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Oboznámenie poistníka s  podmienkami uzavretia pois tnej zmluvy 
v zmysle ust. § 37 ods.3 z. č. 8/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov  

POISTENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ, INÉHO MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

Informácie o pois ťovate ľovi 
1. Obchodné meno a právna forma poisťovateľa:  QBE Insurance (Europe) Limited  
2. Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa:  Veľká Británia 
 názov štátu, kde sa nachádza pobočka poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu:  Slovenská republika 
3. Sídlo poisťovateľa:  Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC3M 3BD Londýn 
 adresa umiestnenia pobočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu:  Štúrova 27, 042 80 Košice 

Charakteristika poistnej zmluvy  
1. Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané 

v poistnej zmluve (poistný produkt): 
Poistenie hnute ľných vecí, iného majetku a zodpovednosti za škodu 
je možné dojedna ť v rozsahu: 
I. Základné poistenie hnuteľných vecí a iného majetku 
II.A Doplnkové poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti 
II.B Doplnkové poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva budovy 

2. Popis poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v 
poistnej zmluve (poistný produkt): 
a) poistné riziká, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané: 

I. Základné poistenie hnuteľných vecí a iného majetku 
Typ Klasik  

 Poistenie sa vzťahuje na vecné škody spôsobené živelnými 
udalosťami: požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku, nárazom 
alebo zrútením lietadla, víchricou, krupobitím a ďalej vodou 
z vodovodných zariadení, krádežou vlámaním, vandalizmom po 
vlámaní. 
Typ Special 
 Poistenie sa vzťahuje na vecné škody v rozsahu podľa typu Klasik 
a ďalej na vecné  škody spôsobené: 
povodňou, záplavou, zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy, 
pádom lavín, pádom stromov, ťarchou snehu alebo námrazy, 
výbuchom sopky, zemetrasením, dymom, lúpežným prepadnutím. 
II.A Doplnkové poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti 
Zodpovednosť za škodu na právnym predpisom stanovenú 
zodpovednosť poisteného alebo osôb žijúcich s ním v spoločnej 
domácnosti za škodu, ktorá bola spôsobená inému. 
II.B Doplnkové poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva budovy 
Zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobená inému v súvislosti 
s výkonom vlastníckeho práva alebo užívacieho práva budovy 
alebo stavby. 

b) všeobecná charakteristika poistného plnenia: 
I. Základné poistenie hnuteľných vecí a iného majetku 
1) V prípade, ak bola poistená vec zničená alebo ukradnutá, vznikne 

poistiteľovi povinnosť pri poistení s plnením na novú hodnotu 
poskytnúť sumu,  za ktorú je možné v mieste a v čase vzniku 
poistnej udalosti vec rovnakú alebo porovnateľnú, t.j.  rovnakého 
druhu a účelu znovu zriadiť ako vec novú. 

2)  V prípade, ak bola poistená vec poškodená, vznikne poistiteľovi 
povinnosť pri poistení s plnením na novú hodnotu poskytnúť sumu 
zodpovedajúcu primeraným nákladom na opravu poškodenej veci 
v čase bezprostredne  pred vznikom poistnej udalosti. 

3) Poistiteľ poskytne poistné plnenie maximálne do výšky poistnej 
sumy alebo limitu poistného plnenia. 

II.A Doplnkové poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti 
resp. II.B Doplnkové poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva 
budovy 
1) Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby 

poistiteľ v prípade poistenej udalosti nahradil za poisteného: 
a) uplatnené a preukázané nároky na  náhradu škody na zdraví; 
b) uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na veci; 
c) náhradu ušlého zisku ako následok škody na zdraví alebo na 

veci; 
d) trovy občianskeho súdneho konania, vrátane trov právneho 

zastúpenia, ktoré je poistený na základe právoplatného 
rozhodnutia súdu povinný nahradiť poškodenému. 

2) Poistné plnenie za jednu poistnú udalosť je obmedzené limitom 
poistného plnenia. Poistné plnenia, ktoré poistiteľ poskytne 
v priebehu poistného roka za všetky poistné udalosti je 
obmedzená dvojnásobkom limitu poistného plnenia. 

c) ďalšie výhody, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané: 
------ 

d) podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť 
poistné plnenie: 
I. Základné poistenie hnuteľných vecí a iného majetku 
1) Poistenie sa nevzťahuje na: 

a) veci slúžiace na podnikanie, zárobkové účely alebo na výkon 
povolania;  

b) veci v trvale neobývanom byte alebo v trvalo neobývanej 
rekreačnej budove alebo veci v záhradných chatkách; 

c) veci odovzdané alebo veci prevzaté za účelom poskytnutia 
služby. 

2) Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené: 
a) ošľahnutím, ktoré nemá svoj pôvod v požiari, výbuchu alebo 

priamom údere blesku; 
b) vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do budovy, 

pokiaľ k nemu nedošlo vplyvom poškodenia budovy  
následkom poistených živelných udalostí; 

c) povodňou, ktorá sa v mieste poistenia dá predpokladať, t.j. ak 
je výskyt častejší ako raz za päť rokov pred dátumom vzniku 
škodovej udalosti. 

II.A Doplnkové poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti 
a) za škodu spôsobenú osobám žijúcim s poisteným v spoločnej 

domácnosti, poistenému blízkym osobám v zmysle Občianskeho 
zákonníka,  spoločníkovi poisteného v obchodnej spoločnosti, 
nájomcovi bytu, ktorý vlastní poistený resp. poistník, alebo 
podnájomníkovi poisteného; 

b) za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytnutím odbornej služby 
(vrátane bezplatnej) podnikateľskou alebo inou zárobkovou 
činnosťou poisteného; 

c)    škodu vzniknutú pri výkone práce v pracovnom, služobnom, 
štátnozamestnaneckom alebo inom pracovnoprávnom pomere; 

d) škodu vzniknutú pri aktívnej činnosti poisteného na športových 
súťažiach a pretekov (vrátane príprav) a pri vykonávaní 
extrémnych športov. 

II.B Doplnkové poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva budovy 
e) za škodu spôsobenú osobám žijúcim s poisteným v spoločnej 

domácnosti, poistenému blízkym osobám v zmysle Občianskeho 
zákonníka   alebo spoločníkovi poisteného v obchodnej 
spoločnosti; 

f)    za škodu vzniknutú v súvislosti s podnikateľskou alebo inou 
zárobkovou činnosťou poisteného; 

g) za škodu vzniknutú počas demontáže alebo búrania budovy; 

Ostatné prípady sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach, 
resp. zmluvných dojednaniach poistnej zmluvy. 

e) podmienky, za ktorých je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť: 
Pokiaľ malo porušenie povinností poisteného podstatný vplyv na vznik 
poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov, je poistiteľ  
oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo 
toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť. 

3. Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného:  
Poistenie zanikne, ak: 
a) poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo 

zaplatené do troch mesiacov odo dňa splatnosti,  
b) poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného 

mesiaca odo dňa doručenia výzvy poistiteľa na jeho zaplatenie, ak 
nebolo poistné zaplatené pred doručením výzvy. To isté platí, ak bola 
zaplatená len časť poistného. 

4. Doplnkové administratívne služby, ktoré nie sú zahrnuté v poistnom, 
poplatky s nimi spojené a spôsob sprístupňovania informácii o ich zmene: 
------ 

5. Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožnia 
poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej zmluvy bez súhlasu druhej 
zmluvnej strany: 
------ 

6. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedanie poistnej zmluva: 
sú uvedené v článku 5. všeobecných poistných podmienok. 

7. Spôsob vybavovania sťažností:  
Klient môže podať sťažnosť písomne  na adresu: QBE Insurance (Europe) 
Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Štúrova 27, 042 80 
Košice alebo mailom na adresu info@sk.qbe.com. Sťažnosť bude 
vybavená najneskôr v lehote 30 dní od doručenia. 

8. Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy: 
------ 

Upozornenie poistníka  
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.  

 
Klient svojím podpisom potvrdzuje, že bol pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s  týmito podmienkami a  že  ich  v písomnej forme prevzal.  
  
V ..........................................., dňa ...................................... ....................................................................... 
 klient / poistník 

 


