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DOPLŇUJÚCE  ZMLUVNÉ  DOJEDNANIA 

PRE  POISTENIE  ZODPOVEDNOSTI  ZA  ŠKODU  Z REGRESNÝCH  NÁROKOV   
VZNIKAJÚCICH   SOCIÁLNEJ  A ZDRAVOTNÝM  POISŤOVNIAM ZA  LIEČENIE  

PRACOVNÉHO  ÚRAZU  ALEBO  CHOROBY  Z POVOLANIA 
 

 
Článok 1. 
Úvodné ustanovenia 
 
Poistenie zodpovednosti za škodu z regresných nárokov vznikajúcich Sociálnej poisťovni 
a zdravotným poisťovniam za liečenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktoré poskytuje 
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, DIČ: 4120026471, IČ DPH: SK4120026471, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po,   vložka č.: 591/V, sa riadi príslušnými 
ustanoveniami všeobecných poistných podmienok, zmluvnými dojednaniami pre poistenie 
zodpovednosti za škodu, poistnou zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito 
doplňujúcimi zmluvnými dojednaniami.  
 
Článok 2. 
Poistné nebezpečenstvo 
 
Odchylne od článku 8, bod 1., písm.n) zmluvných dojednaní pre poistenie zodpovednosti za škodu sa 
poistenie vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu z regresných nárokov vznikajúcich   
Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam za liečenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania 
v rozsahu uvedenom v týchto doplňujúcich zmluvných dojednaniach. 
 
Článok 3. 
Vymedzenie poistnej udalosti 
 
1. Z poistenia zodpovednosti za škodu z regresných nárokov vznikajúcich Sociálnej poisťovni 

a zdravotným poisťovniam za liečenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania má poistený 
právo, aby za neho poistiteľ nahradil: 
a) Sociálnej poisťovni sumu, ktorú vyplatila za dávky nemocenského poistenia a dôchodkového 

zabezpečenia za dobu liečenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania zamestnanca 
poisteného a ktorej náhradu si Sociálna poisťovňa v súlade s právnymi predpismi uplatnila voči 
poistenému; 

b) zdravotnej poisťovni sumu, ktorú vyplatila za poskytnutú zdravotnú starostlivosť o zamestnanca 
poisteného v zdravotníckych zariadeniach za liečenie jeho pracovného úrazu alebo choroby 
z povolania, a ktorej náhradu si zdravotná poisťovňa v súlade s právnymi predpismi uplatnila voči 
poistenému. 

2. Plnenie podľa bodu 1 tohto článku poistiteľ poskytne, len ak Sociálna poisťovňa alebo zdravotná 
poisťovňa preukáže, že boli zo strany poisteného porušené predpisy na zabezpečenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci zamestnanca, ktorý utrpel pracovný úraz alebo získal chorobu 
z povolania a toto porušenie bolo v príčinnej súvislosti so vznikom pracovného úrazu alebo 
choroby z povolania. 

3. Predpokladom vzniku práva na náhradu škody je, aby počas doby trvania poistenia došlo k vzniku 
pracovného úrazu alebo choroby z povolania a zároveň k uplatneniu nárokov Sociálnej 
a zdravotných poisťovní na náhradu ich vynaložených nákladov voči poistenému. 

 
Článok 4. 
Výluky z poistenia 
 
Poistenie sa nevzťahuje na: 
1. zodpovednosť za škodu z regresných nárokov, ktoré vznikli z iného poškodenia na zdraví ako 

z pracovného úrazu alebo choroby z povolania; 



 Doplňujúce zmluvné dojednania – Regresné nároky                   CI  344/18/02 
  

2/2 
 

2. regresné nároky vzniknuté Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam v dôsledku omeškania 
platenia poistného alebo v dôsledku toho, že poistné bolo zaplatené v nižšej sume, ako malo byť 
poisteným zaplatené; 

3. zodpovednosť za škodu z regresných nárokov, ktoré vznikli v dôsledku pracovného úrazu alebo 
choroby z povolania v ďalej uvedených odvetviach a pracovných činnostiach: 
a) v leteckých dopravných spoločnostiach; 
b) v stavebných spoločnostiach; 
c) pri podzemnej ťažbe uhlia a rúd; 
d) pri ťažbe ropy a zemného plynu; 
e) v lodných dopravných spoločnostiach; 
f) pri ťažbe a spracovaní kameňa a iných nerastných surovín, ak sa pri tom používajú výbušniny; 
g) kde sa používa, inštaluje alebo odstraňuje azbest. 

 
Článok 5. 
Poistné plnenie 

 
1. Pre plnenie poistiteľa platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, všeobecných poistných 

podmienok, zmluvných dojednaní pre poistenie zodpovednosti za škodu, všeobecne záväzné 
právne predpisy a poistná zmluva, ktorej súčasťou sú tieto doplňujúce zmluvné dojednania. 

2. Ak vzniknú z rovnakej poistnej udalosti práva na plnenie z niekoľkých poistení zodpovednosti za 
škodu, možno v rozsahu, v ktorom sa zhodujú, plniť len z jedného poistenia zodpovednosti za 
škodu. 

3. V prípade smrti poisteného, prípadne vyhlásenia poisteného za mŕtveho, ukončením živnosti pois-
teného, alebo v prípade zániku právnickej osoby, má Sociálna a zdravotná poisťovňa priamo voči 
poistiteľovi právo, aby jej škodu nahradil v tom istom rozsahu, v akom by jej  ju bol povinný 
nahradiť za poisteného v rozsahu definovanom v  poistnej zmluve, keby zostal nažive alebo keby 
ďalej podnikal alebo keby právnická osoba nezanikla. 

4. Plnenia, pri ktorých poistiteľ nahradí postupne uplatnené a preukázané nároky poškodených, sa 
spočítavajú a poistné plnenie je možné poskytnúť iba do vyčerpania  limitu, resp. sublimitu 
poistného plnenia. 

  


