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Všeobecné poistné podmienky pre poistenie environmentálnych rizík 
Colonnade Insurance S.A. 01042014 – EnviroPro 

 
Článok 1 
Úvodné ustanovenia 
 

1) Zmluvné poistenie 
environmentálnych rizík - EnviroPro  
(ďalej len “poistenie”) sa riadi 
všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a týmito všeobecnými 
poistnými podmienkami (ďalej len 
“poistné podmienky”),  ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy, a zmluvnými dojednaniami 
poistnej zmluvy. 

 
Článok 2  
Rozsah krytia 
 

1) Poistnou zmluvou sa poistiteľ 
Colonnade Insurance S.A. so sídlom 
Rue Jean Piret 1, L-2350 
Luxemburg, Luxembursko, zapísaná 
v Obchodnom registri Luxemburg 
pod č. B 61605  konajúca  
prostredníctvom  Colonnade 
Insurance S.A., pobočka poisťovne z 
iného členského štátu so sídlom  
Moldavská cesta 8 B, 
042 80  Košice, Slovenská 
republika, IČO: 50 013 602, 
zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Košice I, oddiel Po, 
vložka číslo 591/V (ďalej len 
“poistiteľ”) zaväzuje poskytnúť 
poistenému poistné plnenie v 
dojednanom rozsahu maximálne do 
výšky poistného limitu po odpočítaní 
dohodnutej spoluúčasti za 
predpokladu, že nastane poistná 
udalosť bližšie označená v poistných 
podmienkach alebo v poistnej 
zmluve v súvislosti so škodami na 
životnom prostredí, ktoré vznikli po 
dátume účinnosti alebo 
retroaktívnom dátume a ktoré boli 
prvýkrát písomne uplatnené počas 
poistnej doby resp. rozšírenej doby 
nahlasovania poistných udalostí 
v zmysle príslušnej poistnej zmluvy. 

 

2) Z poistenia zodpovednosti za škodu 
má poistený právo, aby poistiteľ za 
neho nahradil poškodeným 
uplatnené a preukázané nároky na 
náhradu škody alebo nákladov na jej 
zmiernenie, za ktoré je poistený 
právne zodpovedný a vyplývajú z: 

 

A. Nákladov na vyčistenie 
vlastných pozemkov, 

 

B. Škody na majetku alebo zdraví 
spôsobené znečistením 
životného prostredia 
spôsobeného na vlastnom 

pozemku alebo pozemku tretej 
osoby, 

 

C. Nákladov na vyčistenie 
pozemkov tretích osôb, ktoré 
vznikli v súvislosti s migráciou 
znečistenia z pozemku 
poisteného. 

 

3) Predmetná škoda resp. náklady na 
jej zmiernenie spôsobené činnosťou 
poisteného musia byť 
nepredvídateľné a neúmyselné. 

 

Článok 3  
Definície – vysvetlenie pojmov 
 

1) Environmentálna škoda – 
skutočné poškodenie, zničenie 
alebo znečistenie vody, pôdy, 
chránených druhov alebo 
prirodzených biotopov, ktoré je 
akoukoľvek škodou, ktorá má 
závažné nepriaznivé účinky na 
dosahovanie alebo udržanie 
priaznivého stavu ochrany takýchto 
biotopov alebo druhov, za ktorú je 
poistený právne zodpovedný 
v zmysle Smernice Európskej únie č. 
35/2004 o environmentálnej 
zodpovednosti pri prevencii a 
odstraňovaní environmentálnych 
škôd alebo ekvivalentnej zákonnej 
normy v zmysle lokálnej legislatívy. 

 

2) Škoda na zdraví – akákoľvek škoda 
na zdraví spôsobená tretej osobe 
(choroba, dočasné alebo trvalé 
poškodenie zdravia, smrť atď.). 

 

3) Nárok – písomná požiadavka, 
oznámenie poškodeného zaslané 
poistenému za účelom uplatnenia si 
škody , ktorá vyplýva zo zákonnej 
zodpovednosti poisteného za škodu 
spôsobenú na životnom prostredí. 

 

4) Náklady na vyčistenie – nutné 
a primerané náklady (v prípade 
písomného súhlasu poistiteľa 
zahrňujúce aj právne náklady) na 
prieskum, odstránenie, nápravu 
zahrňujúce monitorovanie alebo 
odpratanie kontaminovanej pôdy, 
povrchovej alebo podzemnej  vody 
alebo inej kontaminácie: 

1. v rozsahu požadovanom 
environmentálnymi zákonnými 
normami, alebo 

2. ktoré už boli vynaložené 
vládnymi resp. inými štátnymi 
organizáciami, alebo tretími 
osobami, alebo 

3. ktoré boli dobrovoľne alebo 
povinne vynaložené na majetku 
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(pozemku) poisteného v zhode 
so slovenskou legislatívou 
týkajúcou sa environmentálnych 
škôd.  

 

Náklady na vyčistenie zahŕňajú aj 
náklady na znovuobnovenie. 

 

5) Náklady obhajoby - ak sa poistiteľ 
vopred k tomu písomne zaviazal, 
nahradí v súvislosti s poistnou 
udalosťou, ktorá je alebo by mohla 
byť dôvodom vzniku práva na 
plnenie poistiteľa, za poisteného 
náklady: 
a)  obhajoby poisteného (prípadne 
jeho pracovníka, člena) v 
prípravnom konaní a pred súdom v 
trestnom konaní vedenom proti 
nemu, 
b)  občianskeho súdneho konania o 
náhrade škody pred príslušným 
orgánom, ak toto konanie bolo 
potrebné na zistenie zodpovednosti 
poisteného alebo výšky plnenia 
poistiteľa, pokiaľ je poistený povinný 
ich uhradiť, 
c)  právneho zastúpenia poisteného 
v konaní o náhrade škody, ako aj 
náklady mimosúdneho prejednania 
nárokov poškodeného vzniknuté 
poškodenému alebo jeho 
zástupcovi. 
Právne náklady a výdavky  budú 
uhradené v rámci limitu plnenia 
alebo poistnej sumy uvedených v 
poistnej zmluve, pokiaľ nie je v 
poistnej zmluve uvedené inak. 

 

6) Zamestnanec – každá osoba, ktorá 
pracuje u poisteného na základe 
pracovnej zmluvy. Zamestnancom 
nie je: 
a) majiteľ, spoločník alebo člen 

dozornej rady alebo 
predstavenstva,  

b) osoby pracujúce pre poisteného 
v inom ako trvalom pracovnom 
pomere, 

c) samostatne zárobkovo činná 
osoba pracujúca pre poisteného, 

d) pracovníci subdodávateľa alebo 
pracovník nimi obstaraný. 

 

7) Environmentálne zákonné normy 
– zákony, vyhlášky, nariadenia a iné 
právne formy upravujúce postupy 
pre prípady znečistenia životného 
prostredia.  

 

8) Rozšírená doba nahlasovania 
poistných udalostí – časové 
obdobie po skončení alebo zrušení 
poistnej zmluvy stanovené, počas 
ktorého je možné písomne nahlásiť 
resp. uplatniť si poistnú udalosť. 

 

9) Deň účinnosti – prvý deň účinnosti  
uvedený v poistnej zmluve. 

 

10) Poistený – poistník ako aj:  
 

a) akýkoľvek bývalý alebo súčasný 
majiteľ, konateľ alebo člen 
dozornej rady alebo 
predstavenstva, 

b) akýkoľvek zamestnanec, 
c) majiteľ, spoločník alebo člen 

dozornej rady alebo 
predstavenstva, osoby 
pracujúce pre poisteného v inom 
ako trvalom pracovnom pomere, 
samostatne zárobkovo činná 
osoba pracujúca pre poisteného 
ako aj pracovníci subdodávateľa 
alebo pracovník nimi obstaraný. 

 

11) Poistný kontrakt – kontrakt alebo 
dohoda zaslaná a odsúhlasená 
poistiteľom, ktorý tvorí prílohu 
poistnej zmluvy. 

 

12) Poistený majetok – lokality presne 
vyšpecifikované a uvedené 
v poistnej zmluve. 

 

13) Poistiteľ – Colonnade Insurance 
S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L-
2350 Luxemburg, Luxembursko, 
zapísaná v Obchodnom registri 
Luxemburg pod č. B 61605 konajúca 
prostredníctvom  Colonnade 
Insurance S.A., pobočka poisťovne z 
iného členského štátu so sídlom 
Moldavská cesta 8 B, 
042 80  Košice, Slovenská 
republika, IČO: 50 013 602,  
zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Košice I, oddiel Po, 
vložka číslo 591/V.  

 

14) Limit zodpovednosti – limit 
uvedený v poistnej zmluve. 

 

15) Škoda  
a) Suma, ktorú je poistený zo 

zákona povinný zaplatiť 
poškodenému resp. suma 
stanovená na základe dohody 
medzi poistiteľom a 
poškodeným, ale len za 
podmienky prechádzajúceho 
súhlasu poisteného, 

b) Náklady na vyčistenie, 
c) Náklady obhajoby.  

 

16) Mikrobiologický materiál – 
biologický materiál, ktorý sa 
reprodukuje prostredníctvom 
uvoľňovania spór alebo delením 
buniek zahrňujúci okrem iného aj 
plesne, sneti alebo vírusy, či už 
v živej alebo neživej forme. 
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17) Náklady na zmiernenie rozsahu 
škody –  

a) Náklady na opatrenia, ktoré boli 
nariadené poistiteľom 
poistenému v záujme zabránenia 
alebo zmiernenia potenciálnej 
škody na životnom prostredí, 

b) Náklady na primerané opatrenia 
uskutočnené samotným 
poisteným v dobrej viere v 
záujme zabránenia potenciálnej 
škody na životnom prostredí 
alebo v záujme zabránenia alebo 
zmiernenia následkov takejto 
škody, pričom takéto opatrenia 
sú urgentné. 
Náklady na zmiernenie rozsahu 
škody nezahŕňajú náklady 
zvýšenia kapitálu alebo náklady 
na vylepšenie. 
 

18) Pozemok tretej osoby – pozemok 
mimo hraníc pozemku poisteného. 

 

19) Pozemok poisteného – pozemok 
poisteného ohraničený jeho 
hranicami. 

 

20) Poistník – fyzická alebo právnická 
osoba uvedená v poistnej zmluve. 

 

21) Znečistenie životného prostredia - 
vyliatie, rozptyl, vypustenie alebo 
únik výparov, pár, sadzí, dymu, 
kyselín, žieravín, jedovatých 
chemikálií, jedovatých kvapalín 
alebo plynov, odpadových látok 
alebo iných chemických látok alebo 
znečisťujúcich látok do zeme, pôdy, 
atmosféry alebo do akéhokoľvek 
vodného toku alebo vodnej nádrže 
v prípade, ak takéto látky nie sú 
bežne prítomné v prírode 
v množstvách a koncentráciách 
zistených meraniami. Znečistenie 
životného prostredia nezahŕňa 
mikrobiologický materiál. 

 

22) Škoda na majetku – zahŕňa: 
a) poškodenie a / alebo zničenie 

hnuteľného a / alebo 
nehnuteľného majetku tretej 
osoby vrátane nemožnosti jeho 
ďalšieho používania a z toho 
vyplývajúceho zníženia jeho 
hodnoty. Škoda na majetku 
nezahŕňa hnuteľný majetok tretej 
osoby, ktorý poistený používa 
alebo má v správe alebo pod 
kontrolou, používa na základe 
nájomnej zmluvy alebo je 
predmetom leasingu, 

b) nemožnosť používania 
hnuteľného a / alebo 
nehnuteľného majetku tretej 
osoby, ktorý nebol poškodený 
alebo zničený, 

c) environmentálna škoda. 
Škoda na majetku nezahŕňa náklady 
na vyčistenie. 

 

23) Náklady na znovuobnovenie - 
nutné a primerané náklady 
vzniknuté na majetku tretích osôb 
počas procesu vyčistenia pozemkov. 
Predmetné náklady by však nemali 
v žiadnom prípade presiahnuť 
reálnu hodnotu, ktorú mal 
poškodený majetok tretích osôb 
pred začiatkom čistenia pozemkov. 

 

24) Retroaktívny dátum – ohraničené 
obdobie, kedy najskôr v minulosti 
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti, 
aby takéto porušenie povinnosti 
mohlo byť z hľadiska poistnej zmluvy 
považované za príčinu vzniku 
nároku, ktorý by bol krytý týmto 
poistením. V prípade, že k porušeniu 
povinnosti, z ktorého vznikol nárok, 
došlo pred dátumom uvedeným v 
poistnej zmluve ako retroaktívny 
dátum, takéto udalosti nebudú 
považované z hľadiska tohto 
poistenia za poistné udalosti kryté 
týmto poistením. Retroaktívny dátum 
je vždy uvedený v zmluve. 

 

25) Tretia osoba – právnická alebo 
fyzická osoba iná ako poistený. 

 

26) Podzemný zásobník – akýkoľvek 
zásobník, ktorého viac ako 10% 
objemu (vrátane potrubia spojeného 
so zásobníkom) sa nachádza pod 
zemou. 

 

27) Urgentné opatrenie – nutné 
opatrenie prijaté poisteným bez 
predchádzajúceho písomného 
súhlasu poistiteľa vyplývajúce 
z hroziaceho nebezpečenstva 
spojeného so znečistením životného 
prostredia. 

 

Článok 4  
Výluky z poistenia 
 

Poistený nie je v zmysle týchto poistných 
podmienok zodpovedný za škody alebo 
nárok vyplývajúci z: 
 

1) Bývalého majetku poisteného – 
škody na životnom prostredí, ktoré 
vznikli v súvislosti s majetkom, ktorý 
bol poisteným predaný pred 
dátumom účinnosti poistnej zmluvy; 

 

2) Azbestu, olova – škody spôsobené 
azbestom alebo olovom 
v akejkoľvek forme. Predmetná 
výluka sa nevzťahuje na náklady na 
vyčistenie pôdy a podzemných vôd; 

 
3) Zmluvnej zodpovednosti – 

vylúčená je akákoľvek 



 

Všeobecné poistné podmienky pre poistenia          Verzia 2022/03/CI 
environmentálnych rizík    Strana 4 z 8 

zodpovednosť poisteného prevzatá 
v zmysle zmluvy alebo kontraktu, ak 
by poistený nebol zodpovedný za 
škodu zo zákona aj bez takejto 
zmluvy alebo kontraktu; 

 

4) Predvídateľnej alebo úmyselnej 
škody – vyplývajúcej z: 

 

a) Úmyselného alebo zamýšľaného 
konania resp. o ktorej možnosti 
potenciálneho vzniku poistený 
vedel; 

b) Neschopnosti poisteného: 
1. odstrániť poruchu alebo 

nebezpečenstvo alebo prijať 
v súvislosti s nimi dodatočné 
opatrenia na zabránenie 
vzniku alebo rozšírenia 
škody; 

2. prijať nutné opatrenia na 
zamedzenie alebo 
odstránenie akejkoľvek 
skutočnosti, ktorá vyústila do 
škody, 

3. prijať nutné kroky pri 
používaní, údržbe alebo 
zvyšovaní kvality zariadení 
poisteného. 

 

5) Pokút a penále – zahŕňajúcich: 
a) Pokuty alebo penále 

v akejkoľvek forme, 
b) Dane, 
c) Iné nepeňažné náhrady 

 

6) Existencie podzemného 
zásobníka – škody spôsobené 
existenciou podzemného zásobníka 
o ktorej poistený počas 
dojednávania poistnej zmluvy vedel 
a ktorý je umiestnený na pozemku 
poisteného. 

  

7) Porušenia zákonných noriem – 
škody vyplývajúce z konania 
poisteného, ktoré nie je v súlade so 
zákonnými normami, nariadeniami 
a pod. 

 

8) Zmeny rizika – škody z nedodržania 
bezpečnostných alebo iných 
štandardov, ktoré boli zmenené 
oproti momentu účinnosti poistnej 
zmluvy z dôvodu zmeny 
prevádzkových činností počas doby 
trvania poistenia.  

 

9) Neúplných informácií – škody 
vyplývajúce z informácií o ktorých 
poistený vedel pred uzatvorením 
poistnej zmluvy, ale neboli 
poistiteľovi z akéhokoľvek dôvodu 
oznámené, pričom tieto informácie 
mali vplyv na vznik škody.  

 
10) Vadou výrobku poisteného – škôd 

na majetku alebo zdraví tretích osôb 

vadou výrobku poisteného. 
Výrobkom sa rozumie každý výrobok 
vyrábaný, predávaný alebo 
distribuovaný poisteným. 

 

11) Dopravy - škôd v súvislosti s 
dopravou realizovanou akýmkoľvek 
dopravným prostriedkom, nakládke 
alebo vykládke mimo lokalít 
uvedených v poistnej zmluve. 

 

12) Škody vzniknutej v dôsledku 
výstavby, prestavby, renovácie 
alebo zmeny infraštruktúry na mieste 
poistenia. 

 

13) Vojny alebo terorizmu - akékoľvek 
následky vojny, napadnutia alebo 
činu vonkajšieho nepriateľa, 
nepriateľskej akcie (bez ohľadu na 
to, či už bola vojna vyhlásená alebo 
nie), občianskej vojny, nepokojov, 
revolúcie, povstania, vzbury, 
demonštrácie, štrajku, výluky (z 
prevádzky), vojenskej či inej 
ozbrojenej moci, činov osôb 
jednajúcich zákerne alebo v mene 
alebo v spojení s nejakou politickou 
organizáciou, spiknutia, vydierania, 
zabavenia, rekvirácie pre vojenské 
účely alebo deštrukcie alebo 
poškodenia majetku nariadením 
vlády alebo inej moci, 

 

14) Mikrobiologického materiálu – 
škoda na budove alebo pozemku. 
Predmetná výluka sa nevzťahuje na 
náklady na vyčistenie pôdy 
a podzemných vôd, 

 

15) škody spôsobenej v súvislosti s 
činnosťami, pre ktoré všeobecne 
záväzné právne predpisy ukladajú 
povinnosť uzatvoriť poistenie 
zodpovednosti za škodu, 

 

16) škody spôsobenej priamo alebo 
nepriamo rádioaktívnym žiarením 
v akejkoľvek podobe alebo 
zamorením z jadrového paliva, 
odpadu, alebo zo spaľovania 
rádioaktívneho odpadu. 

 

Článok 5  
Doba trvania poistenia a poistné 
obdobie 
 

1) Doba trvania poistenia je doba 
účinnosti uvedená v poistnej zmluve, 
počas ktorej poistiteľ poskytuje 
poistenému poistnú ochranu v 
súlade s ustanoveniami týchto 
poistných podmienok a poistnej 
zmluvy. 

 
2) Poistná zmluva nadobúda platnosť 

okamihom podpisu zmluvnými 
stranami a poistná ochrana začína 
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dátumom účinnosti resp. 
retroaktívnym dátumom uvedeným v 
poistnej zmluve. 

 

3) Za každé poistné obdobie sa platí 
poistné. Ak nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak, poistné obdobie je 
totožné s dobou trvania poistenia. 
Pri jednorazových poisteniach sú 
poistné obdobie a doba trvania 
poistenia vždy totožné. 

 

Článok 6  
Poistné 
 

1) Poistený je povinný platiť za 
dohodnuté poistné obdobie poistné, 
ktoré, ak nie je dohodnuté v poistnej 
zmluve inak, je splatné dňom 
začiatku poistenia. 

 

2) V zmysle § 801 Občianskeho 
zákonníka nezaplatením 
jednorazového poistného do troch 
mesiacov od dátumu jeho splatnosti 
poistenie zaniká dňom uplynutia 
tejto lehoty. 

 

3) Výška poistného je stanovená v 
poistnej zmluve. Podkladom pre 
výpočet poistného sú poistné sumy 
uvedené v poistnej zmluve.  

 

4) Ak je poistený v omeškaní s platením 
poistného, je povinný poistiteľovi 
zaplatiť úrok z omeškania v zmysle 
všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

 

5) Ak nastala poistná udalosť a dôvod 
ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí 
poistiteľovi poistné do konca 
poistného obdobia, v ktorom poistná 
udalosť nastala. 

 

6) Jednorazové poistné patrí 
poistiteľovi vždy celé. 

 

Článok 7 
Nahlasovanie poistnej udalosti  
 

1) Poistený je povinný preukázateľne 
písomne oznámiť bez zbytočného 
odkladu vznik poistnej udalosti. 
Všetky písomné oznámenia je 
povinný zaslať na adresu: 

 

Colonnade Insurance S.A., pobočka 
poisťovne z iného členského štátu  
Moldavská cesta 8 B 
042 80 Košice 

 

2) Poistený je povinný bez zbytočného 
odkladu oznámiť poistnú udalosť 
orgánom činným v trestnom konaní, 
ak je v súvislosti s touto poistnou 
udalosťou podozrenie z trestného 
činu alebo z pokusu o trestný čin. 

 

Článok 8 

Plnenie poistiteľa a spoluúčasť  
 

1) Plnenie poistiteľa nepresiahne 
dohodnutú jednotlivú poistnú sumu, 
celkovú poistnú sumu alebo limit 
plnenia platný v čase poistnej 
udalosti. 

 

2) Bez ohľadu na počet osôb 
uplatňujúcich si nárok na náhradu 
škody, plnenie z jednej poistnej 
udalosti nepresiahne poistnú sumu 
uvedenú v poistnej zmluve. 

 

3) Bez ohľadu na počet osôb 
uplatňujúcich nárok na náhradu 
škody, plnenie za všetky poistné 
udalosti, ktoré nastali v priebehu 
poistného obdobia, nepresiahnu 
poistnú sumu uvedenú v poistnej 
zmluve. 

 

4) Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, 
poistený sa podieľa na plnení z 
každej poistnej udalosti čiastkou 
dohodnutou v poistnej zmluve ako 
spoluúčasť. Poistený nemôže bez 
vedomia poistiteľa uzatvoriť žiadne 
iné poistenie tejto spoluúčasti. 

 

5) Dojednáva sa, že bez ohľadu na 
akékoľvek iné ustanovenia poistnej 
zmluvy, je poistiteľ povinný 
poskytnúť poistné plnenie len takým 
subjektom - či už fyzickým osobám, 
právnickým osobám alebo štátnym 
inštitúciám, na ktoré nebolo uvalené 
embargo rozhodnutím OSN, 
Organizácie pre správu 
zahraničných aktív (OFAC), 
Európskej únie alebo vlády 
Slovenskej republiky. 

 

Článok 9 
Spolupráca, obhajoba a určenie 
poistného plnenia v prípade poistnej 
udalosti.  
 

1) Poistený je povinný na vlastné 
náklady: 
a) poskytnúť poistiteľovi nutnú 

spoluprácu v súvislosti 
s obhajobou škody alebo 
vzniknutého nároku,                                                                                                       

b) urobiť audit resp. všetky 
potrebné kroky na odstránenie 
alebo zmiernenie akejkoľvek 
škody alebo vzniknutého nároku;  

c) poskytnúť poistiteľovi potrebnú 
spoluprácu v súvislosti 
s vyšetrovaním škody alebo 
vzniknutého nároku resp. 
určením zodpovednosti 
vyplývajúcej z poistnej zmluvy. 

 

2) Poistený je povinný na odstránenie 
znečistenia použiť iba kompetentné 
(kvalifikované) spoločnosti, ktoré sú 
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akceptovateľné poistiteľom. Zároveň 
je poistený povinný poistiteľa 
informovať o akomkoľvek postupe 
resp. opatrení prijatom v súvislosti 
s týmto odstavcom. 

 

3) Poistiteľ má právo avšak nie 
povinnosť zúčastniť sa obhajoby 
akejkoľvek škody alebo nároku 
krytého touto poistnou zmluvou. 
Poistený nie je oprávnený bez 
predchádzajúceho súhlasu poistiteľa 
uznať akýkoľvek nárok krytý touto 
poistnou zmluvou. Poistiteľ má na 
základe plnej moci právo zastupovať 
poisteného a viesť v jeho mene 
súdne konanie alebo iné konanie za 
účelom vymáhania nároku na 
náhradu. Poistiteľ a poistený sa 
vzájomne dohodnú na právnom 
zástupcovi. 

 

4) Poistený nemôže úplne ani 
čiastočne súdne alebo mimosúdne 
uznať alebo uspokojiť akýkoľvek 
nárok z titulu zodpovednosti za 
škodu bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu poistiteľa. 

 

5) Poistený je povinný predložiť 
v písomnej podobe všetky podklady 
súvisiace s nákladmi vynaloženými 
na zmiernenie rozsahu škody. 
Poistiteľ po ich preskúmaní 
rozhodne o ich oprávnenosti. 

 

6) Poistné plnenie je splatné do 15 dní 
od ukončenia šetrenia, potrebného k 
zisteniu rozsahu povinnosti poistiteľa 
plniť. Šetrenie musí byť urobené bez 
zbytočného odkladu. Ak nemôže byť 
ukončené do jedného mesiaca, od 
kedy sa poistiteľ o poistnej udalosti 
dozvedel, je poistiteľ povinný 
poskytnúť poistenému na 
požiadanie primeranú zálohu. 

 

7) Poistné je splatné v lokálnej 
slovenskej mene, ak nie je v poistnej 
zmluve dojednané inak. 

 

Článok 10 
Ostatné dojednania 
 

1) Uzatvorením poistnej zmluvy 
poistený uvádza, že: 

1. všetky informácie uvedené 
v dotazníku, informácie od 
sprostredkovateľa a ostatné 
podklady, na základe ktorých 
bola vypracovaná poistná 
zmluva , sú pravdivé. 

2. nemá vedomosť o skutočnosti, 
ktorá nastala pred uzatvorením 
poistnej zmluvy a ktorá by mohla 
viesť k poistnému plneniu zo 
strany poistiteľa. 

 

2) Ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej 
udalosti, že jej príčinou je 
skutočnosť, ktorú pre vedome 
nepravdivé alebo neúplné odpovede 
ne mohol zistiť pri dojednávaní 
poistenia, a ktorá pre uzatvorenie 
zmluvy bola podstatná, je oprávnený 
poistné plnenie odmietnuť. 
Odmietnutím plnenia dojednané 
poistenie zanikne. 

 

3) Poistná zmluva ani práva z nej 
vyplývajúce nemôžu byť prevedené 
(postúpené) tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného 
súhlasu poistiteľa. 

 

4) Ak poistený porušil povinnosti 
zabezpečiť poistiteľovi možnosť 
uplatniť právo, ktoré na neho prešlo, 
poistiteľ je oprávnený požadovať od 
poisteného náhradu až do výšky 50 
% vyplateného plnenia. 

 

5) Ak bude akýkoľvek nárok na plnenie 
vznesený z titulu tohto poistenia 
nepravdivý, alebo ak bude poistený 
alebo iná osoba z poverenia 
poisteného jednať s podvodným 
úmyslom za účelom dosiahnutia 
výhody z titulu tohto poistenia, nie je 
poistiteľ povinný poskytnúť poistné 
plnenie. 

 

6) Ak má poistený dojednané poistenie 
environmentálnych rizík u viacerých 
poistiteľov, je v prípade poistnej 
udalosti povinný na požiadanie 
poistiteľa predložiť príslušné poistné 
zmluvy. ak prevyšuje úhrn poistných 
súm úhrn súm, ktoré by z 
uzatvorených poistných zmlúv z tej 
istej udalosti poistitelia boli povinní 
plniť (viacnásobné poistenie), je 
každý z poistiteľov povinný 
poskytnúť plnenie do výšky 
dohodnutej poistnej sumy len v 
pomere sumy, ktorú by bol povinný 
plniť podľa svojej poistnej zmluvy k 
sumám, ktoré by boli úhrnom povinní 
plniť všetci poistitelia. 

 

7) Poistiteľ resp. jeho zástupcovia majú 
právo, na základe oznámenia 
poistenému, kedykoľvek počas 
poistného obdobia vykonať 
inšpekciu miesta poistenia. Poistený 
je povinný počas inšpekcie 
poskytnúť na vlastné náklady 
poistiteľovi primerané personálne 
a iné potrebné zdroje. 

 

8) Poistený je povinný poskytnúť 
poistiteľovi všetky informácie 
v súvislosti s poistnou udalosťou 
v zmysle poistnej zmluvy, bez 
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ohľadu na to či dané informácie majú 
vplyv na poistné plnenie.   

 

9) Rozhodujúcim právom pre 
akékoľvek spory vyplývajúce 
z poistnej zmluvy je právo 
Slovenskej republiky. 

 

10) Znalecké konanie 
1) Poistený a poistiteľ sa v prípade 
nezhody o výške plnenia  môžu 
dohodnúť, že výška plnenia bude  
stanovená znaleckým konaním. 
Znalecké konanie môže byť 
rozšírené aj na ostatné predpoklady 
nárokov na plnenie. 
 

2) Znalcom alebo expertom v 
danom odbore (ďalej len “znalec”) sa 
v zmysle týchto poistných 
podmienok rozumie osoba, ktorá je 
vzhľadom k svojej profesii a 
vzdelaniu považovaná za odborníka 
v danom odbore a k poistenému, 
resp. poistiteľovi nemá žiadne 
nevyrovnané záväzky alebo iné 
vzťahy, na základe ktorých by mohli 
byť spochybnené výsledky jej 
znaleckého posudku. 
 

3) Zásady znaleckého konania 
a) Každá strana písomne určí 
jedného znalca v danom odbore, 
ktorý voči nej nesmie mať žiadne 
záväzky a neodkladne o ňom 
informuje inú stranu. Námietku 
voči osobe znalca možno vzniesť 
pred začatím jeho činnosti. 
 

b) Určení znalci sa dohodnú na 
osobe tretieho znalca, ktorý má 
rozhodujúci hlas v prípade 
nezhody. 
 

c) Znalci určení poistiteľom a 
poisteným spracujú znalecký 
posudok o sporných otázkach 
oddelene. 
 

d) Znalci posudok odovzdajú 
zároveň poistiteľovi i 
poistenému. Ak sa závery 
znalcov od seba odlišujú, postúpi 
poistiteľ obidva posudky znalcovi 
s rozhodujúcim hlasom. Ten 
rozhodne o sporných otázkach a 
odovzdá svoje rozhodnutie 
poistiteľovi i poistenému. 
 
e) Každá strana hradí náklady 
svojho znalca, náklady na 
činnosť znalca s rozhodujúcim 
hlasom hradia obidve strany 
rovnakým dielom. 
 

4) Znaleckým konaním nie sú 
dotknuté práva a povinnosti 
poistiteľa a poisteného stanovené 

právnymi predpismi, poistnými 
podmienkami a poistnou zmluvou. 

 

11) Práva vyplývajúce z poistnej zmluvy 
môžu byť nárokované iba zmluvnými 
stranami.  

 

12) Poistený je povinný dbať na to, aby 
poistná udalosť nenastala, 
dodržiavať všetky všeobecne 
záväzné právne predpisy a záväzné 
normy, ktoré sa vzťahujú k jeho 
činnosti alebo vlastníctvu, nesmie 
porušovať povinnosti smerujúce k 
odvráteniu alebo zmenšeniu rizika, 
alebo ktoré na seba prevzal poistnou 
zmluvou, ani nesmie trpieť ich 
porušovanie zo strany tretích osôb 
(za tretie osoby sa považujú tiež 
všetky právnické a fyzické osoby pre 
poisteného činné), je povinný 
bezodkladne odstrániť každú 
závadu alebo nebezpečenstvo, o 
ktorom sa dozvie a ktoré by mohlo 
mať vplyv na vznik škodovej 
udalosti, alebo prijať také 
preventívne opatrenia, aké je možné 
rozumne požadovať. 

 

13) Rozšírená doba nahlasovania 
poistných udalostí – v prípade 
zániku poistnej zmluvy z iného 
dôvodu ako nezaplatenia poistného 
alebo porušenia podmienok poistnej 
zmluvy poisteným, má poistený 
právo nahlásiť prípadné poistné 
udalosti do 60 dní po skončení 
poistnej zmluvy. Poistná udalosť 
však musí nastať počas doby trvania 
poistenia. Rozšírená doba 
nahlasovania poistných udalostí sa 
nevzťahuje na prípad, ak bola 
poistná zmluva nahradená inou 
poistnou zmluvou.  

 

14) V prípade zmeny v charaktere rizika 
dojednaného v poistnej zmluve, je 
poistiteľ oprávnený rozhodnúť o 
odmietnutí alebo prijatí rozšírenia 
poistného krytia po oznámení takejto 
zmeny poisteným a stanoviť poistné 
za zmenu charakteru rizika, pre ktoré 
je poistenie dojednané. Takisto je 
poistený povinný informovať 
poistiteľa o zmenách v predmete 
svojej činnosti. 

 
15) Poistiteľ neposkytne poistnú 

ochranu (poistné krytie) alebo 
poistné alebo iné plnenie, pokiaľ by 
poskytnutím takejto ochrany alebo 
plnenia došlo k porušeniu 
akéhokoľvek zákona, nariadenia 
alebo predpisu o sankciách alebo 
embargách a ktoré by vystavilo 
poistiteľa, jeho materské spoločnosti 
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alebo konečného užívateľa výhod 
riziku akéhokoľvek postihu. Toto 
ustanovenie je nadradené všetkým 
ostatným ustanoveniam poistnej 
zmluvy. 

 
16) Popri dôvodoch uvedených vo 

všeobecne záväzných právnych 
predpisoch poistenie zaniká 
výpoveďou, ktorú môžu podať 
obidve zmluvné strany do dvoch 
mesiacov po uzatvorení poistnej 
zmluvy. Výpovedná lehota je 
osemdenná odo dňa doručenia 
výpovede a jej uplynutím poistenie 
zaniká. 

 

 
Článok 11 
Rozhodné právo 
 

Pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dohodnutí 
inak, na poistné zmluvy uzavreté v zmysle 
týchto všeobecných poistných podmienok 
sa vzťahuje právo Slovenskej republiky. 
Pre riešenie sporov vzniknutých 
v súvislosti s poistením sú príslušné súdy 
Slovenskej republiky.  
 

Článok 12 
Spôsob vybavovania sťažností 
 

Sťažnosť je možné podať v akejkoľvek  
prevádzke poistiteľa počas prevádzkovej 
doby osobne alebo písomne na adrese: 
Colonnade Insurance S.A., pobočka 
poisťovne z iného členského štátu, 
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice. 
Sťažnosť je možné podať aj elektronicky 
na e-mailovú adresu: info@colonnade.sk. 
Podrobnejšie informácie o mieste, 
spôsobe podania a postupe pri 
vybavovaní sťažnosti sú uvedené 
v dokumente – Vybavovanie sťažností, 
ktorý sa nachádza na webovom sídle 
poistiteľa. Sťažnosť bude vybavená bez 
zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 
30 dní od jej doručenia. V prípade, ak to 
vzhľadom na okolnosti prípadu nebude 
možné, bude sťažovateľ informovaný 
o dôvodoch predĺženia lehoty na 
vybavenie sťažnosti s uvedením 
predpokladaného termínu vybavenia 
sťažnosti.  
 

Článok 13 
Záverečné ustanovenia   
 

1) V zmysle § 813 Občianskeho 
zákonníka ak poistený má proti 
inému právo na náhradu škody 
spôsobenej poistnou udalosťou, 
prechádza jeho právo na poistiteľa, a 
to do výšky plnenia, ktoré mu 
poistiteľ poskytol. Poistený je 
povinný vykonať všetky opatrenia za 

účelom zabezpečenia prechodu 
týchto práv na poistiteľa. 

 

2) Všetky prípadné zmeny v poistnej 
zmluve musia byť vykonané 
písomnou formou a len po vzájomnej 
dohode obidvoch zmluvných strán. 

 
3) Tieto poistné podmienky možno v ich 

jednotlivých ustanoveniach upraviť, 
doplniť alebo zmeniť príslušnými 
dojednaniami poistnej zmluvy. V 
takomto prípade platia podmienky 
dohodnuté poistnou zmluvou. 

 

4) Práva a povinnosti z poistenia sa 
riadia slovenskými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, 
poistnými podmienkami a poistnou 
zmluvou. 

 
 

Tieto všeobecné poistné podmienky 
nadobúdajú účinnosť 15.03.2022. 
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