Slovenská poisťovňa

Oznámenie

o spracúvaní osobných údajov
V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)č. 2016/679 z 27. apríta 2016 o

ochrane fyzických osôbpri spracúvaní osobných údojov a o voľnom pohybetakýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné noriadenie o ochrane údojov) vám poskytujeme nastedovné
informácieo spracúvaní osobnýchúdojov.

1. Kto je prevádzkovatefom?

.

v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov je
prevádzkovateľom osobných údajov Altionz -

Stovenská poisťovňa, o.s., so sídlom

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratistova, IČO:00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri
OkresnéhosúduBratistava I,Oddiel:Sa,Vložka č.: 196/B (ďolejaj ako"poisťovateľ"). Kontaktné
údaje poisťovateľa uvedené v tomto bode súzároveň kontaktnými údajmi zodpovednej osoby.
2. Ako a na aký účelzískava a spracúva poisťovateľ vaše osobné údaje?
. účelom spracúvania osobných údajov klientov (poistníci o poistení), ichzástupcov, poškodených
a iných oprávnených osôb (ďalej aj ako "dotknuté osoby")je najmä výkon poistovacej činnosti

podľa platného zákona o poisťovníctve (napr. uzatvorenie poistnej zmtuvy, správo poistenia,
ochrana a domáhonie sa práv poisťovateľa). Právnym základom spracúvanioje najmä platný
zákono poisfovníct^/e, inéosobitné právne predpisy alebo súhlasdotknutej osoby. Uzatvorenie
poistnej zmluvyje dobrovoľné, avšak osobné údaje na tento účelje dotknutá osoba v zmysle
ptatného zákona o poisťovníctve na žiadosť poisfovateľa povinná poskytnúť. Poskytnutie
osobných údajovje podmienkou uzatvorenio poistnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto
.

osobných údajovje poisťovateľoprávnenýodmietnuť poistnú zmluvu uzatvoriť.
podrcbný zoznam účelov a právnych zákLadov spracúvania je možné nájsť na webovom sídte
poisťovateľa.

.

osobné údaje získava poisťovateC priamo od dotknutých osôb alebo prostredníctvom svojich
sprostredkovateľov a tretích strán, ktorých podrobný zoznamje možné nájsť na webovom sídle
poistovateľa.

3. Aké osobné údaje bude o vás poisťovatet spracúvať?
. zoznam a rozsah osobných údajov dotknutých osôbje uvedený najmä v platnom zákone o
poisťovníctve.

.

na poisfovacie účely uvedené v bode 2. a v súlade s platným zákonom o poisťovníctve a

ptatným zákonom o ochrane osobných údajov ako právnym základom spracúva poisťovateľ
osobné údoje, ktoré sú podľa platných právnych predpisov upravujúcich ochronu osobných
údojov považované za osobitnú kategóriu, a to osobné údaje týkajúce sa zdrovotného stavu v

rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmtuvy, zistenie rozsahu
povinnosti poskytnúť poistné plnenie z poistných zmlúv a likvidáciu poistnej udatosti.
4. Vykonáva poisťovatet profilovanie?

.

poisťovateľ je v zmyste ptatného zákona o poisťovníctve alebo iných osobitných právnych
predpisov oprávnený vykonávať profilovanie súvisiace s poisfovacím účelom, nojmä
upisovaním rizík (underwriting), posudzovaním škodovosti v rámci predzmluvných vzťahov

atebo na účety predchádzania poistným podvodom, a to v prípadoch predchádzajúcich
podozrení na poistný podvod alebo iné obdobné kononie. Dôsledkom profilovania môže byť
najmä odmietnutie uzatvorenia poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa (upisovanie rizík,
predchádzanie poistným podvodom) alebo zohL'adnenie škodovosti v úprave zmtuvných
podmienok.

^

5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údaj'om?

.

osobné údaje dotknutých osôb môže poisfovateľ v zmysle platných právnych predpisov
poskytnúť/sprístupniť príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, a to
najmä súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom verejnej moci, advokátom,
správcom, znalcom atebo iným poisfovniam alebo poveriť spracúvaním osobných údajov
sprostredkovatelbv, ktorými sú najmä finanční agenti, obchodní zástupcovia, zmluvné servisy,
spoločnosti zabezpečujúce a poskytujúce asistenčné služby alebo spoločnosti zabezpečujúce
vymáhonie pohľadávok. Podrobný zoznam príjemcov je možné nájsť na webovom sídte
poisťovateľa.

6. Kde budúvaše osobnéúdajespracúvané?

.

osobné údoje dotknutých osôbspracúva poisťovateľ v krajinách Európskehohospodárskeho
priestoru (ďolej aj' ako "EHP"), ate aj mimo neho, a to príjemcami podľa bodu 5. Vždy, keď
poisťovateľ uskutočňuje prenos osobných údajovdotknutých osôbna sprocúvanie mimo EHP
inou spotočnosťou v rámci skupiny AlLianz, robí tak na záklode Záväzných vnútropodnikových
pravidielskupinyAllianz(ALlianzPrivacyStandord),ktoréstanovujúprimeranúúroveňochrany
osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločností skupiny Allianz. Záväzné
vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz a zoznam spotočností skupiny Atlianzje/bude možné
náj'sť na webovom sídte poisťovateta. Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidLá

skupiny Altianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podťa platných právnych
predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, uskutočňuje poisťovateľ prenos osobných
údajov min-io EHP len na základe štandardných zmluvných doložiek alebo vyžaduje od
prevádzkovatelbv a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle platných právnych
predpisov upravujúcichochranu osobných údajov.
7. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

.

v zmysle ptatných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá
osoba: právo na prístup k jej osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sú o nej
spracúvané osobné údaje; právo kedykoťvek súhlas odvolať; právo žiadať opravu a
aktualizáciu osobných údajov; právo na výmaz osobných údajov; právo na obmedzenie
sprocúvaniaosobnýchúdajov;právozískaf osobnéúdajev elektronickej podobeo právopodať
sťažnosťu poisťovateľa atebo na Úradna ochranu osobných údajovStovenskej republiky. Popis
spôsobova podmienok uplatnenia žiadosti dotknutej osobyje možnénájsť no webovomsídle
poisťovateľa.

8. Ako môžete namietať voči spracúvaniuvašichosobných údajov?
.

v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá
osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a žiadať ukončenie spracúvanio

osobnýchúdajov,ak poisfovateľspracúva osobnéúdajedotknutej osoby na právnomzáklade
oprávneného záujmu poisťovateta alebo na právnom základe plnenia úloh poisfovateťa

realizovanýchvo verejnom záujmealebo pri výkoneverejnej moci zverenej poisťovateľovi. Toto
právo môžedotknutáosoba uplatniť rovnakým spôsobomako ostatnépráva uvedenév bode
7.

9

Ako dlho uchovávapoisťovateľ vaše osobnéúdaje?
. doba spracúvonia osobných údajovje v sútade s platným zákonom o poisťovníctve najmenej v
dtžke 5 rokov odo dňa skončenio zmluvného vzťahu s klientom. Podrobný zoznam dôb
spracúvania je možné náj'sť na webovom sídle poisťovateľa.

10. Ako často aktualizuje poisťovateľ toto oznámenie?

.

aktuálneznenieinformačnej povinnostiv podobeoznámeniao spracúvaní osobnýchúdajovje
možné nájsť no webovom sídte poisťovateľa.

VŠEOBECNÉPOISTNÉ PODMIENKY
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
Člónok1: Úvodnéustanovenia
1. Tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len "VPP-EZ") sa
vzfahujú na poistenie zodpovednosti za "škodu" spôsobenú
skutočným "únikomznečisfujúcichlátok"v súvislostis "poistenou
činnosťou" alebo "výrobkom", ak poistený za ,^kodu" zodpovedá
(ďalej len "poistenie").

"bezprostrednej hrozby environmentátnej škody" poisteným
(podľa toho čo nastane skôr).

14. "Sublimiť'je časť poistnejsumydohodnutejv poistnej zmluve ako
maximálna výška náhrady, ktorú poisfovatef vyplatí za "škodu",

na ktorú sa sublimit podľa poistnej zmluvy vzfahuje. "Sublimiť'
nezvyšuje poistnú sumu.

2. Pre toto poistenie ptatia všeobecne záväzné právne predpisy
najmä "všeobecne záväznéenvironmentálne právne predpisy",
tieto VPP-EZ a príslušné zmluvné dojednania, ktoré sú

neoddelitetnou súčasfou poistnej zmluvy.

15. "Škoda

znamená

"environmentálnu

škodu"

atebo

"bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody". Škoda
znamená aj "škodu na zdraví" alebo "škodu na veci", ak je to
v poistnej zmluve výslovne uvedené.

3. Pre účety tohto poistenia j'e poisfovateľom Allianz - Slovenskó

poisfovňa, a.s. Poistníkom je osoba, ktorá s poisfovateľom
uzavrela poistnú zmtuvu. Poistenýmje v poistnej zmluve uvedená
fyzická atebo právnická osoba.

4. Ostatnéslováa slovnéspojenia, ktorésúv texteVPP-EZuvedené
vúvodzovkách majúsvojosobitnývýznamdefinovanývčlánku2
Výklad pojmov.

16, "Skoda na zdraví"j'e akákoľvek majetková alebo nemajetková
ujma spôsobená poškodením zdravia alebo smrfou fýzickej
osoby vrátane ušlého zisku.

17. "Skoda na veci"je fyzicképoškodenie hmotnej veci vrátane inej
s tým súvisiacej majetkovej ujmy olebo ušléhozisku vyplývajúcej
zostraty funkčnostialebo možnosti používaf poškodenúhmotnú
vec.

18."Škodová udalosť" je udalosf, vrátane dlhodobého alebo

Článok2:Výklad pojmov
Pre účely tohto poistenia:

opakujúceho sa pôsobenia vplyvov rovnakého alebo
podobného pôvodu, počas ktorých dochádza ku vzniku "škody",

1. "Bezodkladné preventívne opatrenia" sú opatrenia v rámci
ktorých sa účelne vynakladajú náklady, iné ako náktady na
údržbu,opravu, výmenu alebozlepšenie

19. "Technickénáklady"súnákladyvynaloženépoistenýmv súvislosti

prevádzkových zariadení olebo vybavenia poisteného, ak tieto

s "environmentálnou škodou" na právne stužby, znalecký

opatrenia boli prijaté a vykonané poisteným alebo vjeho mene
na odvrátenie"bezprostrednejhrozby
environmentálnej škody" a ktorých účelomje "environmentólnej
škode" predísf aleboju minimalizovaf.

2. "Bezprostredná hrozba environmentálnej škody"je dostatočná
pravdepodobnosf, že v blízkej budúcnosti môže dôjsf
k "environmentálnej škode".

3. "Doplnková náprava" sú dodatočne uskutočnené opatrenia
k "primárnej náprave" v prípade, že nebolo možné dosiahnuf
obnovenie poškodených "prírodných zdrojov" do "základného
stavu" alebo takmer "základnéhostavu".

a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie
poisfovatefa.

posudok, havarijných komisárov, environmentálnych
konzultantov alebo odborníkov po vopred danom písomnom
súhlase poisfovateľa.

20. "Unikznečis(ujúcichlátok"znamenávypustenie, rozptýlenie, únik
akýchkotvek nebezpečných alebo znečistenie spôsobujúcich
pevných, kvapalnýchalebo plynných látok, emisií, tepelné účinky
vrátane dymu, výparov, sadze, popolčeka, kyselín, zásad,
chemikáliiči odpadu. Odpadomsamysliaaj materiályurčenéna
recykláciu.

21. "Vedomá nedbanlivosť je také konanie alebo opomenutie

životného

o ktorom poistený vedel, že ním môže "škodu" spôsobif, ale bez
primeraných dôvodov sa spoliehal, žeju nespôsobí.

prostredia (vrátanechránenýchdruhov a chránenýchbiotopov),
ktoré je chránené "všeobecne záväznými environmentálnymi
právnymi predpismi". Environmentálna škoda musí byf

22."Všeobecne záväzné environmentálne právne predpisy" sú
všeobecne záväzné právne predpisy na úseku prevencie

4. "Environmentálna škoda" znamená poškodenie

neočakávaná,nepredvídateľná alebo náhodná.

5. "Kompenzačná náprava" sú opatrenia, ktorými sa majú
kompenzovať dočasné straty na "prírodných zdrojoch", ktoré
nastali odo dňavzniku "environmentátnejškody"až do úplného
obnovenia poškodených "prirodných zdrojov" do "základného
stovu" alebo takmer "základnéhostavu",

6. "Miestoprevádzky"znamenáakúkoľvek nehnuteľnosť (pozemok
alebo stavbu spojenú so zemou pevným základom), ktorá je
v súčasnosti alebo bola v minulosti vlastnená poisteným,
prenajatá poisteným inému alebo ktorú poistený užíva (užíval)
pre účelyvýkonu "poistenej činnosti".
7. "Náhrada nákladov konania" je náhrada trov občianskeho

súdneho konania proti poistenému o náhrade "škody"
spôsobenej "poistenou činnosfou" alebo "výrobkonn", za ktorú

poistenýzodpovedá a ktorúje poistený povinný uhradif Cznáša().
8. "Nápravnéopatrenia" sú opotrenia no šetrenie, odstránenie,
náprovu alebo monitorovanie "environmentálnej škody"
poisteným alebo prístušnými úradmi, ktorých účelomje obnova,
regenerócia alebo nahradenie poškodených alebo zničených
"pnrodných zdrojov". "Nápravné opatrenia" zahfňajú
"zmierňujúce opatrenia", "primárnu nápravu", "doptnkovú
nápravu" alebo "kompenzačnú nápravu",

9. "Poistenáčinnosť'je pracovnáčinnosfuvedenáv poistnejzmluve,
ktorú poistený vykonáva na zóklode oprávnenia udeleného
podta všeobecne záväzných právnych predpisov v "mieste
prevádzky" alebo mimo "miesta prevádzky" poisteného slúžiacej
na výkon "poistenej činnosti".

10."Poistenénáklady"sú nákladyna "nápravnéopatrenia"a/alebo
"bezodkladnépreventívne opatrenia"a "technickénáklody".
ll. "Primáma náprava" sú opatrenia, ktorými sa dosiahne
obnovenie poškodených "prírodných zdrojov" do "základného
stavu" alebo do takmer "záktadného stavu".

12. "Prirodné zdroje" sú chránené druhy, chránené biotopy, voda
a pôda.
13. "Prvé zistenie"

znamená

prvé

overiteľné

oznámenie

o "environmentálnej škode" atebo o "bezprostrednej hrozbe
environmentálnej škody" zodpovednej osobe poisteného alebo

prvé overiteľné zistenie "environmentálnej škody" alebo

a nápravy environmentálnych škôd týkajúce sa "environmen-

tálnej škody" atebo "bezprostrednej hrozby environmentálnej
škod/' (zákon o prevencii a nóprave environnnentátnych škôd)
alebo na úseku ochrany prírody Q krajiny alebo životného
prostredia.
23. "Výrobok"Je:

a) akákotvek vec vyťažená, vyrobená, opracovaná, predaná,
distribuovaná alebo daná do obehu poisteným alebo ním
poverenou osobou, alebo

b) elektrina, plyn, teplo určené na spotrebu a vyrobené alebo
distribuované poisteným, alebo

c) práca vykonaná poisteným alebo ním poverenou osobou,
vrátane materiálu alebo komponentov
v súvislostis touto prácou.

poskytnutých

d) "Základný stav" je stav "prirodného zdroj'a" v čase, kedy
"environmentálna škoda,, vznikLa.

24. "Zmierňujúce opatrenia" sú opatrenia prijaté poisteným
okamžite po vzniku "environmentálnej škody" s cieľom obmedzif
alebo predísf ďalším "environmentálnym škodám".

25. "Životnéprostredie"je voda, pôda,ovzdušie, geologický podklad,
rastlinstvo a živočíšstvo (s výnimkou človeka).

Článok3: Rozsahpoisteniaenvironmentálnaškoda
1. Zodpovednosf

za

"environmentálnu

škodu"

v

"mieste

prevádzky". Ak je to v poistnej zmluve výslovne uvedené,
poisfovateC nahradí za poistenéhov rozsahu a za podmienok
stanovených týmito VPP-EZ a/alebo zmluvnými dojednaniami

poistnej zmluvy"environmentálnuškodu" spôsobenúskutočným
"únikomznečisfujúcichlátok"v súvislostis "poistenou činnosfou"
alebo "výrobkom" poisteného uvedených v poistnej znnluve, ak

poistený za "environmentálnu škodu" zodpovedá v zmysle
"všeobecne záväzných environmentálnych právnych predpisov"

alebo ak je povinný v zmysle "všeobecne záväzných
environmentálnych právnych predpisov" "poistené náklady" pri
"environmentálnej škode" alebo "bezprostrednej hrozbe
environmentálnej

škody" znášaf.

Poisťovateľovi

vznikne

povinnosf nahrodif "environmentálnu škodu" alebo "poistené
náklady", ktoré boli vynaložené v dôsledku "environmentálnej
škody" alebo "bezprostrednej hrozby environmentálnej škody",

^cjy-

ktorá vznikla v "mieste prevádzky" poisteného počas doby
trvania poistenia a ktorej "prvé zistenie" nastato počas doby
trvania poistenia.

2. Zodpovednosť za "environmentálnu škodu" mimo "miesta
prevádzky". Ak je to v poistnej zmluve výslovne uvedené,
poisfovatet nahradí za poisteného v rozsahu a za podmienok
stanovených týmito VPP-EZ a/alebo zmluvnými dojednaniami
poistnej zmluvy "environmentálnu škodu" spôsobenú skutočným
"únikom znečisťujúcich lótok" v súvistosti s "poistenou činnosfou"

alebo "výrobkom" poisteného uvedených v poistnej zmluve, ak
poistený za "environmentálnu škodu" zodpovedá v zmysle

"všeobecnezáväzných právnychpredpisov"ateboakje povinný
v zmyste "všeobecne záväzných environmentálnych právnych
predpisov" "poistené náklady" pri "environmentálnej škode"

alebo "bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody" znášaf.
PoistovateEovi vznikne povinnosť nahradit "environmentálnu
skodu" alebo "poistené náklady", ktoré boli vynaložené
v dôstedku "environmentálnej škody" atebo "bezprostrednej
hrozby environmentálnej škody", ktorá vzniklo mimo "miesta
prevádzk/' poisteného počas doby trvania poistenia a ktorej
"prvé zistenie" nastato počas doby trvania poistenia.
3. Náklady na "bezodkladné preventívne opatrenia" poisfovateľ
nahradí za poisteného [en vtedy, ak poistený informoval o ich
prijatí poisfovateľa počas prvého nasledujúceho pracovného
dňa odo dňa prijatia "bezodklodných preventívnych opatrení".
4. "Technické náklady" poisfovatet nahradí za poisteného len vtedy,
ak ich vynaloženie poistenému vopred písomne schválil.

5. Poisteniesa vzťahuje na "environmentálnuškodu", ktorá nastala
na území uvedenom v poistnej zmluve v časti územná platnosf.
6. Poisfovateľ nie je povinný plnif, pokiat poistený je podľa
"všeobecne záväznýchenvironmentálnych právnych predpisov"
oprávnený požiadať príslušný orgán štátnej správy na úseku
prevencie a nápravy environmentálnych skôd o vydanie
rozhodnutia o tom, že poistený nie je povinný znášať náklady
aLebo časť nákladov na "bezodkladné preventívne opatrenia"
alebo "nápravnéopatrenia", a to až do právoplatnosti takéhoto
rozhodnutia.

Článok4: Rozsah poistenia škoda na zdraví, škoda na veci
1. Zodpovednosťza"škodu nazdraví"alebo"škodu naveci". Akje
to v poistnej zmluve výslovne uvedené, poisťovatel nahradí za
poisteného v rozsahu a za podmienok stanovených týmito
VPP-EZ a/alebo zmluvnými dojednaniami poistnej zmluvy
neočakávanú, nepredvídateľnú alebo náhodnú "škodu na
zdraví" alebo "škodu na veci" spôsobenú skutočným "únikom
znečistujúcich látok" v súvislosti s "poistenou činnosfou" uvedenou
v poistnej zmluve, ak poistený zo "škodu na zdraví" alebo "škodu
na veci" zodpovedá v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov. Poisfovatefovi vznikne povinnosf nahradiť "škodu na
zdraví" alebo"škodu na veci", ak"škodováudalosf'vznikla počas
doby trvania poistenia a zároveňdošto k uplatneniu nároku na
náhradu škody na zdraví alebo škody na veci voči poistenému
prvýkrát počas doby trvanio poistenia. Uplatnenie nároku na

náhradu škody na zdraví alebo škody na veci je akákotvek
písomná požiadavka, návrh na začatie súdneho konania,
arbitrážne konanie alebo akékoľvek správne či iné úradné
konanievoči poistenémutýkajúcesa "škodovej udalosti".
2. Poistenie sa vzfahuje na "škodu na zdraví" alebo "škodu na veci",

ktorá nastala na území uvedenom v poistnej zmluve v časti
územnáplatnosf.
Clánok5: Náhradanákladovkonania
Poistený má právo, aby poisťovatet zo neho "nahradil náklady
konania" v súvislosti so zodpovednosfou za "škodu" spôsobenú
skutočným "únikom znečisfujúcich látok" v súvislosti s "poistenou
činnosfou" alebo "výrobkom" na ktoré sa toto poistenie vztahuje.
Poisfovatet nahrodí za poisteného aj poisteným účelne vynaložené
náklady mimosúdneho prerokovania nárokov na náhradu "škody"

vyplývajúcej zo zodpovednosti za "škodu" spôsobenú skutočným
"únikom znečisfujúcich látok" v súvislosti s "poistenou činnosfou"
alebo "výrobkonn", pokiaľtoto prerokovanie bolo potrebné kzisteniu
zodpovednosti za "škodu" poisteného alebo výšky nároku. Náklady
občianskeho súdneho konania proti poistenému v súvistosti so
zodpovednosfou poisteného za "škodu" spôsobenú skutočným
"únikom znečisťujúcich látok" v súvislosti s "poistenou činnosfou"
alebo"výrobkom", ktorév časti odmeny za zastupovanie poisteného
presahujú odmenu za zastupovanie v Slovenskej republike urcenej
použitím základnej sadzby tarifnej odmeny advokáta stanovenej
platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi poisfovatet
nahradí ten vtedy, pokiaľ sa k tomu písomne vopred zaviazaL Súčet

náhrad "škôd", "poistených nákladov", "náhrod nákladov kononia"
a nákladov mimosúdneho prerokovania nárokov nesmie z jednej
"škodovej udalosti" presiahnuť poistnú sumu alebo "sublimiť
uvedený v poistnej zmluve. Poisfovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť,
preskúmaf a mimosúdne vyrovnaf akýkotvek nárok podľa vlastného

Článok6:Výlukyz poistenia
1. Poistenie sa nevz(ahuje na :
a) "škodu" spôsobenú úmyselne alebo v dôsledku "vedomej
nedbantivosti" poisteného alebo iných osôb konajúcich
v mene poisteného,
b) "environmentálnu škodu" o ktorej poistený vedel alebo vedel
o "úniku znečisfujúcich látok" pred dojednaním poistenia,
ktoré by viedli ku vzniku "environmentálnej škody",
c) "škodu", k náhrade ktorej sa poistený zaviazal nad rámec
stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi a bez
súhlasu poisfovateta,
d) "škodu na zdraví" zamestnanca poisteného aiebo akejkotvek
osoby vykonávajúcej pracovnú činnosf pre poisteného alebo
ním poverenú osobu vrátane pracovných úrazov a chorôb
z povolania,
e) , ^kodu" na stavbe spojenej so zemou pevným základom,
ktorú poistený atebo ním poverená osoba užíva, obýva alebo
ma v najme,

f) "škodu" na hnutetnej veci, ktorá bolo poistenému atebo nírr,
poverenej osobe zverená, zapožičaná, ďalej veci, ktorú
poistený alebo ním poverená osoba prevzala alebo ju
používa,
g) "škodu na zdraví" spôsobenú formaldehydom, kremíkom,
perzistentnými organickými látkami, metyltercbutylom,
éterom, olovom olebo ortufou,
h) "škodu" spôsobenú podzemnými skladovacími nádržami,
i) "environmentáinu škodu", ktorá vznikla alebo existuje pred
dňom začiatku dobytrvania poistenia,
j) "environmentálnu škodu", ktorá vznikla v "mieste prevádzky"
poisteného v dôsledku odpadových vôd (kanalizácie)
poisteného,
k) náklady na "nápravné opatrenia", "technické náklady" ,
"náhradu nákladov konania" v súvislosti s "environmentálnou

škodou", ktorá nastala pod, na, atebo v "mieste prevádzky"
poisteného, pokiaľ to nie je v poistnej zmluve výslovne
dojednané,
1) náklady, ktoré boli vynaložené na údržbu, opravu, výmenu
alebo zlepšenie prevádzkových zariadení alebo vybavenia
poisteného,
m)náklady na výmenu alebo stiahnutie poisteného "výrobku"
z obehu,
n) "škodu" spôsobenú atebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy
alebo prevádzky skládok s odpadmi, tikvidácie alebo
spaľovania odpadu,
o) "škodu" spôsobenú genetickou zmenou organizmu alebo
používaním geneticky modifikovaných organizmov,
p) "škodu" spôsobenú azbestom alebo látkami obsahujúcich
azbest,
q) "škodu" spôsobenú geologickým prieskumom alebo fažbou
ropy, plynu,
r) "škodu" spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastnictva, správy
atebo prevádzky akéhokoľvek motorového vozidla, ktoré j'e
predmetom povinného zmtuvného poistenia zodpovednosti
za škodu,
s) "škodu" spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy
alebo prevádzky akéhokoľvek plavidla (riečneho alebo
námorného)alebo lietadlo,
t) "škodu" spôsobenú leteckými súčiastkami,
u) "škodu" spôsobenú zmenou využívania pôdy,
v) plnenia vyplývajúce z povinnosti poisteného nahradif
poplatky, pokuty, penále, peňožné tresty a to na základe
občianskoprávnych, trestnoprávnych, obchodno-právnych
predpisov, predpisov správneho práva vrátane "všeobecne
záväzných environmentátnych právnych predpisov" alebo na
základe zmluvného vzfahu.

2, Poisteniesa dälej nevzfahuje na "škodu":

a) spôsobenúvojnou, vojnovým stavom, vojnovými udalosfami,
vzburou, povstaním, štrajkom, výlukou, občianskou vojnou,
revolúciou, pracovnými nepokojmi,
rabovaním, sabotážou, výnimočným stavom, konfiškáciou,
zásahom štátnej alebo úradnej moci alebo okýmkotvek iným
činom, ktorý súvisí s vyššie uvedenými bez ohľadu na to, či
vojna bola vyhlásená alebo nie,

b) akýnnkotvek teroristickým činom; vylúčenáje taktiež "škoda"
spôsobená pri vykonávaní opatrení na kontrolu, prevenciu,
potlaéeniealebosa inakvzfahujúca kteroristickému änu; pre

účelytohto poistenia teroristický čin znomená čin zahrnujúci,
ale nieobmedzený na použitie sily alebo násilia a/alebojeho
hrozbyosobou,ateboskupinouosôb,konajúcichsamostatne
alebo v mene alebo v spoj'ení s akoukoľvek organizáciou
alebo vládou, vykonaný z politických, náboženských,
ideologických alebo iných podobných pohnútok, s úmyslom
ovplyvnifvtádua/alebozastrašifobyvateľstvo aleboj'ehočasť,
c) priamo oiebo nepriamo súvisiacu s jadrovou energiou,
vyplývajúcu z jadrovej energie, spôsobenú alebo vzniknutú
jadrovou energiou alebo jadrovým žiarením akéhokotvek

druhu,rádioaktivitou,výbuchomakejkotvekvojenskejzbrane,
použitm zbrane hromadného ničenia, spôsobenúvplyvom

akéhokoľvek žiarenia,

d) spôsobenú vyššou mocou (vis maior) (napr. povodeň,
zemetrasenie, úder blesku, víchrica, zosuv pôdy, vutkanický
výbuch.)

3. V pcistnej zmluveje možnédohodnúť aj inéšpecifickévýluky.

Článok7:Plneniepoisíovoteía, limit plnenia
1. Poisfovater nahradí za poisteného "škodu" z jednej "škodovej
udalosti" maximálne do výšky poistnej sumy alebo "sublimitu
dojednaných v poistnej zmluve a to bez ohľadu na počet
poistenýchosôb,poškodenýchosôb,uptatnenýchnárokovalebo
súdnych konaní.

2. Všetky"škod/',ktorévzniknúzjedneja tej istej"škodovejudalosti"
počas jedného poistného obdobia alebo niekotkých poistných
období sa budúvzťahovať k poistnémuobdobiu,kedybola prvá
"škoda"zistenáresp.kedyboluplatnenýnároknanáhraduškody
na zdraví oleboškody na veci pruykrát

3. Poistná suma je v poistnej zmluve uvedený maximálny limit
poistného plnenia poisfovateta počas jedného poistného
obdobia.

Článok8:Spoluúčasf
Poistenýsa podieľa na poistnom plnení z každej "škodovej udalosti"
pevne stanovenou sumou alebo percentom alebo kombináciou

pevne stonovenej sumy a percenta uvedenom v poistnej zmluve.
Poisfovateľzniži každé plnenie o dohodnutú výšku spoluúčasti.

Článok9:Vznika zánikpoistenia
1. Cas, na ktorý bo[o poistenie dojednané, je poistná doba. Časf
poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve, za ktorú SQ platí
poistné, je poistné obdobie. Pri krátkodobých poisteniach

(poistnádoba kratšiaakoj'eden rok) sú poistna doba a poistné

obdobie totožné.

2. Poisteniesa dojednávana dobu urcitúalebo neurčitú.

3. Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod. ) po
dni uzatvorenia poistnej zmluvy, pokia[ nieje v poistnej zmluve
dohodnutéinak.

4. Poisteniezanikne pre neplatenie poistného:
a) ok poistné za prvé poistné obdobie alebo j'ednorazové
po'stné nebolo zapLatené do troch mesiocov odo dňa j'eho
splatnosti,

b) ak poistné za dälšie poistné obdobie nebolo zaplatené do
jedného mesiaca odo dňa doruéenia výzvy poisfovateľa na

jehozaplatenie,aknebolopoistnézaptatenépreddoručením

právnymi predpismi nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

Článok10:Poistné
1. Poistné uhrádza poistník za poistné obdobie v termínoch

splatnostidohodnutýchv poistnejzmluve.Poistnéjejednorázové
alebo bežné.

2. Jednorázové poistné je poistné za celú dobu, na ktorú bolo
poistenie dojednané.

3. Bežnépoistnéje poistnéza dohodnutépoistnéobdobie,
4. Poistné sa stanovuje pevnou fínanénou sumou alebo sadzbou
z premennej hodnoty.

5. V poistnej zmluveje možnédohodnúf,žepoistník uhradí poistné
za poistné obdobie v splátkach. Pri dojednaní polročného alebo
štvrfročného platenia splátok poistného sa účtuj'e k ročnému
poistnému prirážka, ato 3 % z ročného poistného za ptatenie

v polročných sptátkacha 5 % z ročnéhopoistnéhoza platenie
v štvriročných splátkach.

6. Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach platí, že
nezaplatenímjednej splátky poistného sa dňom nasledujúcim po
dnijej splatnosti stáva splatným poistné za celé poistné obdobie
a poistník je povinný zaplatif poistné za celé poistné obdobie
poisfovatetovi aj bez vyzvania. Poisfovateľ má nárok na úrok
z omeškaniaza každýdeňomeškania.

7. Ak je poistné stanovené sadzbou z premennej hodnoty, je
poistnik povinný najneskôr do jedného mesiaca po uptynutí
poistného obdobia oznámif poistovatetovi skutočnú výšku
hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie výšky takéhoto poistného.

8. DoplQtok k poistnému podfa ods. 7 tohto článkuj'e splatný do
jednéhomesiacaod oznámeniajehovýškypoistníkovi; prípadný
preplatok poisfovatet vráti do jedného mesiaca po oznámení

premennej hodnotyrozhodujúcejpre skutočnúvýšku poistného.
V pripade, že bolo v poistnej zmluve dojednané minimálne
poistné poisfovateľ vráti pripadný preplatok na poistnom iba
v časti, v ktorej preplatok presohuje minimálne poistné.

Článok11:Povinnosti poistníka, poisteného, poisťovatera
1. Poistený je povinný dodržiavaf všeobecne záväzné právne
predpisy najmä "všeobecne záväznéenvironmentálne právne
predpisy", tieto VPP-EZ, zmluvné dojednania a povinnosti
vyptývajúce rnu z poistnej zmluvy,

2. Poistník je povinný pravdivo a úplne odpovedaf na všetky
písomné otázky poisfovateta pri dojednávaní poistenia. To isté

platí i v prípade zmeny poistenia. Uvedenú povinnosf má aj
poistený.

3. Poistník alebopoistenýjeďalejpovinný:
a) bez zbytočného odkladu písomne oznámif poisfovateľovi

všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na zvýšenie rizika
vyplývajúce z činnosti poisteného ako i všetky zmeny
v skutocnostiach, ktoré poistník alebo poistený oznámil pri
dojednáva. ní poistenia,

b) poisfovateľovi kedykoľvek predložifalebo umožnitnahliadnuf

doakýchkoľvek účtovnýcha inýchdokladov,pokiatjeto nutné
k zisteniu aLebo prevereniu údajov rozhodujúcich pre
stanovenie poistnéhoalebo pre posúdenierizika,
c) uhradif riadne a včas poistné v zmyste poistnej zmtuvy,

d) odstránif každú skutočnosf, o ktorej sa dozvie a ktorá by
mohla maf vptyv na vznik "škody" alebo prijaf toke
preventívne opatrenia, aké je možné rozumne požadovať,

aby sa vzniknutá "škoda" ďalej nezväčšovala,

tejto výzvy. Výzva poisfovatefa obsahuje upozornenie, že
poisteniezanikne,ak nebudezaplatené.

e) postupovaf v súlade s pokynmi poisfovateľa a dbaf, aby

Poisteniezaniknepre neplatenieaj v prípade, akbolazaplatená

f) oznámit poisfovateľovi skutočnosf, že má dojednoné d'alšie

len časf poistného.

5. Poisteniezaniknevýpovedbu:
a) jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzatvorení
poistnej zmluvy. Výpovedná lehota j'e osemdenná, jej
uplynutím poisteniezanikne,

b) ku koncu poistnéhoobdobia.Výpoveďsa musí daf aspoň 6

týždňovpredjeho uplynutím,
c) jednej zo zmtuvných strán do jedného mesiaca odo dňa
poskytnutia poistného plnenia alebo j'eho zamietnutia.
Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutim poistenie
zanikne.

6. Poisteniezanikneaj:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané (poistenie
dojednanéna dobu určitú),
b) zánikom poisteného,

c) zánikom oprávnenia poisteného na vykonávanie "poistenej
činnosti".

7, Ďalšiedôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými

"škoda" nenastala,

poistenie toho istého rizika u iného poisfovateľa (názov
a sídlo) a výšku dojednanej poistnej sumy,
g) dodržiavot povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo
zmenšeniurizika,ku ktorým ho zaväzujepoistnázmluva.
4. Ak nastane ,3kodová udalosť', poistenýje povinný:
a) urobif všetky možné opatrenia k zmierneniu následkov

"škody",vyžiadať si k tomu pokyny poisfovateľa a postupoval:

vsúladesnimi,

b) ihned, najneskôr do ôsmich dní odkedy sa dozvedel
o ^kodovej udalosti", poisfovatebvi pisomne oznámif túto
skutočnosť,

c) oznámif bezodktadne vznik "environmentálnej skody"
príslušnému orgánu (obvodnému úradu životného prostredia

aleboSlovenskejinspekciiživotnéhoprostredia),
d) v prípade "bezprostrednej hrozby" "environmentátnej škody",
počas prvého nasledujúceho pracovného dňa odo dňa

prijatia"bezodkladnýchpreventívnych opatrení" oznámiftúto
skutočnosf písomne poisfovatebvi,

^^í_.

.

e) požiadaf poistovateťa o písomný súhtas s vynaložením

"technickýchnákladov",
f) poskytnúf poisfovateľovi súčinnosf pri vyšetrovaní "škody",
alebo v súdnom konaní, bez vyzvania mu oznamovať všetky
skutočnosti týkajúce sa nároku na náhradu "škody", pravdivo
a v stanovenej lehote odpovedať na jeho otázky,
g) bezodkladne požiadaf príslušný orgán štátnej správy na
úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd o vydanie
rozhodnutia o tom, že poistený nie je povinný znášaf náktady
alebo časf nákladov na "bezodkladné preventívne opatrenia"
alebo "nápravné opatrenia", pokial poistený je podta

"všeobecne záväzných environmentálnych právnych predpisov" na to oprávnený (napr. ak "škoda" bola spôsobenó
trefou osobou),
h) neuspokojovaf a neuznávať ani čiastočne uplatnené nároky
na náhradu "škody", nesmie uznaf zodpovednosť za "škodu"

alebo uzavriefdohodu o vyrovnaní alebo súdnyzmier, pokiaľ
k tomu nedostane od poisfovateľa vopred písomný súhtas,
i) poisfovateľovi bezodkladneoznámiť po tom, ako sa dozvie, že
je voä nemu súdne atebo mimosúdne uplatňovaný nárok na
náhradu "škody" alebo že je proti nemu v súvislosti so
zodpovednosfou za "škodu" vedené prípravné alebo trestné
konanie o predložif mu všetky s tým súvisiace písomné
materiály,
j) prenechaf poisfovatefovi menovanie právneho zástupcu
a vedenie súdneho konania vo všetkých prípadoch, kde
nákladyznáša poisfovatel;
k) odovzdaf poisfovateľovi
všetky doktady potrebné
k uplatneniu práva prechádzajúceho z poisteného na
poisfovateľa v súlade s článkom 12 týchto VPP-EZ.
5, V prípade porušenia alebo nedodržania povinností stanovených
všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito VPP-EZ,
zmluvnými doj'ednaniami alebo dohodnutými v poistnej zmluve,
poistený je povinný spätne uhradif poisfovateľovi sumu
primeranú tomu, aký vptyv molo jeho porušenie na rozsah
povinnosti poisfovateta poskytnúf poistné plnenie. Uvedenú
povinnosf má v prípade porušenia svojich povinností aj poistník.

6. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisfovateľa tým, že je
potrebné rozhodujúce skutočnosti zisfovať opätovne, poisfovateľ
má právo požadovaf od poisteného náhradu v plnej výške týchto
zvýšených náktadov a poistenýje povinný ich uhradif.
7. Poisfovateľje povinný po oznámení nároku na náhradu "škody"
bez zbytočného odkladu začat šetrenie potrebné na zistenie
rozsahujeho povinnosti plniť.

Článok12:Prechodpráv
Pokiaľ poisfovateľ nahradil za poisteného "škodu", prechádza na
neho právo poisteného na náhradu "škod/' alebo iné obdobné
právo, ktoré poistenému v súvislosti s j'eho zodpovednosfou za
"škodu" vzniklo proti inému,

Článok13: Príslušnosf súdov
Pre šúdne pory z tejto poistnej zmluvy sú príslušné výhradne súdy
Stovenskej republiky.

Článok14:Doručovaniepísomností
Poistník j'e povinný písomne oznámif poisťovateľovi zmenu svojej
adresy bez zbytočného odkladu. Poisfovateľ zosiela písomnosti no
poslednú známu adresu poistníka alebo poisteného. PIsomnosf
poisfovateta urcená poistníkovi alebo poistenému (d'alej len
"adresát") sa považuj'e za doručenú dňom prevzatia písomnosti
adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie pisomnosti odoprel.
V prípade, že sa písomnosf uloží na pošte kvôli nezastihnutiu

adresáta s tým, že si ju adresátv príslušnej tehote nevyzdvihol na
pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď
sa adresát o jej uložení nedozvedel. Písomnosf sa považuje za
doručenú dňom, keď bola písomnosf vrátená poisfovatefovi ako
nedoruäteľná z dôvodu zmenyadresy, ktorú poistník alebo poistený
neoznámil alebo z dôvodu oznámenia nesprávnej adresy.

Článok15:Záverečnéustanovenia
1. Od ustanovení týchto VPP-EZ j'e možné sa v poistnej zmluve
odchýliť.
2. VPP-EZ nadobúdajú účinnosf 15. 04. 2008.

