
Práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy sa riadia: príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka,  8. časť – Hlava 15, v platnom znení, všeobecnými poistnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
poistnej zmluvy, osobitnými poistnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, ustanoveniami poistnej zmluvy, prílohami a doložkami, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva a ktoré sú k poistnej
zmluve pripojené.

Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy

Informácia o poisťovateľovi

Charakteristika poistnej zmluvy

Upozornenie poistníka

Obchodné meno a právna forma: Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika

Sídlo poisťovateľa a identifikačné údaje: Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO: 35 709 332, DIČ 2021000487, IČ DPH: SK2021000487,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, Spoločnosť patrí do skupiny Generali,

ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č.26 (ďalej len "poisťovateľ").

Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu
byť dojednané v poistnej zmluve: Poistenie majetku a zodpovednosti za škody Identifikátor poistenia

Poistný produkt

Môj dom  

Môj byt 

Moja domácnosť

Moja chata - 
poistenie zariadenia
rekreačnej 
domácnosti

Poistenie 
zodpovednosti za
škodu spôsobenú pri
bežnom občianskom
živote 

Poistenie 
spoločenských 
zvierat - 
Poistenie psa

Poistné riziká -
doplnkové

Ďalšie výhody, ktoré
môžu  byť a/alebo
budú poistnou
zmluvou dojednané

Spoplatnené
doplnkové
administratívne služby

Spôsob vybavovania
sťažností

Sprístupňovanie 
informácií

Poistné riziká-
základné

požiar,výbuch,škody spôsobené úderom

blesku, nárazom alebo zrútením lietadla s

posádkou, jeho časti alebo

nákladu,povodňou,víchricou, krupobitím, 

zosuvom pôdy, zrútením skál alebo

zemín,zosuvom  alebo zrútením lavín, pádom

stromov, stožiarov  a iných predmetov, ak

nie sú súčasťou toho istého súboru ako

poškodená vec, zemetrasením dosahujúcim

aspoň 6. stupeň  medzinárodnej stupnice,

tiažou snehu alebo námrazy, ak je poistená

budova, odcudzením poistenej veci krádežou

vlámaním alebo lúpežou, úmyselným 

poškodením alebo zničením poistenej veci

treťou osobou

požiar, výbuch , škody spôsobené

bezprostredným úderom blesku, pádom

lietadla, jeho časti alebo nákladu,povodňou,

záplavou, vodou unikajúcou z vodovodných

zariadení, víchricou, krupobitím,zosuvom pôdy,

zrútením skál alebo zemín, zosuvom  alebo

zrútením lavín, pádom predmetov, 

odcudzením poistenej veci krádežou 

vlámaním alebo lúpežou, úmyselným 

poškodením alebo zničením poistenej veci

treťou osobou

Predmetom poistenia je poistenie

zodpovednosti za škodu, ktorú  poistený

spôsobil inej osobe na zdraví, poškodením

a/alebo zničením veci a za ktorú poistený

zodpovedá v zmysle všeobecne záväzných

právnych  predpisov  a VPP PZO 08  podľa

článku I. Predmet poistenia

Poistenie sa dojednáva ako poistenie

zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobil poistený

inej osobe v rozsahu článku II. VPP PZO 08.

Predmetom poiststnej ochrany a poistné

nebezpečenstvá sa dojednáva podľa VPP

PSZ 08 článok II..

Poistenie psov môže byť uzatvorené na 

poistenie nákladov na veterinárnu liečbu.

(ďalej len „typ poistenia L“),   poistenie

úhynu alebo utratenia (ďalej len „typ 

poistenia U“), a poistenie zodpovednosti za

škodu, za ktorú poistený zodpovedá ako

vlastník poisteného spoločenského zvieraťa

(ďalej len „typ poistenia Z“).

K poistnej zmluve „Môj dom“ a „Môj byt“ je možné pripoistiť doložky špecifikované v OPP Môj dom 08 a OPP Môj byt 08, napr. Poistenie menovite určených konštrukcii a ďaľšieho vybavenia stavby, Poistenie 
nákladov na demoláciu, odpratanie zvyškov a upratania miesta poistenia, Poistenie pre prípad straty nájomného a ďalšie v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

Pokiaľ je v zmluve uvedené, súčasťou poistenia je aj poskytovanie asistenčných služieb v zmysle podmienok pre ich poskytovanie uvedených v asistenčnom liste, ktorý je prílohou poistnej zmluvy.

Poistený a poisťovateľ sa v prípade nezhody o výške plnenia môžu dohodnúť, že výška plnenia bude stanovená tzv. expertným konaním. Každá strana hradí náklady svojho experta, náklady na činnosť experta 
s rozhodným hlasom hradia rovnakým dielom.

Sťažnosť musí byť podaná v písomnej forme a riadne doručená poisťovateľovi na adresu sídla poisťovateľa. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Termín vybavenia je najneskôr v lehote
30 kalendárnych dní, pričom lehota začína plynúť v deň nasledujúci po doručení sťažnosti poisťovateľovi.
V prípade súčinnosti tretích strán a v prípadoch náročných na prešetrenie, môže byť táto lehota predĺžená maximálne na 60 kalendárnych dní.

Ďalšie informácie sú dostupné na www.generali.sk, resp. telefonicky na Kontakt centre 0850 111 117 (volania zo SR), +421258276666 (zo zahraničia), e-mailom na gsl@gsl.sk  alebo osobne na našich predajných
miestach.

Všetky informácie uvedené v tomto formulári majú len informačný charakter, pokiaľ ide o práva a záväzky poisťovateľa a poistníka/poisteného, tie sa riadia výlučne ustanoveniami poistnej zmluvy, všeobecných a osobitných

poistných podmienok a doložiek, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve a s ktorými bol poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy. Z informácií uvedených v tomto dokumente sú pre poistníka/poisteného určené

výlučne informácie, ktoré sú zároveň uvedené v poistnej zmluve a zmluvnej dokumentácií vybraného poistného produktu. Poistník podpisom tohto formulára potvrduzuje, že mu pred uzavretím poistnej zmluvy boli 

poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods.3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.

Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi 

predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov.

Všeobecná charakteristika poistného
plnenia

Ak nastala poistná udalosť, má 

poistený právo na  poistné  plnenie

za  podmienok uvedených vo OPP Môj

dom 08 článok VII. a OPP Môj byt 08

článok V. Poisťovateľ poskytne plnenie

v rámci stanovenej poistnej sumy v

súvislosti s jednou poistnou udalosťou

plnenie tiež za primerané účelne

vynaložené náklady podľa OPP Môj byt

08 článok VI.  a OPP Môj dom 08

článku VIII. Zvláštne prípady plnenia.

Ak nastala poistná udalosť, má 

poistený právo na  poistné  plnenie  za

podmienok uvedených vo VPP PZD 08

článok XI. Plnenie poisťovateľa  a/alebo

článku I. Plnenie poisťovateľa  OPP

Moja domácnosť 08 a OPP ZRD 08

článok III. Poisťovateľ poskytne plnenie

v rámci stanovenej poistnej sumy 

v súvislosti s jednou poistnou udalosťou

plnenie tiež za primerané účelne

vynaložené náklady podľa VPP PZD 08

článku XII. Zvláštne prípady plnenia.

Poisťovateľ poskytne plnenie podľa

VPP PZO 08 článku IX. Plnenie 

poisťovateľa.

Ak nastala poistná udalosť poisťovateľ

poskytne plnenie podľa článku V. VPP

PSZ 08. Poisťovateľ poskytne poistné

plnenie v eurách do 15 dní po

skončení šetrenia nutného pre zistenie

rozsahu svojej povinnosti plniť. Hornou

hranicou poistného plnenia je limit

plnenia (poistná suma) podľa článku VI.

VPP PSZ 08

Výluky z poistenia a iné
obmedzenia poistného plnenia

Poistenie sa nevzťahuje na škody,

ktoré boli priamo alebo nepriamo

spôsobené na základe príčin

špecifikované vo VPP PPZ 08

článok XI. Plnenie poisťovateľa a

v  OPP Môj dom 08 článok V.

Výluky z postenia.

Poistenie sa nevzťahuje na škody,

ktoré boli priamo alebo nepriamo

spôsobené na základe príčin

špecifikované vo VPP PZD 08

článku XIV. Výluky z postenia.

Poistenie sa nevzťahuje na 

zodpovednosť za škodu uvedenú

v článku X. Výluky z poistenia

zodpovednosti za škodu občanov.

Poistenie sa nevzťahuje na škody

špecifikované VPP PSZ 08 

v článok III.

Informácia o dôsledkoch 
nezaplatenia poistného

Poistenie zanikne aj nezaplatením 

poistného. Poisťovateľ má právo na

poistné za dobu do zániku poistenia.

Ak nastala poistná udalosť a dôvod

ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí

poisťovateľovi poistné do konca 

poistného obdobia, v ktorom poistná

udalosť nastala.

Poisťovateľ má právo na poistné za

dobu do zániku poistenia. Ak nastala

poistná udalosť a dôvod ďalšieho 

poistenia tým odpadol, patrí

poisťovateľovi poistné do konca

poistného obdobia, v ktorom poistná

udalosť nastala.

Poisťovateľ má právo na poistné za

dobu do zániku poistenia. Ak nastala

poistná udalosť a dôvod ďalšieho 

poistenia tým odpadol, patrí 

poisťovateľovi poistné do konca poist-

ného obdobia, v ktorom poistná

udalosť nastala.

Poisťovateľ má právo na poistné za

dobu do zániku poistenia. Ak nastala

poistná udalosť a dôvod ďalšieho 

poistenia tým odpadol, patrí 

poisťovateľovi poistné do konca 

poistného obdobia, v ktorom poistná

udalosť nastala.

Podmienky odstúpenia od poistnej
zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy

Okrem dôvodov zániku poistenia

uvedených v platných právnych

predpisoch poistenie zaniká aj 

v prípadoch definovaných v VPP

PPZ 08 článok VII.

Okrem dôvodov zániku poistenia

uvedených v platných právnych

predpisoch poistenie zaniká aj 

v prípadoch definovaných v VPP

PZD 08 článok VII. Poistenie

zanikne aj nezaplatením 

poistného.

Okrem dôvodov zániku poistenia

uvedených v platných právnych

predpisoch poistenie zaniká aj

v prípadoch definovaných v VPP

PZO 08 článok VI. Poistenie

zanikne aj nezaplatením 

poistného.

Okrem dôvodov  uvedených 

v zákone poistenie zaniká aj

zmenou v osobe vlastníka  

poisteného spoločenského 

zvieraťa, ak nie je v  osobitných

poistných podmienkach alebo 

v poistnej zmluve dojednané inak

alebo skončením chovu 

poisteného zvieraťa.

Meno priezvisko/Obchodné meno, podpis poistníka

SK 27.510.10.00


