisom vyjadruje súhlas s tým, aby úda;e uvedené v tejto zmluve boli 
spracúvané poisťovaterom, ktorý Je prevádzkovaterom, dalej subjektmi patriacimi do 
skupiny, ktorej súčasťou je poJsťovatel a jeho zmluvnými partnermi, dalej subjektmi 
poskytujúcimi pre poisťovatefa as istenčné služby a ostatnymi zmluvnými partnermi 
poisťovatera na účely vykonávania poisťovacej činnosti a činnosti vymedzených zákonom č . 
8/2006 Z. z. o poisťovnlctve v platnom zneni vrátane sprlstupnenl osobných údajov tret1m 
osobám v súvislosti so správou poistenia, likvidaciou poistnYch udalosti, poskytovan Im 
asistenetJých služieb a zaisťovaclm spoločnostiam na výkon zaisťovacej einnosti, a to 
i mimo územia Slovenskej republiky za podmienok podra § 31 zákona č. 12212013 Z. z. 
a vykonávanie marhtingovej činnosti priamo polsťovaterom a jeho zmluvnými partnermi 
v súvislosti s poist'ovacou činnosťou . a to po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie 
práv a povinnosti vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, a dalej po dobu vypl)'vajCtcu zo 
vAeobecne záväzných pravnych predpisov. Polstnlk svojim podpisom potvrdzuje, te bol 
pOistenYn'li osobami a I alebo osobami oprávnenými k prevzatiu poistného plnenia 
oprávnený na uvedenie ich osobných údajov a na udelenie súhlasu na ich spracúvanie, a to 
po dobu podra predchádzajúcej vety. Poistnik svojim podpisom potvrdzuje, te bol v súlade 
so zákonom o ochrane osobnYch údajov poučeny o svojich právach a o povinnostiach 
prevádzkovatera Generali Slovensko poisťovne, a. s., najma o práve prlstupu k osobným 
údajom a zodpovednosti za ich porulenie. Poistnik svojim podpisom vyjadruje súhlas s tým, 
aby poisťovater údaje uvedené v tejto zmluve poskytOl a sprlstupnil spoločnostiam . ktoré 
poveril uplatflovanim svojich opravnených nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

6. V súlade s ust. § 10 ods. 10 zákona t . 29712008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou prljmov 
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovanim terorizmu a o zmene a doplnenI 
niektorých zákonov v zneni neskoftfch predpisov (dalej len .zákon č . 297/2008 Z. z,") týmto 
poJstn ik vyhlasuje, že túto zmluvu uzaviera vo vlastnom mene a na vtastny úeet a finančné 
prostriedky, ktoré piati ako poistné na poistnu zmluvu sú v jeho vlastnlctve. Poistnlk 
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XI. Prflohy 

GENERAli 
SLOVENSKO 

podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, te údaje, ktoré uviedol v tejto zmluve pre účely 

identlfikécie v zmysle zákona Č. 297/2008 Z. z. boli overené, .te uvedené údaje sú uplné 
a pravdivé a zavazuje sa oznámiť poisťovaterovi každú zmenu týchto údajov. 

7. Poistnlk podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretfm poistnej 
zmluvy plsomne poskytnuté Informácie v zmysle § 37 ods. 3 zakona Č . 812008 Z. z. 
o poisťovnlctve v platnom znenI. 

8. 2:iadny poisťovatef nie je povinný poskytnúť poistné krytie a žiadny poisťovater 
nezodpovedá za náhradu akejkol'vek Ikody alebo poskytnutie akéhokotvek benefrtu, ak by 
poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nárOku na náh","u Skody alebo 
z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovatefa akejkorvek sankcii, zákazu alebo 
reAtrlkcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN alebo obchodným či ekonomickým 
sankciém podra zákonov alebo smernic Európskej únie, Slovenskej republiky, Verkej 
Británie alebo USA. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, .te túto zmluvu uzavreli na zéklade ich valnej a slobodnej vOle, 
ich zmluvná vornosť nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy SU pre nich zrozumiterné 
a určité, neuzavreli Iu v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. 
zmluvu si prečitaii, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 

10. TlIto zmluva nadobúda platnosť dr.om jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spOsobenú v súvislosti 
s výkonom vybraných činnosti poisteného VPP PZ 08 

Zriaďovacia listina 

Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy 

V Bratistava dl\a 28.11 .2013 

JUDr. Ing. Martin Cimrak 
riadtter nemocnice 

Mestskj nemocnic.a Prof.MUDr_ RudoIt3 Kota , DrSC. Zlaté Moravce 

u .. ,.",., ,." ,.", ...... , 
s,. ... '.a"" .... II. ' .. _c. '-'. 

I 

ng. PfI 8u<Ify 
vrchný riad«et Useku nde . u. maklérskeho obchodu 

Ge<fo"s sko poisfovna. 41.5. 

Genera en~~o I:SIOVňl. II . S . 

....... .... '~"~7;~'9~:~%:;2'~~;~7 ........ .. .. . 
underwriter 

Generali SlovenSko poisrovna, 8.5_ 
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~GENERAIJ 
liliiii SLOVENSKO 

V~""becné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za ~kodu 
sp6sobenú v súvislosti s výkonom vybranýd1linností poisteného 

VPP PZ 08 

Clinok t. 
Úvodne ustanovenia 

Poistenie l~tI U U:06J sp&obel'Ml 
II súvisI~1l s vjIcMom vybf~oý(h (innMIf 
pois!~ ktoli ImYl". G,ner.111 SIoIIMSko 
polsfovfla, a. ~, 1~5.l1\i v obchodnom regl!.tri 
Okn!snfho stídu Bratislava l, oddiel: Si, vla!ka 
t : 132SJB, ICO: 35 109 332 (dalej len .poistovater") 
sa rIadi prlslušllýml ustanOvt!nlami Ob~ianskl'ho 
dkorlnlka II platnom lnenl (dait] len .OZ"), 
tymito V~eobe<n'fml polslnjml podmienkami 
poistenia todpoYednostl za ,todu sp6sobenu 
II SÚ'iiSIOSlI s"ykMom ~anÝdI tlnoostf poisteného 
VPI' PZ 08 ldalej len • VPP PZ oa·) a ustiIl'IOIiaIiaml 
poistnej zmllJV1. 

CI.inok II. 
Predmet poistenia 

1. Poisttnie sa uzavitra prI! prfpad právnym 
predpisom S1.a~J lOOpowdncsfl 
pob(eoého Ll uodu vzniknulu tretej osobe 
II ~ S ~ linnosti plis~ho, .tor~ 
il! uvedená II poistnej zmluve. 

2. V prlpade ~kody na zdravi s.1 za vznik ~kody 
povaluJI! okamih.1cfcty d~lo ku kratkodo~mu, 
nitIlemu a násilnému posobenlu vonka~l,h 
vplyvov, ~ spôsobm ~nil' zdravia, 
popn'pade okamih, ktolY .It aka vznik tohto 
~a zdr;wia ttUrsIcy dOIOlenj. PokIar 
dO;dI! k StMf tretej osoby MSIedkOm lirazu 
alftIa iného polkodenll zdf<ll\1a, je pre vznik. 
~01 na plnenie l poisten!.a rozhod~Ud okamih 
vtnik.u Úfazu alebo In~ ~kodenia zdr;!via, 
dOsledkom ~h smrť nastala. 

3. pols10vater poskytnt plntnie z polsltnla 
v prlpad!. fe v dobe trYarU.1 poistenia bolo 
poisteMmu prvykrat dtll'lK~ pi5O/Tlr,é 
uplat/'lll'nie: nArOb! ~ na nMlradu _. 

Clinok nl. 
vyluIcy I po!sttnll 

1. pl nit je v poistnfj zmlwe dohodnuté Inak 
poistenif sa nevzfahuje na zodpovednosť la 

"oo"," 
a) sp6sobfrú ÚmYSeInt. aIt'bO preonabi Md 
~ stanowný prfvnvmi pr~i. altbo 
prrvzatll v ImluYt medZi poistenjm il trrtou 
osobou nad t~mtC stal1CM!ny pI~vnyml 
predpismi, 

b) v rozsahu, v akom ",niko! nárok na plnfnle 
z poisteni;! zodpov!dnostl la ~kodu 
spOsOOenU p!'fVédzkou motarovét!o vozidla 
aI!bo l Urazov~ poI~enia. 1rnNI! lf 
sU(asl'tlu SO(Wnl'ho polstmla y zmyslf 
pr~ pr.111r1)'Ch Pf~. 

cJ sp6sob@nli sadanlm, zoswom p6dy, tróziou 
a v dOsIedk.u poddoIoVN. 

d) vznib'lunl na flYO(nom prostredi vrAtanf 
ekologickej ~kody. 

ej vzniknutU v prlflnnej súvislosti s vojnou. 
ozbrojenými udalosťami akéhokorvek druhu 
s vyhI.isen1m alebo be'z vyhlásefVa vojny. 

ollllanskou vojnou, rebéliou, vojellsk~m 
alfbo rudOVým povstanim. vzburou. 
obI:'iaMkym nrpokojom, VOjenSICYm altbo 
Iným rlel.1konným polom. ltAtnym 
p!'ll'Vfarom. stinnjm právom, vojno...ym 
stmlm, ~tralbJm. vytublu z pr~(e. 
terorizmom. 

I) vzniknulll na ~Iadl, ktoré poistený ullva. 
g) vznlknutLl na veciach ktoré polstfný 

prevzal, aby fia nich vykonal objednanu 
~Innosť, 

h) vznlm .. ltil na ~ 'oýrobku dodanom -il vznibJun) ROJ 1IK1ach, na ktofjch pois~ 
vykonaval objdlanU ~lnoost poklaf k.u 
D:ode dOiIO preto, lf táto ~lnnost bola 
dlybne vykonan.a, 

j} spOsobellÚ priamo alebo neprio1mo jadrovou 
energiou. radiátiou alebo r.tidloablvnou 
kontamin6c.1ou alebo azbestom, 

kl sp6sob!nú vadnjm výrobkom -.yr~ 
alebo dodaným ~tfným a stlahnutfm 
vjt'obku z 1I'hu, ako at Jrho odpratAvanlm 
01 natwaďovan(m. 

O spOsobtnú pri proifkdi, b.JnWukdi a stavbe 
Netadla ilebo ~u súNstok aldx! 
iných výrobkov, ktoré boll s vedomlm 
poiileného inNlovam! v liftadl.ich, 

m) spOsobf~ PrtIIOSOfTI vlrusu HIV, 
nl ktor.1 sa prejavuje genetickýrri zmenami 

..... -o) sp6s0benú geneticky modifikovanými 
cwganizmall'lli, 

pJ spOsobtnu '" slhislo~ti s ~i nnostou 
bankových a finarK:nj(h In~tittkil. 

2. Z poIstenlo1 nfVZl1lU Mrok na plnenie: 
iS) za pok~, penale li Iné sankcie Ulo}f"", 
poi~u prlslfMým or~ánom, 

b) za i14! platbtf, ktor!!, maj!l ~eslvny, .oo 
sankbtý dlarllb~ 

cl za atikofvefl platby. nMltady alebo Mklady 
po1adoYanII! v ~ostf s up/atnenfm prm 
na ochranu osobnosti, alebo Inej 
nemajetko~j ufll'l'J, 

dl v prlpadf aktJkorvtk n~hrady ikody 
prisúdenej sUdom Spojených nalov 
amerických alebo Kanady. 

l Pois«!flie sa dalej nevzťahuje na zodpovednost "'-a) za letorú polstll'nj wd~ svojmu 
man1eID'li, ptlblWlým v ptlarnom rade, 
osobám, ktoré S nimi HJú v spolOCMj 
domácnosti, 

bI za ktorú poistený zodpovedA spolotnIkom 
polstenéllo altbo Ich manlflom II 
prfbuzným v priamom rade, alebo osobám. 
ktorll! ! iJú 50 spo!oml'kom v spoIolnej -. cl ktor.1 vznikla podnlkatefskfmu subjKtu. 
v ktorom ma poinertý;jef;o m.an2e1, prlbumý 
v priamom rlde alebo osoba. hor~ t ije 
s polstenjm '" spolocnej dom'!'cnostl. 
majetkovU !last vJBiu ako 50 "It. Je Jtho 
členom alebo ~enonr ~tatutArnfho. 
dozorného alebo InlHla or~.inu tohto 
SlJbjl!k1u. 
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d) medzi poi stenými, ktorl uzatvorili jtdnu 
spolotnli ImiINU poistl!l'lla zodpovednosti. 

4. V prlpildt r~an~nej U:ody ul polsttrlie 
nevzfa~: 
al na l.OCfpo\/IednosC li! schodok na finanlnjdI 

1Iocinot>c~ ",_ ktxj<h bol pois1''Ý 
poverený, a na zocfpoYednos1 za Jkody 
vzniknuté pri obchodovani s (tnnym! 
piSpifrmf. 

bI na zodpovtdnosť la ~kodu vzniknutú 
nedodfian/m leMt dohodnutjch s klientom 
pritom nejde o Itholy stanovtné priamo 
priYnym pr!'dpiwm., 

cl na zodpowdnosf la ~kodu prtltro(f'ftlm 
stilf'lOVftlfj doby vykoIIania didol, IfhOt 
a termínov, 

d) nil zodpovednost za ~kodu vlniknutu 
pondenlm auto~ pr.iva, 

fJ na zodpondnosť la ~kodu sp6soben!l 
pGistm)m pri VYtOne pôsobnosti ~ko "ena 
predstavenstva al!bo &!na dozomef rady 
alebo pri výWrte pôsobnosli bnatda "'i-_ .......... 

f) na zodpovednosť :ra u:odu. ktora m:lla 
v 5Ii.MIost1 s trestnjm linom spachon)om 
poil;ttným, alebo bor.1 V2I1ik.1a v SIlvlSlostl 
5 alcýmkor\i\!k nepocttvým alebo podvodným 
konan/m alebo opomenut1m polstenl!ho. 

5. V poistnej zmluve mo2no dohodnúť, ff poistenie 
sa nevzťahuje I na zodpovednost li! Utodu 
vznIblunl inak ako spôsobmi uvedfnojml v ods. 1 
<lZ 4 to/no lfintu. 

l. Poisťovattl' Jt povinný nahradiť polsttnlmu 
alebo za poisllM'lého ",klady, ktoré zodpoV!daju 
najViaC tarifnej odmene advDkátiJ za obllajobu 
v p'lpravnom konani al V konani pred súdom 
prvfho stupr\il v r"md trHtnll!ho konania. 
ktor~ ;e ~ pn:Iti POIStenhnU alebo ~ 
zamestnancovi v súvislosti so ikodovou 
udalosťou, pokiar poistfflý splnil povlMo5t1 
ulo2~né mu II (I. VII. ods. 1 plsm. gl týchto 
VPP PZ OB; obdobné n.iklady pred odvoladm 
sUdom nahrIdf poisfovatet' len ~, ak sa k Ich 
uhracle p/somnt zaviazal. 

L kooanif o naluade skody prm pi'lsMným 
OI'g.1nom, pokiar pois!eny splnil J)OVinnosti 
uIo2ené mu v II vn. ods. I PISm. hl J I) týmto 
VPf PZ 08 a pokia!' Je poi:stený povinný tieto 
nälady uhradiť; tro-.y pr~vneho zastljptnia 
poislfm!ho uhradl '&k. poistovalfr Iba vtedy, 
ak sa k. tomu plsomne uviazal. 

l Poisteni, SOlI vztahuje I na thxiu vzniknutu 
lilvadou l'Iik1i1dov ldravotnej st.YOstlIvostl. ale 
za tUtO ~ potstenj v dGSIedW proUpr.ivneho 
konania zodpovedA a ale to vyp1yva lO 

>&Obecne zAvlznich pr~vnych predpisov. 

Clanok v. 
Umlty plnenia 

, . Plnenia z jednej poistnej udalosti (vr.1tane 
n.1kladov UVfdenYCh v ti. IV. VPP PZ OB) nesmú 
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~t poistrťl SOOIU. ktor.i bala y poistnej 
zm!1JIIt ftanOm'I.i pre obdobie, v ktOl'Om bolo 
pokit,nému prvýkr~t dDr~en~ pl!.omnl! 
upiatntn/@ nárok.u pon:.oden~ na nahradu 

""". II prfpade pI~la ID suhrnu fasovo spolu 
SUVi!JaCiCh ~ ~ k10rf ~ju 
priamo .!ebo nepriamo z rOVNtého zdroja, 
prlflny. udalosti. okolnosti, zo!ivady ~i Iného 
nebe:rpl'f!l1stvil (ďaltJ Iba .sérlov~ Skodové 
udillos1") plati, fr poIstrÝ SIJTIa pre -&tky 
UdaIOSII v shii ne5II'IIIf presiahnuť polstnU 5OO1U. 
ktor" bola v poistntJ zmlUft ~ pre 
ObdCIbif. v luorom bolo poisterM!1I'WJ prvýkr~1 
dONtené p/somné uplatnenIe nároku 
~kodeného na nahradu skody ~jlkeho 
z PM{ udalosti v ~riI. 

2. Ak nit " V zmlwe dohodnuté inak, plnellla 
vyp!aCtnf l poistnjth udalostf, ktoré vznikli 
II prl.behu jedného poi5tn~ roka n!Smú 
prHlahnut dvojrubobok poistnej sumy 
~ y ods.. 1 tohto &Inku. 

tUnok VI. 
PoIsbl.i udalost 

Poistnou udalosťou Je náhodná skutOCnosť. 
5 Ictotou je ~jetPj vmi poviMOSlI poisfovate1'3 
posq1:r1Iit poistnrf pkJenIe. PtIkW o náIVade ~ za 
ktoru poistef19 zodpov!IU rozhoduje OP'".1vnený 
org;!in plati. le poistna udalosť nastala aJ dflom ked' 
nadobudlo pr.woplatnos( rozhodnutie tohto ~nu 
o námdt!bJdy il jej..y!ke. 

Clanok VII. 
Povinnosti poisteného a pols(ov.ter. 

I. Okr~ pollinnostl stanovených Pfoivnymi 
p!'~iSmi IN poimny tiem da~ povinnosti: 
aj il! PIl\'inn't poisťovallfovi be1. ~ 

odkladu oznámi! ut~ zvY~lt poistného 
nebetprlMstva, O ktorom poiueny vie, 
a ktOf~ n.ilstalo po UZiJVfetI zmluvy. 
hlavne rleO::y podslatnt zmeny .J!ebo 
todlrenie podnll:atel'skeJ VnnostI ak!bo 
podnikateľského z6mtru. ako I VWI:kY zmeny 
v ostatnYch skutolnostiach. na ktoré bol 
opjtany prllJlavleranf poistenia. 

bl jt povmy umami! poIs1.ovatel'ovi ~rvek 
usltutomif kontrolu podkladov ptt vjpOlet ......... 

c) Je povinny ozn~mlť poisťovaterovl, fe 
uzavrel dal~le poistenie u iného 
poistovatel'a proti tomu ist~ poIslMmu 
nebezpe(-wu, ptltom je pcMl'Inf oznami! 
poisfOYilteJovi rnrno poistovattl'óI a ~u 
poistnjd1 súm. 

d) Je povlnny dbať na to, aby ~kodová 
udalost nenastala. predo'ňetkjm musi 
dodrtiavat wtky po1ladavky obsiahnuté 
v privnyth ~Isoch a ZM2ní'dI flOfJNch 
prlchádzajUc:iI:h do Ovahy pre vyrobu. prl!daj 
a distribúciu ..yrobkov v krajinách. kam 
uv.kI.za 'Jjrobky n.iI trh, nesmi. pongovať 
povinnosti Sf'J\eNjóa k odvrittniu alebo 
lI'I'\rienu ~zpe('mstva. hcri sú mu 
ulo2ené privnymi predpismi aItbO na ich 
z~kllde, alebo ktoré na seba prevzal 
poistnou zmluvou. ani nesmie trpieť 
POMOVan~ TYc:hto POvilllOStl 10 sITany 
tre(kI! osôb (za tretie osoby ia poYIJUjIi tie2 
rletky fyzické a ptavnické osoby pre 
poisteného linné); je povinný belodJcladne 
odstr~nit ka!du závadu alebo 
nebezprlens1YO. o ktcwom SI dozvie a ktOl'é 
by mohlo mat vplyv I\a vznil:: ~ 
udalosti, alebo prijat tak!! prfYentlvfle 
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opallenia. aké Je molfW mzumn~ 

".,.. ... ( 
ej pokiar Ikodova udalost u! nasta/il, urobiť 

nevylvlutné opatrenia pre to, aby~koda bola 
ro najmen!la, 

1) le polliMy oznamit poisťovaterovi, fe 
nintala ~á udalQ§!. najneskbr do 
tridsiatich dni po §bw\(tnI poistnéhG roku; 
ďalej Je poistený povinný ozn~mlť. le 
pmkodeny proti ntmu uplamil pr.1vo na 
náhradu lkedy zo ~ovef udalosti, vyjadriť 
sa k po2adovaneJ ~ade a Jej ~. 
splnomOCniť pois{ovatera. aby la neho 
tkodoVll. udalosť pterakova!. a ďalej 
postupoval podra pokynov polst'ovatera. 

g) Je povllVly oz~mlt poisťovaterovi bez 
zbytolMho odkladu, ft v súvislo$tl so 
ikOdOYOV ~OU bolo ula!é utstné 
konanie proti pol5tenfmu alebo jeho 
zamestnancovi a poisfov.Jtera Informova! 
o priebehu a IIýSledIalCh tohto konania. 

hl je povinny ozniimit polst'ovatelOYi bez 
~ ocI:ladu. ~ bolo pror! MInU 
uplatnenf prMl f'IiI nMlradu ikody. 

i) je povinný v konani o Mhrade Skody 
zo ~kodovej udalosti postUpovať v wlacle 
s pokynmi poisťovatera. najmä poistený sa nesm. bez súhlasu poIstovatela ZolllWať 

k naIndt ~ pohf~ a nesmie 
lJlavrieť bel sUhlasu polsťavatel'a SUdnY 
zmier. proti rozhodnutiu prlslutnYc:h 
org.1nov, ktoré sa týkajll "'hrady g,;octy, je 
POIS~ povinný 5iI ...tiS odvolil!. pokia/' 
v odvoIôc:ef 1ehoU! nedo5tane Iny PGkYn 
od pols!ovatel'.il, 

II ie pavin ny. ak vzniklo v súvislosti so 
lkodoYOU udalosťou podozrenie z tJtitného 
äl'll, ozn.imiť toto bez ZbYtOCnéhO dladu 
OtgMIU titlMmU v 1Jt'S1nOm konanI. to vw. 
nePIatI. a. je trestné StIhaM podrnil!MOf 
5Ilhlasom poisteného, 

k) je povinny zabezpetit votl Inému priiva. 
ktoré na poisfovateľa precMdzaju podI'a 
ust i 821 OZ, natmI ptivo na nMwadu 
~ ilko I prho na postih a ~ad.anIe. 

n je pomy plní! da~1e povinnosti uIo2ené 
mu poisťovaterom v poistnej zmluve. 

2. I'.lalej Je poistenj POV!nnY na uklad!! plsormtho 
upozomerri.l poistovatel'a odstránif lIIWť 
rizibM! okolnosti spojené s jeho liMostou. 
Pokiolr tak v stanownej primeranej Ithote 
neurob! a nastane tkodov41 udalost'. ktor~ mii 
pôvod v tejto zv!Mf rizikovej okolnostI, Je 
j)Olsťoviter opr~ý pll'1enle zo zmluvy 
<dnie!nuf. 

l Al! poruSl1 pois1en'1 povinnosti ~ v ods.. 1 
tohto ~1.1nku. a Ioto poru~ mato podsUItný 
vplyv na vznik ~kodovej udalosti ~Iebo na ~ku 
plnenia pols1ovatefa alebo wmtn poru~nlm 
dMlo k sWeniu zistenia pr4lvneho ~wdu 
plnenia, roaahu a~ ~y ~kody. má 
poisťovater vol! nemu prava na náhradu at do 
výšky poskytnutého pOISUlého plnenia. Ak 
poru!:1I poistený povIMOStI I.JW:dené v od!. I. 
p/sm. f) alebo i) tohto tloinbl. nfYzniU privo n.iI --"-•. Popri povIMOStiach Slanovenych z.i~nom ma 
poistovatel' dalej ~to povInnOJtI: 
il) prerokovať s poisteným vý§Iedky ~trenla 
~tného na zistenie rozsat.J il ...ysky 
plnenia .Iebo mu leb ftZ zb)'lDtnfho 
cddadu oznMni!. 

bj vrátiť poistenému doklady, ktoré si pisomne 
vy2.\ada. 

cl umofnl1 poistenému nahlladnuf do 
podkladov. ktoré polsfovater Slkttedll 
v prieblhu ~a a zhotori1 si ieb kópie. 
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(Ianok VIII. 
pt~k poisfovate'. 

1. Poistné plnenie sa stallO'll ako r.4Ihrada ~kody. za 
ktoru poistený 20djHlvedá podra platnych 
pr.1vnych predpisov. Plnenie sa poskytne 
v ftJliahu prá'Jnydl ptedp~v upt;JVIJjúdcn 
~r6Cll Jkody a u podmienok a v rooahu 
stanovenom v týchto !JPP PZ 08 a poistnou 
zmlwou. 

2. Ak nie je v zmluw dohodnuté Ina~, poisteny sa 
podleJ. na plntnl z k~ POIStnej lJiaJoitf 
sumou dohodnutou v poistnej vnluw ako 
spoIuwrt Na pFlenie zo SéfIOVjCh poistnjdl 
udalosti sa poIstefl'i podiera spolUlllastou, bez 
ohradu na poW poistných udalost! v sérii. Iba _Ol 

3. Ak poistmj uwdie ~tefa umyse~ do 
omykJ o podstatných okohostiach tjkajúciCh ~ 
vzniku Aaroku fI3 plnenie alebo jeho ~. 
polsfovatef' mil v0(1 poistenému prtivo 
na náhraoo poistného plnenia at do vý~y 
posky1nutého pois\nétlo pbnia podľa toho, akY 
vpl)'" meria umyselM ll'I'I!dfrOie do omylu na 
rozsah jeho povIfY'IOSti plniť. 

4. Ak ma poistený voa poSkodenému alebo inej 
osobe pravo na. vratenie vyplatenej sumy 
pr~ toto pr.ivo na poisťovattl'i, pokia/' za 
poisteného túto sumu uplatil. Na poIsfovatefa 
prKhMl:a tlel prava poIsteMho IIiII (:hradu 
nákladov lMden9<h v ll. IV. rychto VPP PZ 08, 
ktoré poistem!mu boli priznané proti odporcDYi, 
potiaľ id1 poisťovatel' zol poisteného zaplatil. 

5. Ak poistený zaplatil ~ nocIu sam. je 
polSfovatel' opravneny pteskUmať a zhodnotiť 
-.ietky skutolJJoSd týkajúce sa vzniku pr~va fI3 

plnenie z polsttnl'. akoby k nahrade !kody 
poIstenym nedo~ 

6. Ak potsl8lý ~, nndu násJe<l;om po1itla 
alkotdr a~ Iných n.1vy1!:O'ojch Utolr. ma 
poistovatel' proti nemu prtivo na nähradu at do 
výiky poskymut~o poismého pln.nla. 

7. PIntnie le splatné do 15 dnI, po skon{en( 
leuenia potrehnfho na ziuenle rozsahu 
povIMOStI poi~eI'a plniť. 

8. Ak je suma poistného plnenia vypo(ítaná .Ho 
n~htada škody podra prlslu!nj<h Ir.itanovenl 
týdIto vpp P~ OSvyUia ako po!stna suma, ktor.i 
SOI v zmluve dojfdnala ako najvyWe plnenlt 
poisCovalefa, poistovatri' plnI len do ~ 
t.jto poistnej sumy v SI1Iade S a. v. tjdlto 
VPP PZ 08. 

(liktoIt IX. 
L1Wtot. postflJia. doba trvlflla 

il dtllk pobttnla 

1. Poistenie sa dOjednáva na dobu 12 mesiacov 
(Jtden poistný rok). pokiar nit je v zmluvt 
cIoho«hrté 11\ilIr:. ZaOatolr: poktMia je od 00.00 
hod. m\a nasleduJúcr/lo po IIZIYI'flI poistnej 
zmluvy, ak nle lf! v poistnej zmluve dohodnU1~ 
le poistenie zallna neskOr. 

2. OUt1Tl dôvodov uvedenYch v pravnych predpisoch 
poistenie zanlkti: 
a) uplynutlm ~ na ktoni bolo poistenie 

doj-
b) ukonl:en(m l!nnosti poisteného, 
cl plsomnou výpoveďou Ktoréhokol'vek 

l ~'OY unlwy do dvodl mt5iatov po 
)ej uzavretí, VjPOYI!dnti lehota je osemdenná 
a zatína plynUť nasleduJUdm dm po 
doručenI VÝPOVedI! druhej ZmlI.r,mej strane. 

dl výpoveďou podra ods. 3 tohto mnku 
VPP PZ 08. 

1 Poistenj i poistcNatel majú pr.wo po Wdej 
poiStnej uda&ostl poistenie plsomllt' vypovedať 
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najneskOr do 3 mtslacov od oln~menia tejto 
vdaJosti . Poklenif' sa kon« uplyntJtIm ~ 
meSiaCA od dorulenla VjPOYede druhej zmluvnej 
strane. 

(láI!o/t X. ........ 
I . Poistné sa stanovi II úvislosti od prmetu 

ol rozsahu poistenia. ~ poiUnej sumy. ~ 
spo!uút.1Sti ol OStilV1)dl podmienok poistenia 
a j~ ~ je uwden~ v poistnej zmluve, 

2. Poistné Je v zmysle § 796 ods. 1 OZ 
jeGJorazovjm POiStnÝm. V poiStnej zmluve lP 
možné dohodrill. Ie pGisH!ný Lhadr poistné 
II splátkach. 

3. Ak nebude ~noralD'rl: poisW alebo prvá 
splatka tohto poistMho laF1atená vlas. Je 
pois(ovater opra'me~ od poistnej zmluvy 
odstúpiť, II to najneskOr do 3 mesiacov odo dna 
splatnosll ~ POiSIn!hO, 

4. Akje~Vorngtam5pAalef1lmpo~o. 
IN poistovat!r prm drak I omgkania n kaldý 
dell ometkania. 

runok XI. 
Vjklad pojmov 

1. f"IdtodeJti ft( - zmena SUYU VI!d, kton) 
obj8tfvne motno aastrárit opravou aleba taU 
zmena stavu ved, ktorú objektívne ilie je malné 
odstranl1 optavou, napriek tomu je \Ite 

poutite~ lY ~ UM 
2. Znll~a nt - zmena stavu veci, ktorú 

objektfvne nie je mo!né odstr.linlt op!iVOU, 
a pmo sa vec uf ned.i ďalej pouHvaf na 
p6wdný tl(~. 

3. Pre vznik 5@rloveJ nodovlJ IIdalostl je 
rozhodný vznik pM] ~oveJ udalosti. 

4. SkodoYOLl udalosťou sa pre Ule!y týchto 
VPP PZ 08 rozurr»e st.utobImt. ktor.! mIe byt 
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, 
a ktor" je bR8ie ~PKJfilmvané v (I. II~ ods. 2, 
m PZ oa a v POirtMj zmlLNe. 

s. ~kodl Je sp6sobe.w Ilmyselne, ak IxlIa 
spOsoben.3 úmyselným konanim ~Iebo 
!lmyseInYm opomenut1m, ktor~ mo2no ~1ta1 
~, aIebo o kturom poistený vedel PrI 
~ach ved aldlo pri dOdáVbdI prac. ie 
lkoda sp6soben.1 úmyselne aj vtedy, keď 
poistený" vedel o 2.1Yld.kh ved alebo slulieb. 
napriek tomu na nich vykonal po2:ado'Ianú 
linnost'. v d6s\e(1(u ktorej vznikla na t'jchto 
veciach Ikodi. Skoda Je spôsoben" Llmyselne 
liet vt~ ak p6vod ikody spoďYa v 10m, le 
poistmj alebo fYZiCU alebo pravnicU osoba 
pre poisttfl!OO linn' Ul"nys.elne nedodr1ala 
pr.1vne predpisy a lalt.izné normy pre Y'jrobu, 
predaj a distJilOOu ..yrobkov. alebo le (opick.1 
alebo právnkU osoba pre poisttného činN 
úmyselne nedodr!alll lM:trukde a pokyny 
poistenfho. 

6. fNnW "'oda - Iná majefio'I.1 u;na. ktor.li 
vznikla inak ako tiruom, dlorobou. poDodenI"m, 
zniienlm alebo stratou veci. 

7, Zivotn' prostredi. - rletko, lo vytv.lira 
prf~ podmie.lky exisTelde organizmov 
wátane ~ Iovek.l a te ~adom Ich dali. 
vývoja. Jeho zIo~kaml sú najm:! voda, horniny. 
POda.. ovzdW:ie, organizmy, ekosystémy ......... 

8. Ekologická ujma - strata alebo oslabenie 
prirodzenYťh funkcH ekosystému. vznikajúce 
po~dtnrm ich llotlek alebo narultnfm 
vnútornej väzby a promu v ~ fudWl 
~nnost1. 

9. UlIvanl! vKI - stav, keď polsten'j má VK 

hnuternú I nehnuternLl (n ie pr~vo u21vania 
prlestOnJ v n!hnuttlhej VKi) právom \ID svoJej 
mCKi a je opr.1vneny vytJ2fvaC itl uf/tkov! 
vlastnosti. 

IO. Prevzati! veci ia - slav, ked poisteny Iytkky 
prI!'IUl hnutt'l'nú alebo nelmutef~ VK. ktorá 
ma byť predmetom }!ho zav.1zku. za otelom 
vykonania obJedn.lMJ lInnosti, l J. prác s VKOU 
priamo 5wisiadd! (oprava. iJptava, spracovanie 
, pod.). 

11 . Výrobok -aUkofvek vec. k10fá bola ~ 
vy1a2ená alebo Inak zIskan.li bez ohradu 
na stupe/\ lej spriKovania a Je urlená k ponuke 
spotreblt!lovl. 

12. Sadanll p6dy - klesanie zemského povrchu 
smerom do medu Zeme v d6s\edku pôsobenia 
pr!rodn9ťh sil 21ebo A.K1skej ~innosti. 

13. Z_ POdY - pohyb hornin z VYUIdI polôh 
svahu do nlnrch. ku ktor!mu dochadza 
pOsobenlm zemskej tlafe al!bo rudskeJ (innostl 
pri poruSfnl podmienok rtM\O'JlI,hY svahu. 

14. PoddoIovlnle - rUlbiá Zlr"ItIOSf spollwjOCa 
v hr~( podumnjch ~10Inr, ~(ht, tunelov 
a podobnych podztmnych stavieb. 

15. T!rorlzrnus - poullti! násilia alebo hrozby 
~Iht Io: poIItickjm defom zalwflujUd 2kjb)1'vek 
~In osoby alebo oSOb kooajlkldl v zastúpenI 
organir.lid! alebo v spojeni s organlzklou, 
II:tOr!j finnosť ~e k Mhnuliu vlady uZNOtj 
alebo neuznanej alebo k l'I.isiliu. Ter'oMoos 
zahn'luj! rovnako poulitle násilia k zastraw,niu 
verejnosti ako celku alebo k zastudeniu 
Hejltorm: 'IfS'NY obyvat!lstva. 

16. PoIslnlk osoba, ktor. uzavrela 
s poist'ovaterom poistnú zmluvu a Je povlnn.1 
platif poi~~ 

17. PoIJttnjm - osoba. na kroni zodpow!dnos( za 
lkodu sa poister'lh! VIfahute. 

18. Ukont.nle (innosti poist!n!ho sa rozumie: 
a) u plévnidYch OSOb. ktort ~ upisujú tlo 

ukonom udenfho registra. vymaz l tOhto 
registra, 

b) u pr~vniclcY<h osOb, ktoré S~ nezapisujll 
do rtIJlstra, U\J~enle PfávnickeJ owhy 
~ttlbm, 

c) u podnikatefov - fyzi(~ osOb, ktor! sú 
zaplsané v zä:onom urtenom registri, 
...;maz l tohto reglsIJa. 

dl u podniialelov - fyzickýd1 0SIlb. ,"I~ 
opr.li'menla k podnikatersJcej linnosti. 

1 !il. Konanie ~ebo opomenutil poisten!ho na 
1K!Iy rj(hto VPP PZ oa - al Iconanie ~ 
GpOI'TIer'IJtle fyzických alebo pt;MIickS<h OSOb 
pre polunlka/polst!n!ho ďnn! na základe 
priKovnopr.liv~ho alebo Intho zmluvn~ -,. 

tlanok XII. 
Ooru(ovanil plsomnostf 

l , Plsomnostl poistovatera ur~ pre poiŔentho 
sa donJ(ujli na poslednú známu adresu 
poisteného. PolsUny je povinny plsomne 
omami! poktcmttfOYi ZmetIU svoj!j adresy 
alebo srdia bez ;rbytob"lého odkladu. PDvIrnos( 
poJstovatera donJm p!somnost sa splni, len 
lo j.I polsterJoj prMlme. Ak sa pIsomnosf pre 
neWtiMU1~ ~ u!off na pmle a iKkSt 
sl Ju v prrsl~nej IMote nevyzdvihne, pov.uule sa 
pfsomnos1 za dorufenu dllom, kedy bola 
ufofen.i, aj ked" sa acI/Mál o Jej ulo!enl 
nedozvedel. V pripade, ked boli pfsomnost 
vr~ten.i poisťovaterovi ako nedoru(itern~ 
z dOVOdU zmeny adrKy. pova~uje sa za doru(.erJli 
dňom jej vritma. 

2. Povinnos! pois1ovltefa dot"utlť pfsomnost ia 
~nl aj vtedy, ak donJčenle pfsomnostl bolo 
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lmarent konanfm alebo opomenutfm 
poister'1ého. úilnky dorul:enia nastanú aj vt~ 
at poistl!nj prijalle pison1tIOStI ocmietne. 

3. PíSOfllf1OS1i polstovate/'a ur~enl! poistenému 
alebo Inej opravn!nej osobe sa dorutujli 
spravidla pcllOu alebo ,"ym subjKtom 
opávnerrjm ~f zlsiely. mCUU 1&k byt 
doruťen~ aj priamo poisťovaterom. 

Clánolt XIII. 
Sp4sob vyha"'oYan~ sfalnostf 

I . Stafnosťou sil rOiumle pfsomn.li n~mietk:a zo 
sIJafI)' poistené/!tI na vý4ton poisťovacej ljfUlQl;ti 
poIs1O\1atfta v SIMSIOSIi s U1IVf!1OU poistnou 
zmluvou. SťaJ:nost musi byť podaná v pfsomnej 
forme a riadne CIOrtJ(eM polst'ovaterovi. 

2. Zo sťa1nosti musI byt' ~ klu ju podáYil 
a akej lIKi sa týka. 

3. Polsťovater ia bude zaoberať kaldou 
stažnos1ou. ktorá sp/fIa n.lile!itosti podra ods. 1. 
oll. tohlo tlánbl. 

.4. poisten'i le pomny ni! poliadanil! polsfovalefa 
dolom: bez zbytočného odkladu potadované 
doklady k podanej sta!nosti. Ak sf&!oost 
neobsahuj! pohdcwani MI!fitostl ~ldIo 
poisteny nedoloJI doldady, po~tovater je 
oprlvneny V'{Mf a upozorniť poisteného. 1e 
v ~ ak v ~ntj Il!hote nt'dop~1 
pripadOl! n!Opravf po2adované nald ilosti 
a doklady, nebude motnl! vyba\IDvanie 
st'alnos1l ukontlt ~ stUnosf bude povafovaná za ",.,,.,,,,,,,,,,. 

Clanok XIV. 
:Uveretnt ustanov.nla 

l . Ustamwenia tý<hto VPP PZ 08 tj"kajúc! sa 
poistentho. pou21Jll sa aj na polstnfka (pokIar je 
poistnlk osobou odIi!nou od poIsteného). 

2. Konanlm alebo OPOmenUtIm poisteflébo alebo 
POiStnIka na Llle!y tjchto VPP PZ 08 sa rozumie 
aj konanie alebo opomer'lutie fyzických a/alebo 
~vn!ckYch osôb Pf! poisteného alebo poIstnfi:a 
(Innych na zäldoldt PfiKoomopfávnel"lo alebo 
iného mhM'lého vztahu. 

3. VlI!tky ol~menJa a vyhltlser'lla SU zlv~n~ Iba 
v plsomfll!j fDflTle, pokiar ru! je v t"9chto 
VfP PZ 08 ~ inak. 

4. Zmeny v poistnej zmlwe a/alebo v dololkach 
poistnej zmluvy, ktoré sil neoddelIteroou 
sIlwtOl,l poistnej zmluvy motno vykonať 
pfsomt\O(/ dohodou zmluvnjch Str", pnktaf nie 
je v tjchto VPP PZ 08 weden! Inak. 

S. od ustanovenI týchto VPP PZ 08 je matné sa 
odchýIit v poiStnej zmil.lv!. 

6, Ak sil nlekt:or~ USUflOYerIie fYdlto VPP PZ 08 
stane neplamym, tak ostatn\! ustanovenia 
poiStnej zmluvy ako aj tjchto \JPP PZ 08, ktor~ 
ni! SU I\:KIh) neplatnosfDu do~ zoNvaju 
v platnost!. 

7. TIeto VPP PZ 08 sú neoddentefnou súl~tou 
poistnej zmluvy. 

8. Tldo VPf' PZ 08 nadobôdaju litinnosf dIIa 
I. 10. 2008 a vzťahujll sa na poistné zmluvy 
uzavreté odo dna ~lnnosti t;rchto vpp PZ 08. 
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