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Poistenie zodpovednosti  
za škodu spôsobenú výkonom 
advokácie
Informačný dokument o poistnom produkte

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie.

Spoločnosť:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.  
so sídlom Digital Park I, Einsteinova 21,  
Bratislava, Slovenská republika,  
IČO: 31383408, zapísaná v OR OS 
Bratislava I. odd. Sa, vl. č. 757/B

Produkt: 

Poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú výkonom advokácie

Čo je predmetom poistenia?
 Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone ad-

vokácie alebo autorizácie zmlúv o prevode nehnu-
teľností, na ktorú je poistený oprávnený v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov a poist-
nou sumou uvedenou v návrhu poistnej zmluvy.

 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe 
na zdraví, alebo usmrtením, poškodením, zniče-
ním, alebo stratou veci pri prevádzke advokátskej 
kancelárie s poistnou sumou uvedenou v návrhu 
poistnej zmluvy.

 Zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach, 
ktoré poistený prevzal za účelom výkonu advoká-
cie s poistnou sumou uvedenou v návrhu poistnej 
zmluvy, pričom zodpovednosť za škodu spôsobe-
nú na peniazoch je limitovaná poistnou sumou 
330 eur.

Ak je to v poistnej zmluve uvedené, predmetom pois-
tenia je aj zodpovednosť za škodu spôsobenú správ-
com podľa zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch.

alebo zmluvách, ktoré majú cenu historickú, alebo
cenu, ktorá je odvodená z ich výnimočnosti a ne-
nahraditeľnosti a  boli poisteným, alebo zamest-
nancom prevzaté k výkonu advokácie,

 pohľadávky poisteného za činnosť nesúvisiacu 
s výkonom advokácie,

 zodpovednosť za schodok na finančných hod-
notách, ktorých správou bol poistený poverený, 
spreneverou zo strany zamestnancov poisteného 
alebo iných osôb, ktoré touto činnosťou poveril,

 zodpovednosť za škodu vzniknutú chybným vede-
ním účtu alebo vykonaním chybnej platby v účtov-
níctve poisteného,

 zodpovednosť za škodu vzniknutú právnickej oso-
be, v ktorej má poistený, jemu blízka osoba alebo 
jeho zamestnanec väčšinovú majetkovú účasť 
alebo, v ktorej má väčšinovú majetkovú účasť spo-
ločník poisteného alebo osoba, ktorá vykonáva 
činnosť spoločne s poisteným na základe zmluvy 
o združení alebo im blízke osoby, činnosť spoločne 
s  poisteným na základe zmluvy o  združení alebo 
im blízke osoby,

 zodpovednosť za škodu spôsobenú ohováraním, 
urážkou na cti alebo porušením povinnosti mlčan-
livosti,

 škodu zo zmluvných vzťahov poškodeného pria-
mo nesúvisiacich so škodovou udalosťou,

 zodpovednosť za škodu vzniknutú technickým zly-
haním strojov na spracovanie dát,

 výkon advokátskej činnosti v  inom ako členskom 
štáte EÚ , na chybnú aplikáciu zahraničného práva 
s výnimkou práva EÚ,

 zodpovednosť za škodu vzniknutú v  súvislosti 
s úmyselným trestným činom poisteného,

 zodpovednosť za škodu spôsobenú správcom 
vzniknutú z  nedohodnutia alebo neudržovania 
pri meranej poistnej ochrany pre dlžníka, ktorý je 
v úpadku,

Čo nie je predmetom poistenia?
 Akékoľvek iné riziko ako riziko uvedené v  sekcii  

„Čo je predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje na:

 zodpovednosť za škodu spôsobenú úmyselne ale-
bo z hrubej nedbanlivosti, 

 zodpovednosť za škodu spôsobenú spreneverou, 
 zodpovednosť za škodu vzniknutú v  dôsledku 
zmeškania lehôt, okrem lehôt stanovených priamo 
zákonom alebo na základe zákona,

 zodpovednosť za škodu vzniknutú na listinách, 
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 zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením 
právnej povinnosti poisteným v čase pred začiat-
kom doby trvania poistenia z tejto poistnej zmluvy 
a na škodu spôsobenú poisteným po zániku pois-
tenia,

 zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil 
pri výkone činnosti štatutárneho alebo dozorného 
orgánu spoločnosti, s výnimkou výkonu advokácie 
prostredníctvom obchodných spoločností,

 sprostredkovanie alebo odporúčanie peňažných 
alebo iných obchodných transakcií a  finančných 
odhadov,

 akúkoľvek zodpovednosť akejkoľvek povahy, pria-
mo alebo nepriamo spôsobenú alebo pozostáva-
júcu alebo vzniknutú zlyhaním, zlým fungovaním 
alebo nedostatkami akéhokoľvek počítačového 
systému a siete:
 - pri správnom rozpoznaní akéhokoľvek dátu-

mu, ako skutočného kalendárneho dátumu,
 - pri zachytení, uložení, zachovaní alebo správ-

nom vyhodnotení, interpretovaní alebo spra-
covaní údajov, informácií, či príkazov, ako dô-
sledok toho, že spracujú akýkoľvek dátum inak 
ako skutočný dátum.

Poistenie sa nevzťahuje na škodu:
 spôsobenú nesplnením povinnosti odvrátiť škodu 
a zamedziť zväčšovaniu už vzniknutej škody,

 v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie zo zá-
konného alebo iných druhov povinných zmluv-
ných poistení zodpovednosti za škodu,

 spôsobenú znečistením alebo poškodením život-
ného prostredia, akýmkoľvek znečistením vôd, 
pôdy, ovzdušia, flóry a fauny, poistenie sa nevzťa-
huje ani na náklady spojené s vyčistením alebo de-
kontamináciou,

 spôsobenú azbestom alebo materiálom obsahu-
júcim azbest, priamo alebo nepriamo vyplýva-
júcu alebo vznikajúcu, zväčšenú alebo zhoršenú 
v dôsledku pôsobenia siliky v ľubovoľnej forme či 
množstve,

 spôsobenú pôsobením magnetických alebo elek-
tromagnetických polí,

 spôsobenú sadaním pôdy, zosúvaním pôdy, prie-
myselným odstrelom, eróziou, podkopaním, pô-
sobením teploty, plynov, pary, vlhkosti, popola, 
dymu, žiarenia každého druhu, odpadov všetkého 
druhu,

 spôsobenú účasťou na spoločnom podnikaní 
v  akomkoľvek podnikateľskom subjekte (najmä 
v inej právnickej osobe alebo jej organizačnej zlož-
ke), v združeniach fyzických osôb, na ktorých zod-
povednosť za škodu sa poistenie nevzťahuje alebo 
spôsobenú medzi právnickými osobami navzájom 
priamo alebo nepriamo prepojenými s výnimkou 
výkonu advokácie prostredníctvom obchodnej 
spoločnosti,

 vzniknutú v príčinnej súvislosti s  vojnovými uda-
losťami každého druhu vzburou, povstaním alebo 
inými hromadnými násilnými nepokojmi, štrajka-
mi, terorizmom alebo zásahom štátnej alebo úrad-
nej moci v tejto súvislosti,

 priamo alebo nepriamo zapríčinenú, vyplývajúcu 
alebo vzniknutú v  spojitosti s  jadrovou energiou 
alebo rádioaktivitou akéhokoľvek druhu,

 spôsobenú používaním alebo výrobou zápalných 
a výbušných látok, plynov, formaldehydu, azbestu, 
toxických, karcinogénnych látok a pod.,

 vzniknutú z prepravných zmlúv,
 vzniknutú inému nesplnením dodacích lehôt, ter-
mínov, zvýšením nákladov, chybným plánovaním 
činnosti poisteného,

 vzniknutú z nárokov z poskytnutých záruk a náro-
kov z reklamácií,

 ktorá vznikla alebo ktorá by mohla vzniknúť v dô-
sledku systémových porúch stavieb.

Poistenie nehradí škody:
 na ušlom zisku nad rámec právnych predpisov (§ 
442 OZ a, 379 ObchZ),

 spôsobené na nadzemných a podzemných vede-
niach akéhokoľvek druhu a finančnú škodu vznik-
nutú v dôsledku úniku médií (vody, plynu a pod.) 
z nadzemných a podzemných potrubí,

 uplatnené voči poistenému, pri ktorých uplynu-
la premlčacia lehota podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov,

 vzniknuté manželovi, príbuzným v priamom rade, 
osobám, ktoré žijú s  poisteným v  spoločnej do-
mácnosti, jeho spoločníkom alebo ich manželom 
alebo príbuzným v priamom rade alebo osobám, 
ktoré žijú s týmito spoločníkmi v spoločnej domác-
nosti alebo právnickej osobe, v  ktorej majú tieto 
osoby majetkovú účasť, a  to až do percentuálnej 
výšky tejto majetkovej účasti,

 uplatnené vzájomne medzi poistníkom a poisteným.
Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť:

 z  trestného činu, z akéhokoľvek podvodného ko-
nania alebo iného úmyselného protiprávneho ko-
nania alebo z  činnosti, ktorú poistený vykonával 
neoprávnene,

 z nároku, ktorý sa vzťahuje na, alebo vznikol pria-
mo alebo nepriamo následkom platobnej ne-
schopnosti poisteného,

 z uloženia pokuty, peňažného trestu, penále, alebo 
inej zmluvnej, správnej, či trestnej sankcie alebo 
inej platby, ktorá má represívny, exemplárny alebo 
preventívny charakter,

 priamo alebo nepriamo z  akýchkoľvek príkazov 
alebo požiadaviek na vykonanie skúšok, vyčistenie, 
odstránenie, zastavenie, manipuláciu, detoxikáciu 
alebo neutralizáciu znečisťujúcich látok, jadrových 
materiálov alebo jadrového odpadu. Znečisťujúce 
látky zahŕňajú najmä akúkoľvek pevnú, kvapalnú, 
plynnú alebo tepelnú – dráždivú alebo znečisťu-
júcu látku, vrátane dymu, pary, sadzí, kyselín, lúhu, 
chemikálií a odpadu. Odpad zahŕňa najmä materi-
ály, ktoré majú byť recyklované, znovu uvedené do 
pôvodného stavu alebo regenerované,

 z porušenia povinnosti mlčanlivosti, nedovolené-
ho používania obchodného alebo výrobného ta-
jomstva, poškodenia chránených priemyselných 
práv a  práv duševného vlastníctva, z  ohovárania, 
urážky, porušenia práva na ochranu osobnosti, zo 
zneužitia účasti v hospodárskej súťaži a z poruše-
nia zákazu konkurencie,

 zo schodku na finančných hodnotách, ktoré boli 
poistenému zverené alebo bol poverený ich sprá-
vou,

 zo zamýšľanej alebo uskutočnenej verejnej emisie 
cenných papierov,

 z porušenia povinnosti, o ktorom poistený v dobe 
uzatvorenia poistnej zmluvy vedel alebo musel ve-
dieť.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytovaní právnych služieb podľa slovenského práva 

a práva EÚ a na škodové udalosti vzniknuté na území SR a na území členského štátu EÚ, a o ktorých rozhodujú súdy so 
sídlom v SR alebo súd na území členského štátu EÚ. Za slovenské právo sa pritom považuje tiež právo platné na území 
právnych predchodcov SR.

Aké mám povinnosti?
• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.
• Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
• Odpovedať pravdivo na otázky poisťovne týkajúce sa vzniku a priebehu škodovej udalosti.
• Oznámiť škodovú udalosť bez zbytočného odkladu.
• Bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni, že poškodený proti mne písomne uplatnil nárok na úhradu škody čo 

do dôvodu a čo do výšky (aj mimosúdne), ktorú by podľa tejto zmluvy mala vysporiadať poisťovňa, v tomto prípade som 
povinný sa súčasne vyjadriť k právnemu základu a výške uplatnenej náhrady.

• Poskytovať poisťovni súčinnosť potrebnú na zistenie výšky škody a rozsahu plnenia poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni na jej žiadosť všetky mne dostupné doklady.
• Informovať poisťovňu, že škoda bola spôsobená za okolností nasvedčujúcich zavinenému porušeniu pracovných povinností 

v pracovnoprávnych vzťahoch.
• V prípade súdneho sporu s poškodeným som povinný oznámiť túto skutočnosť poisťovni a rešpektovať požiadavky poisťov-

ne (vznesenie námietky premlčania, podanie odvolania a pod.).
• Neuznať bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovne nárok na náhradu škody.
• V konaní o náhrade škody zo škodovej udalosti postupovať v súlade s písomnými pokynmi poisťovne, najmä sa nesmiem 

bez písomného súhlasu poisťovne zaviazať k náhrade premlčanej pohľadávky, nesmiem uzavrieť bez písomného súhlasu 
poisťovne súdny zmier a musím postupovať tak, aby som nezapríčinil vydanie rozsudku len pre zmeškanie alebo pre uzna-
nie; proti rozhodnutiam príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhrady škody som povinný podať včas opravný prostriedok, 
pokiaľ v lehote na jeho podanie nedostanem od poisťovne iný písomný pokyn.

• Splnomocniť poisťovňu, aby za mňa poistnú udalosť prejednala a vysporiadala.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej škodovou udalosťou, ako aj právo na postih a vyrovnanie.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného; deň splatnosti poistného je určený Všeobecnými poistnými podmienkami, ak 
v návrhu poistnej zmluvy nie je dohodnuté inak. 

Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.

Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy. 

Kedy začína a končí poistenie? 
Poistná zmluva je uzavretá dňom pripísania poistného na bankový účet poisťovne, v lehote stanovenej návrhom. 

Začiatok poistenia je uvedený v návrhu poistnej zmluvy. 

Poistenie je dojednané na dobu neurčitú, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí podať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uply-

nutím. Poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia, v ktorom bola daná výpoveď. 
• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.
• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti. 
• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva 

uzavretá na diaľku. 


