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Poistenie zodpovednosti za škodu 
Informačný dokument o poistnom produkte 
Spoločnosť:  
Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L%2350 Luxemburg, Luxembursko zapísaná v Obchodnom registri 
Luxemburg pod číslom č. B 61605 konajúca prostredníctvom  

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, IČO: 500 13 602, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd.: Po, vložka č.: 591/V (ďalej len „poistiteľ“) 

Produkt: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov a ďalšími osobami vo vedení spoločnosti 

Poistiteľ vyhlasuje, že tento Informačný dokument neobsahuje kompletné informácie poskytované poistiteľom záujemcovi o poistenie 
(poistníkovi) pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o produkte. Kompletné informácie sú uvedené v poistnej zmluve, 
poistných podmienkach a ďalších dokumentoch, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva.   

O aký typ poistenia ide? 
Ide o poistenie zodpovednosti za škodu fyzických osôb pôsobiacich vo funkcií člena orgánu alebo osoby vo vedení spoločnosti za škody 
spôsobené pri výkone ich funkcie. 

 

Čo je predmetom poistenia? 
�� Zodpovednosť za škodu spôsobenú 

členmi orgánov a ďalšími osobami 
vo vedení spoločnosti pri výkone ich 
funkcie; 

�� Náhrada škody a súdne trovy, ktoré je 
poistená osoba povinná uhradiť 
poškodenému; 

�� Náklady na obranu poisteného; 
�� Náklady na peňažnú záruku v súdnom 

procese; 
�� Náklady na predbežné šetrenie 

zo strany úradných orgánov 
pred uplatnením nároku; 

�� Náklady  na zmiernenie škody; 
�� Náklady na odborné služby; 
�� Náklady na obnovenie dobrej povesti 

poistenej osoby; 
�� Náklady na pokuty a penále inej ako 

trestno0právnej povahy; 
�� Náklady na nevyhnutnú psychologickú 

pomoc pri ochorení, ktoré spôsobil stres 
vyvolaný nárokom na náhradu škody; 

�� Náklady na náhradné firemné vozidlo; 
�� Osobné náklady; 
�� Naliehavé náklady. 

 

 

Čo nie je predmetom poistenia? 
�� Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone 

povolania; 
�� Profesijná zodpovednosť za škodu; 
�� Zodpovednosť za škodu fyzických osôb pôsobiacich vo funkcií 

člena orgánu alebo osoby vo vedení spoločnosti, ktorá je  
finančnou inštitúciou. 

 

 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 
Poistenie nekryje náklady a výdavky a sú z neho vylúčené nároky:  
�� na náhradu škody na živote, zdraví alebo majetku (poškodenie 

alebo zničenie hmotného majetku, vrátane straty možnosti jeho 
užívania) a následné finančné straty vyplývajúce z takejto škody, 

�� vzniknuté v dôsledku nepoctivého alebo podvodného konania 
alebo vedomého porušenia akéhokoľvek právneho predpisu 
alebo vyplývajúce z neoprávneného osobného obohatenia sa, 

�� vyplývajúce z konania poistených osôb, ku ktorému došlo 
po odpredaní, zlúčení alebo splynutí spoločnosti do inej 
právnickej osoby tak, že sa spoločnosť nestala nástupníckou 
spoločnosťou, resp. po strate kontroly nad spoločnosťou, 
zahájení konkurzného konania alebo likvidácie spoločnosti, 

�� vyplývajúce z konania poistených osôb po uplynutí poistnej 
doby, 

�� priamo alebo nepriamo vyplývajúce z akéhokoľvek znečistenia, 
�� uplatnené navzájom medzi poistenými v Spojených štátoch 

amerických, 
�� súvisiace s jadrovými rizikami, 
�� priamo alebo nepriamo vyplývajúce z okolností zakladajúcich 

akýkoľvek nárok alebo súdne konanie, správne konanie  alebo 
konanie orgánu dohľadu proti poistenému uskutočnené alebo 
začaté pred dátumom kontinuity krytia (t.j. dátumom začiatku 
poistenia prvej poistnej zmluvy v rade), 

�� priamo či nepriamo vyplývajúce zo skutočností alebo okolností, 
ktoré boli poistenému známe k dátumu kontinuity krytia 
a o ktorých mohol poistený predpokladať, že môžu viesť k vzniku 
nároku, 

�� priamo alebo nepriamo vyplývajúce z emisie cenných papierov. 
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 
�� Na území celého sveta, ak nie je v poistnej zmluve dohodnutá iná územná platnosť poistenia. 

 
Aké mám povinnosti? 
Povinnosti pred uzavretím poistenia: 

•� pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poistiteľa (za odpovede na písomné otázky poistiteľa sa považujú 
tiež informácie uvedené v dotazníku alebo poskytnuté v komunikácii prebiehajúcej pred uzavretím poistnej zmluvy). 

Povinnosti počas trvania poistenia: 
•� platiť poistné v termínoch a spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, 
•� dbať, aby škodová udalosť nenastala a neporušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu poistného nebezpečenstva 

(možná príčina vzniku škody), ktoré sú Vám uložené právnymi predpismi, alebo ktoré sú Vám ustanovené poistnou 
zmluvou, 

•� okamžite, akonáhle je to možné, poistiteľovi písomne oznámiť vznik akýchkoľvek okolností, na základe ktorých je možné 
oprávnene očakávať vznik nároku. 

Povinnosti v prípade uplatnenia nároku na poistné plnenie: 
•� bezodkladne písomne oznámiť poistiteľovi vznik akéhokoľvek nároku alebo predbežného šetrenia pred uplatnením 

nároku, 
•� na príslušnom tlačive oznámiť poistiteľovi, že došlo ku škodovej udalosti a pravdivo odpovedať na všetky otázky 

poistiteľa týkajúce sa škodovej udalosti, 
•� poskytnúť poistiteľovi pravdivé, úplné a neskreslené informácie, relevantné dokumenty a všetku primeranú súčinnosť 

v súvislosti so šetrením škodovej udalosti, 
•� bez predchádzajúceho písomného súhlasu poistiteľa neuznať svoju zodpovednosť za škodu, 
•� brániť sa proti akémukoľvek uplatnenému nároku a umožniť poistiteľovi kedykoľvek sa plne zúčastniť obrany proti 

nároku. 
 

 

 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 
V prípade poistenia dojednaného na: 

•� dobu určitú, jednorazové poistné za celú dobu trvania poistenia platíte najneskôr v deň začiatku poistenia, 
•� dobu neurčitú, bežné poistné platíte v štvrťročných, polročných alebo ročných poistných obdobiach. 

Výška jednorazového poistného alebo bežného poistného za poistné obdobie (prípadne ich splátok), s termínmi splatnosti 
a údajmi o spôsobe platby, je uvedená v poistnej zmluve. 
 

 

 

Kedy začína a končí krytie?  
Poistenie dojednané na: 

•� dobu určitú, začína a končí dňom uvedeným v poistnej zmluve, 
•� dobu neurčitú, začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a končí dňom zániku poistenia v zmysle 

všeobecne záväzného právneho prepisu upravujúceho poistenie (Občiansky zákonník). 
Nárok na náhradu škody môže byť prvýkrát uplatnený aj počas predĺženej lehoty pre uplatnenie nárokov. 
 

 

 

Ako môžem zmluvu vypovedať? 
Poistnú zmluvu môžete vypovedať: 

•� výpoveďou do dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy; Poistenie zanikne uplynutím osemdňovej výpovednej 
lehoty, ktorá sa počíta odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede, 

•� výpoveďou ku koncu poistného obdobia, v prípade poistnej zmluvy dojednanej na dobu neurčitú; Výpoveď musí byť 
doručená poistiteľovi najneskôr šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. 

 
 


