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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ VÝKONOM ADVOKÁCIE
Úvodné ustanovenie
Pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie (ďalej len
„poistenie zodpovednosti“), ktoré dojednáva Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO:
31 383 408 (ďalej len „poisťovňa“), platí uzavretá poistná zmluva, ustanovenia
týchto Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú výkonom advokácie (ďalej len „VPP-A“) a príslušné ustanovenia 2.
Občianskeho zákonníka.

teném na náhradu škody v dôsledku porušenia povinnosti pri výkone
advokácie, alebo pri jej prevádzkovaní , za ktorú poistený zodpovedá podľa
čl. 1 a:
a. ktorý je uvedený vo vecnom rozsahu poistenia, a
b. ku škode došlo v dôsledku konania poisteného a
c. príčina vzniku škody nastala počas trvania poistenia.
Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase jej poškodenia.
Článok 3
Územná platnosť poistenia

Článok 1
Vecný rozsah poistenia
1. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu:
a. ktorá vznikne poškodenému v súvislosti s výkonom advokácie alebo autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľnosti poisteným, na ktorú je poistený
oprávnený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, a to bez
ohľadu na to, či postený spôsobil škodu sám, alebo či bola spôsobená
advokátom, zamestnancom poisteného, jeho koncipientom alebo advokátom, s ktorým poistený vykonáva advokátsku činnosť spoločne,
b. spôsobenú inému na zdraví, alebo usmrtením, poškodením, zničením,
alebo stratou veci spôsobenú pri prevádzke advokátskej kancelárie, vrátane pracovno-právnej zodpovednosti poisteného voči jeho zamestnancom v rozsahu Zákonníka práce, s výnimkou zodpovednosti za pracovné
úrazy a choroby z povolania.
c. spôsobenú poškodenému poisteným počas trvania poistenia, uplatnenú
na poistenom aj po vyčiarknutí zo zoznamu advokátov.
2. Poisťovňa sa zároveň zaväzuje nahradiť za poisteného v súvislosti so škodovou
udalosťou náklady a trovy:
a. obhajoby poisteného v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom
konaní vedenom proti poistenému v súvislosti so škodovou udalosťou,
b. zastupovania poisteného v občianskom súdnom konaní o náhrade škody,
ak bolo takéto konanie potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného
alebo výšky plnenia,
c. mimosúdneho prerokovania nároku na náhradu škody poškodeného s
poisteným.
Trovy právneho zastúpenia poisteného podľa ods. 2 tohto článku poisťovňa
nahradí len do výšky zodpovedajúcej maximálnej mimozmluvnej odmene
advokáta vychádzajúcej z vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách
advokátov. Poistený si musí vyžiadať súhlas poisťovne s voľbou právneho
zástupcu vo všetkých prípadoch podľa tohto odseku. Na poisťovňu prechádza
tiež právo poisteného na úhradu tých trov konania o náhrade škody, ktoré boli
poistenému priznané proti odporcovi, pokiaľ ich poisťovňa na základe tejto
zmluvy v prospech poisteného zaplatila.
3. Poistenie sa vzťahuje ďalej aj na zodpovednosť za škodu na veciach, ktoré
poistený prevzal za účelom výkonu advokácie. Týmito vecami sa rozumejú
najmä písomnosti, plány, obchodné a účtovné knihy a obdobná dokumentácia, obsahujúca súpis aktív a pasív, znalecké posudky, nosiče dát a záznamy v
nich, ďalej platné tuzemské a cudzozemské bankovky, štátovky a bežné mince
(ďalej len „peniaze“), vkladné a šekové knižky a iné obdobné dokumenty,
cenné papiere a ceniny. Za škodu spôsobenú na peniazoch je poisťovňa povinná poskytnúť plnenie najviac do sumy 330,- eur.
Právo na poistné plnenie vzniká v prípade odcudzenia prevzatých vecí ak boli
prevzaté veci v dobe škodovej udalosti uložené v uzamknutej miestnosti,
zabezpečené minimálne dvoma bezpečnostnými zámkami s bezpečnostnými
štítmi na dverách, prípadne iným spôsobom zabezpečenia vyššieho stupňa.
Páchateľ musí vždy preukázateľne prekonať uzamknuté dvere alebo riadne
zavreté okno a škodová udalosť musí byť vyšetrená orgánmi činnými v
trestnom konaní. Poistený je vždy povinný privolať k škodovej udalosti podľa
predchádzajúcej vety políciu a žiadať vyšetrenie škodovej udalosti políciou, ak
je na to poistený fyzicky spôsobilý, alebo ak už nedošlo k privolaniu polície k
rovnakej škodovej udalosti inou osobou.

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.
Článok 4
Vznik, doba trvania a zmeny poistenia zodpovednosti
1. Poistenie zodpovednosti sa dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím
jeden rok, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Poistná zmluva je
uzavretá, ak návrh poisťovne je akceptovaný zaplatením poistného vo výške
a v lehote uvedenej v návrhu. Poistná zmluva je v takom prípade uzavretá
dňom pripísania poistného na bankový účet poisťovne. Poistná zmluva je
uzatvorená aj v prípade, ak návrh poisťovne je akceptovaný zaplatením
poistného v lehote uvedenej v návrhu, ale v inej výške ako uvedenej v
návrhu, pokiaľ poisťovňa písomne potvrdí uzavretie poistnej zmluvy. Poistník
v týchto prípadoch zaplatením poistného potvrdzuje, že bol oboznámený s
VPP-A, vyhláseniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, vyhlásením
týkajúcim sa preverovania zdravotného stavu, ako aj s údajmi podľa § 792a
Občianskeho zákonníka a informáciami podľa zákona č. 266/2005 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v písomnej forme ich prevzal.
2. Zmeny v poistnej zmluve možno dojednať len písomnou dohodou zmluvných
strán.
3. Pre všetky právne úkony týkajúce sa poistenia zodpovednosti sa vyžaduje
písomná forma, inak sú neplatné, ak v týchto VPP-A nie je uvedené inak.
Článok 5
Poistná suma a spoluúčasť

1. Poistná suma je v poistnej zmluve dohodnutá horná hranica plnenia poisťovne pre
jednu poistnú udalosť a všetky poistné udalosti vzniknuté v príslušnom poistnom
období (jednom poistnom roku) za jedného poisteného.
2. Pokiaľ nastane poistná udalosť, poisťovňa odpočíta od poistnej sumy plnenie
už poskytnuté poisťovňou za vzniknutú škodu. Po vyčerpaní poistnej sumy,
poistenie trvá do konca poistného obdobia bez náhrady prípadných ďalších
škôd, pokiaľ poistený so súhlasom poisťovne neobnoví poistnú sumu
doplatením poistného.
3. Obnovenie poistnej sumy doplatením poistného v zmysle ods. 2 tohto článku
zmluvy, je možné dojednať v priebehu poistného obdobia, v ktorom došlo k
zníženiu poistnej sumy vyplatením poistného plnenia. Obchodná spoločnosť
s počtom do 10 spoločníkov je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu
na poistnú sumu 1 500 000,- eur a limit poistného plnenia, ktorého výška
je za každého spoločníka stanovená čiastkou 1 500 000,- eur (§ 15 zákona
č. 586/2003 Z. z. o advokácii). Maximálna suma poistných plnení, ktoré je
poisťovňa povinná poskytnúť v jednom poistnom období zo zodpovednosti
takejto obchodnej spoločnosti je súčin počtu spoločníkov takejto spoločnosti
(maximálne však 10) a sumy 1 500 000,- eur.
4. Poistený sa podieľa na poistnom plnení (spoluúčasť) z každej poistnej udalosti
peňažnou sumou vo výške 5 % z poistného plnenia, minimálne však čiastkou
Článok 2
30,- eur, maximálne však 660,- eur. Ak je poisteným obchodná spoločnosť
Poistná udalosť
vykonávajúca advokáciu, podieľa sa na poistnom plnení (spoluúčasť) z každej
poistnej udalosti peňažnou sumou vo výške 5 % z poistného plnenia, min1. Poistná udalosť je oprávnený a preukázaný nárok poškodeného voči poisimálne však čiastkou 30,- eur, maximálne však 660,- eur.
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5. Poisťovňa poskytne poistné plnenie v mene euro. Ak nastala poistná udalosť
proti rozhodnutiam príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhrady škody je
na cudzozemských platidlách, poskytne poisťovňa poistné plnenie v mene
povinný podať včas opravný prostriedok, pokiaľ v lehote na jeho podanie
euro podľa výmenného kurzu Európskej centrálnej banky, prípadne Národnej
nedostane od poisťovne iný písomný pokyn,
banky Slovenska platného v deň vzniku poistnej udalosti.
j. splnomocniť poisťovňu, aby za neho poistnú udalosť prejednala a vyspo6. Odchylne od ust. § 795 Obč. zákonníka sa dojednáva, že povinnosť poisťovne
riadala,
plniť a jej právo na poistné vznikajú až dňom, ktorý je dojednaný ako deň
k. zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej škodovou
začiatku poistenia. Po tomto dni sa vzťahuje poistenie na právne úkony a
udalosťou, ako aj právo na postih a vyrovnanie.
právne významné skutočnosti, ku ktorým došlo po dni dojednanom ako deň 5. Pokiaľ poistený poruší niektorú z povinností uvedených v odsekoch 2 až 4
začiatku poistenia zodpovednosti.
tohto článku VPP-A, má proti nemu poisťovňa nárok na primeranú náhradu
nákladov, ktoré jej vznikli v príčinnej súvislosti s týmto konaním alebo
Článok 6
opomenutím, a to až do výšky 10 % súm, ktoré z dôvodu poistnej udalosti
Poistné a spôsob jeho platenia
vyplatila, najviac však do 3 319,39 eur v jednom poistnom období.
Ak škoda preukázateľne vznikla iba následkom požitia alkoholu alebo
návykovej látky poisteným, má poisťovňa proti nemu nárok na náhradu
1. Základné ročné poistné na poistné obdobie je rozdelené podľa poistných
celej vyplatenej náhrady bez obmedzenia. Svoje regresné nároky uplatňuje
súm uvedených v sadzobníku poistného. Poistné za každé následné poistné
poisťovňa proti poistenému bez toho, že by z uvedených dôvodov znižovala
obdobie je splatné dňom 1. januára príslušného kalendárneho roka.
plnenie poškodenému.
2. Poistným obdobím je 1 kalendárny rok.
3. Ak poistné nebolo zaplatené včas alebo v správnej výške, má poisťovňa právo 6. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovňa skončila vyšetrovanie
na úroky z omeškania a náhradu škody spôsobenú omeškaním poistníka,
potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne poskytnúť poistné plnenie.
vrátane nákladov spojených s jeho upomínaním a vymáhaním.
Ak sa vyšetrovanie nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, čo sa poisťovňa
4. Poisťovňa má právo upraviť výšku poistného ku dňu jeho splatnosti, pričom je
o poistnej udalosti dozvedela, je povinná oznámiť poistenému dôvody pre ktoré
povinná výšku nového poistného poistníkovi písomne oznámiť.
nie je možné ukončiť vyšetrovanie a poskytnúť mu na základe písomnej žiadosti a
5. Poisťovňa má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Ak nastala
súhlasu poisteného v prospech poškodeného, primeraný preddavok ak je nárok na
poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poisťovni
výplatu poistného plnenia preukázaný.
poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala. 7. Ak preukázanie vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia závisí od
Jednorazové poistné patrí poisťovni v takýchto prípadoch vždy celé.
výsledku šetrenia orgánov činných v trestnom konaní alebo iných orgánov,
vyšetrovanie poisťovne nie je možné skončiť skôr ako doručením rozhodnutia
Článok 7
orgánov činných v trestnom konaní alebo iných orgánov poisťovni (prejuOznamovanie škodových udalostí
diciálna otázka).
Pri stanovení výšky náhrady škody ako i povinnosti za poisteného plniť,
1. Škodovú udalosť je povinný poistený písomne oznámiť bez zbytočného
poisťovňa posudzuje vyhliadky poškodeného v zastupovaní na úspech vo veci,
odkladu.
ktorá je predmetom náhrady škody. Za týmto účelom je poistený povinný
2. Poistený je povinný poskytovať poisťovni súčinnosť potrebnú na zistenie
dodať potrebné dokumenty, z ktorých vychádza povinnosť poisťovateľa plniť.
výšky škody a rozsahu plnenia poisťovne.
Vo veci výšky poistného plnenia poisťovňa nie je viazaná rozhodnutím iného
3. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni, že
orgánu.
poškodený proti nemu písomne uplatnil nárok na úhradu škody čo do dôvodu
a čo do výšky (aj mimosúdne), ktorú by podľa tejto zmluvy mala vysporiadať
Článok 8
poisťovňa, v tomto prípade je poistený povinný sa súčasne vyjadriť k
Povinnosti poisťovne
právnemu základu a výške uplatnenej náhrady.
4. Poistník a poistený je ďalej povinný:
1. Poisťovňa je okrem povinností stanovených vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch povinná na požiadanie prejednať s poisteným výsledky šetrenia
a. poskytnúť poisťovni na jej žiadosť všetky jemu dostupné doklady osvedčujúce
nevyhnutného na zistenie rozsahu a výšky poistného plnenia, alebo mu ich
základ a výšku nároku, pokiaľ to právny predpis výslovne nezakazuje,
bez zbytočného odkladu oznámiť, na základe písomnej žiadosti poisteného
b. informovať poisťovňu, že škoda bola spôsobená za okolností
vrátiť poistenému originály dokumentov, ktoré si vyžiadala; poisťovňa
nasvedčujúcich zavinenému porušeniu pracovných povinností v pracovnoje oprávnená ich označiť registračným číslom poistnej udalosti a svojím
právnych vzťahoch,
obchodným menom.
c. v prípade súdneho sporu s poškodeným, oznámiť túto skutočnosť poisťovni
a rešpektovať požiadavky poisťovne (vznesenie námietky premlčania, 2. Ak poškodený uplatní svoje nároky proti poistenému za podmienok
uvedených v tejto zmluve , poisťovňa sa zaväzuje:
podanie odvolania a pod.),
d. bez prechádzajúceho súhlasu poisťovne neuznať a neuhradiť akúkoľvek
a. vyplatiť poistné plnenie za splnenia podmienok uvedených v tejto zmluve,
voči nemu uplatňovanú škodu,
b. na výzvu žalovaného poisteného vstúpiť do konania ako vedľajší účastník
e. neuznať bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovne nárok na
na strane žalovaného (§ 93 Občianskeho súdneho poriadku) a predložiť
náhradu škody,
potrebné doklady,
f. dbať na vyžiadanie si súhlasu poisťovne v súlade s čl. 1 ods. 2 týchto
c. pokiaľ poistený splnil voči poisťovni všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú
VPP-A,
z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy, zaplatiť do 15 kalendárnych dní
g. zabezpečiť dodržiavanie právnych, hygienických, technických predpisov a
všetky trovy a výdavky v zmysle čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy, ktoré musel
predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
znášať poistený na základe výsledkov sporu a to aj nad rámec limitu
h. dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti
poistnej sumy.
smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu
právnymi predpismi uložené, alebo ktoré vzal na seba poistnou zmluvou,
Článok 9
ani nesmie trpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb,
Výluky z poistenia
na základe písomného upozornenia poisťovne odstrániť obzvlášť rizikové
okolnosti spojené s činnosťou poisteného,
1. Poistenie nevzťahuje na:
i. v konaní o náhrade škody zo škodovej udalosti postupovať v súlade s
a. zodpovednosť za škodu spôsobenú hrubou nedbanlivosťou ako aj v dôsledku
písomnými pokynmi poisťovne, najmä sa nesmie bez písomného súhlasu
úmyselného konania poisteného,
poisťovne zaviazať k náhrade premlčanej pohľadávky, nesmie uzavrieť
b. zodpovednosť za škodu spôsobenú spreneverou,
bez písomného súhlasu poisťovne súdny zmier a musí postupovať tak,
c. zodpovednosť za škodu vzniknutú v dôsledku zmeškania lehôt, okrem
aby nezapríčinil vydanie rozsudku len pre zmeškanie alebo pre uznanie;
lehôt stanovených priamo zákonom alebo na základe zákona,
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d. zodpovednosť za škodu vzniknutú na listinách, alebo zmluvách, ktoré
majú cenu historickú, alebo cenu, ktorá je odvodená z ich výnimočnosti
a nenahraditeľnosti a boli poisteným, alebo zamestnancom prevzaté k
výkonu advokácie,
e. pohľadávky poisteného za činnosť nesúvisiacu s výkonom advokácie,
f. zodpovednosť za schodok na finančných hodnotách, ktorých správou bol
poistený poverený, spreneverou zo strany zamestnancov poisteného alebo
iných osôb, ktoré touto činnosťou poveril,
g. zodpovednosť za škodu vzniknutú chybným vedením účtu alebo vykonaním chybnej platby v účtovníctve poisteného,
h. zodpovednosť za škodu vzniknutú právnickej osobe, v ktorej má poistený,
jemu blízka osoba alebo jeho zamestnanec väčšinovú majetkovú účasť,
alebo v ktorom má väčšinovú majetkovú účasť spoločník 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,
i. zodpovednosť za škodu spôsobenú ohováraním, urážkou na cti, alebo
porušením povinnosti mlčanlivosti,
j. škodu zo zmluvných vzťahov poškodeného priamo nesúvisiacich so
škodovou udalosťou,
k. zodpovednosť za škodu vzniknutú technickým zlyhaním strojov na spracovanie dát,
l. výkon advokátskej činnosti v inom ako členskom štáte EÚ , na chybnú
aplikáciu zahraničného práva s výnimkou práva EÚ,
m. zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s úmyselným trestným
činom poisteného,
n. zodpovednosť za škodu spôsobenú správcom vzniknutú z nedohodnutia
alebo neudržovania primeranej poistnej ochrany pre dlžníka, ktorý je v
úpadku,
o. zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením právnej povinnosti poisteným v čase pred začiatkom doby trvania poistenia z tejto poistnej
zmluvy, a na škodu spôsobenú poisteným po zániku poistenia,
p. zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil pri výkone činnosti
štatutárneho alebo dozorného orgánu spoločnosti, s výnimkou výkonu
advokácie prostredníctvom obchodných spoločností
q. sprostredkovanie alebo odporúčanie peňažných alebo iných obchodných
transakcií a finančných odhadov,
r. akúkoľvek zodpovednosť akejkoľvek povahy, priamo alebo nepriamo
spôsobenú alebo pozostávajúcu alebo vzniknutú zlyhaním, zlým fungovaním alebo nedostatkami akéhokoľvek počítačového systému a siete
- pri správnom rozpoznaní akéhokoľvek dátumu, ako skutočného
kalendárneho dátumu,
- pri zachytení, uložení, zachovaní alebo správnom vyhodnotení, interpretovaní alebo spracovaní údajov, informácií, či príkazov, ako dôsledok toho,
že spracujú akýkoľvek dátum inak ako skutočný dátum,
2. Poistenie podľa čl. 1, ods. 1 písm. b) sa ďalej nevzťahuje na škodu:
a. spôsobenú nesplnením povinnosti odvrátiť škodu a zamedziť zväčšovaniu už
vzniknutej škody,
b. v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie zo zákonného alebo iných
druhov povinných zmluvných poistení zodpovednosti za škodu,
c. spôsobenú znečistením alebo poškodením životného prostredia,
akýmkoľvek znečistením vôd, pôdy, ovzdušia, flóry a fauny, poistenie sa
nevzťahuje ani na náklady spojené s vyčistením alebo dekontamináciou,
d. spôsobenú azbestom alebo materiálom obsahujúcim azbest, priamo
alebo nepriamo vyplývajúcu alebo vznikajúcu, zväčšenú alebo zhoršenú v
dôsledku pôsobenia siliky v ľubovoľnej forme či množstve,
e. spôsobenú pôsobením magnetických alebo elektromagnetických polí,
f. spôsobenú sadaním pôdy, zosúvaním pôdy, priemyselným odstrelom,
eróziou, podkopaním, pôsobením teploty, plynov, pary, vlhkosti, popola,
dymu, žiarenia každého druhu, odpadov všetkého druhu,
g. spôsobenú účasťou na spoločnom podnikaní v akomkoľvek podnikateľskom
subjekte (najmä v inej právnickej osobe alebo jej organizačnej zložke), v
združeniach fyzických osôb, na ktorých zodpovednosť za škodu sa poistenie nevzťahuje alebo spôsobenú medzi právnickými osobami navzájom
priamo alebo nepriamo prepojenými s výnimkou výkonu advokácie prostredníctvom obchodnej spoločnosti,
h. vzniknutú v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami každého druhu,

vzburou, povstaním, alebo inými hromadnými násilnými nepokojmi,
štrajkami, terorizmom alebo zásahom štátnej alebo úradnej moci v tejto
súvislosti,
i. priamo alebo nepriamo zapríčinenú, vyplývajúcu alebo vzniknutú v spojitosti s jadrovou energiou alebo rádioaktivitou akéhokoľvek druhu,
j. spôsobenú používaním alebo výrobou zápalných a výbušných látok,
plynov, formaldehydu, azbestu, toxických, karcinogénnych látok a pod.,
k. vzniknutú z prepravných zmlúv,
l. vzniknutú inému nesplnením dodacích lehôt, termínov, zvýšením
nákladov, chybným plánovaním činnosti poisteného,
m. vzniknutú z nárokov z poskytnutých záruk a nárokov z reklamácií,
n. ktorá vznikla alebo ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku systémových
porúch stavieb.
3. Poisťovňa nenahradí za poisteného:
a. škodu na ušlom zisku nad rámec právnych predpisov (§ 442 OZ a, 379 ObchZ)
b. škodu spôsobenú na nadzemných a podzemných vedeniach akéhokoľvek
druhu a finančnú škodu vzniknutú v dôsledku úniku médií (vody, plynu a
pod.) z nadzemných a podzemných potrubí,
c. nároky uplatnené voči poistenému, pri ktorých uplynula premlčacia
lehota podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Poisťovňa nenahradí škodu, za ktorú poistený zodpovedá:
a. manželovi, príbuzným v priamom rade, osobám, ktoré žijú s poisteným v spoločnej domácnosti, jeho spoločníkom alebo ich manželom alebo príbuzným
v priamom rade alebo osobám, ktoré žijú s týmito spoločníkmi v spoločnej
domácnosti alebo právnickej osobe, v ktorej majú tieto osoby majetkovú
účasť, a to až do percentuálnej výšky tejto majetkovej účasti,
b. z nároku uplatneného vzájomne medzi poistníkom a poisteným.
5. Poistenie zodpovednosti sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu:
a. z trestného činu, z akéhokoľvek podvodného konania alebo iného úmyselného
protiprávneho konania alebo z činnosti, ktorú poistený vykonával neoprávnene,
b. z nároku, ktorý sa vzťahuje na, alebo vznikol priamo alebo nepriamo
následkom platobnej neschopnosti poisteného,
c. z uloženia pokuty, peňažného trestu, penále, alebo inej zmluvnej,
správnej, či trestnej sankcie alebo inej platby, ktorá má represívny, exemplárny alebo preventívny charakter,
d. 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 znečisťujúcu
látku, vrátane dymu, pary, sadzí, kyselín, lúhu, chemikálií a odpadu.
Odpad zahŕňa najmä materiály, ktoré majú byť recyklované, znovuuvedené do pôvodného stavu alebo regenerované,
e. z porušenia povinnosti mlčanlivosti, nedovoleného používania obchodného alebo výrobného tajomstva, poškodenia chránených priemyselných
práv a práv duševného vlastníctva, z ohovárania, urážky, porušenia
práva na ochranu osobnosti, zo zneužitia účasti v hospodárskej súťaži a z
porušenia zákazu konkurencie,
f. zo schodku na finančných hodnotách, ktoré boli poistenému zverené
alebo bol poverený ich správou,
g. zo zamýšľanej alebo uskutočnenej verejnej emisie cenných papierov,
h. z porušenia povinnosti, o ktorom poistený v dobe uzatvorenia poistnej
zmluvy vedel alebo musel vedieť,
Článok 10
Zánik poistenia zodpovednosti
1. Okrem prípadov stanovených Občianskym zákonníkom poistenie zodpovednosti
zaniká tiež:
a. uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie zodpovednosti dojednané,
b. vyčiarknutím zo zoznamu advokátov,
c. ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane,
d. vstupom poisteného do likvidácie, vyhlásením konkurzu na majetok
poisteného, povolením reštrukturalizácie alebo zamietnutím návrhu na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku poisteného,
e. odstúpením poistníka bez uvedenia dôvodu od poistnej zmluvy dojed-
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nanej na diaľku v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia poist- požadovať od poisteného náhradu v primeranom rozsahu.
nej zmluvy; lehota na odstúpenie od poistnej zmluvy sa považuje
za dodržanú, pokiaľ oznámenie o odstúpení od poistnej zmluvy bolo
odoslané na adresu sídla poistiteľa najneskôr v posledný deň tejto lehoty.
Článok 13
Poistná zmluva zaniká ku dňu doručenia písomného oznámenia poistníka
Doručovanie
o odstúpení na adresu sídla poistiteľa. Poistiteľ má právo na poistné za
dobu do zániku poistenia,
1. Písomnosť zasielaná poisťovňou do vlastných rúk alebo doporučene na poslednú
f. odstúpením poisťovne od poistnej zmluvy:
známu adresu sa považuje za doručenú piatym dňom odo dňa prevzatia zásielky
1. podľa § 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
odosielajúcim poštovým podnikom, ktorý je vyznačený na odtlačku pečiatky
odosielajúceho poštového podniku.
2. ak sa preukáže, že sa poistník alebo poistený pokúsil bezdôvodne
obohatiť alebo sa bezdôvodne obohatil na úkor poisťovne,
2. Písomnosť zasielaná poisťovni sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia v
3. ak poistený alebo poistník úmyselne uvedie poisťovňu do omylu o
sídle poisťovne.
podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na plnenie alebo
jeho výšky, nie je poisťovňa povinná plniť a je oprávnená od poistnej
Článok 14
zmluvy odstúpiť.
Definícia pojmov
Odstúpením od poistnej zmluvy podľa písm. f) bodov 1.a 2. tohto odseku sa
poistná zmluva zrušuje od počiatku a poisťovňa má právo na úhradu nákladov
a. Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi
súvisiacich s uzatvorením a správou poistnej zmluvy.
verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní,
V prípade odstúpenia od zmluvy podľa písm. f) bodu 3. tohto odseku poistenie
poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie
zodpovednosti zanikne dňom doručenia oznámenia o odstúpení od poistnej
právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenzmluvy poistníkovi.
stva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.
Poistenie zodpovednosti zaniká okamihom, keď nastali skutočnosti uvedené v
b. Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie
ods. 1 tohto článku. Poistník a poistený je povinný do 30 dní od vzniku skutočnosti
totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva
uvedenej v ods. 1, písm. b) až e) tohto článku písomne oznámiť poisťovni jej vznik
neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom,
a predložiť o tom doklad. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti sú poistník a
a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej
poistený zodpovední za škodu, ktorá v tomto prípade vznikne poisťovni.
vznik škody.
c. Poistenými sú všetky osoby oprávnené vo vlastnom a na vlastnú
Poistenie zodpovednosti zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie nebolo
zodpovednosť vykonávať advokáciu v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z.
zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti alebo ak poistné za
o advokácii, vrátane obchodných spoločností oprávnených k výkonu
ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa
advokácie, euroadvokátov, medzinárodných advokátov a, zahraničných
doručenia výzvy poisťovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené
advokátov. Advokát, ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, môže byť
pred doručením tejto výzvy. Výzva obsahuje upozornenie, že poistenie zodpoistený aj ako advokát samostatne vykonávajúci advokáciu. Poistenými
povednosti zanikne, ak nebude poistné zaplatené v stanovenej lehote. To isté
sú ďalej správcovia v zmysle zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch pre prípad
platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Poistenie zodpovednosti zanikne
vzniku ich zodpovednosti za škodu spôsobenú podľa tohto zákona.
uplynutím príslušnej lehoty.
d. Sériová škodová udalosť je viac časovo spolu súvisiacich škodových udaPoistenie zodpovednosti možno ukončiť písomnou dohodou poisťovne a
poistníka.
lostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z toho istého zdroja, príčiny,
Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne písomnou
udalosti či iného nebezpečenstva.
výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď musí byť daná najmenej
Za okamih vzniku sériovej škodovej udalosti sa považuje vznik prvej škody
šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
počas platnosti poistnej zmluvy.
Poisťovňa a poistník môže poistenie zodpovednosti vypovedať do troch mesie. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá peňažná suma alebo spôsob jej určenia,
ktorou sa poistený podieľa na poistnom plnení poisťovne a o ktorú sa zníži
acov odo dňa písomného nahlásenia škodovej udalosti. Výpovedná lehota je
poistné plnenie z každej poistnej udalosti.
jeden mesiac a jej uplynutím poistenie zodpovednosti zanikne.
Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, má
f. Škoda je ujma, ktorá nastala (sa prejavuje) v majetkovej sfére poškodeného
poisťovňa nárok na poistné do zániku poistenia zodpovednosti. Zostávajúcu
a je objektívne vyjadriteľná všeobecným ekvivalentom, t. j. peniazmi.
časť poistného je poisťovňa povinná poistníkovi vrátiť, s výnimkou ustanog. Škoda spôsobená úmyselne je škoda, ktorú poistený chcel spôsobiť alebo
vedel , že svojim konaním môže spôsobiť takúto škodu a pre prípad, že ju
venia článku 6 ods. 6 týchto VPP-Z.
spôsobí bol s tým uzrozumený.
h. Škodová udalosť je udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinČlánok 11
Prechod práva na poisťovňu
nosti poisťovne poskytnúť poistné plnenie z poistenia zodpovednosti.
i. Poistná udalosť je udalosť uvedená v čl. 3 týchto VPP-A , ktorá nastala
počas trvania poistenia.
Ak má poistený proti inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou
j. Ušlý zisk je ujma vyjadriteľná v peniazoch, spočívajúca v tom že poškodený
udalosťou, prechádza jeho právo na poisťovňu, a to až do výšky poistného plnev dôsledku škodovej udalosti nedosiahne rozmnoženie majetkových hodnia, ktoré za neho poisťovňa poskytla.
Na poisťovňu prechádza tiež právo poisteného na úhradu tých trov konania
nôt, ktoré sa dalo očakávať pri pravidelnom chode veci (t.j. keby nebolo
o náhrade škody uvedených v článku 1, ods. 2 týchto VPP-A, ktoré boli poisdošlo ku vzniku škody).
k. Zodpovednosťou prevzatou nad rámec právnych predpisov sa rozumie
tenému priznané proti druhej sporovej strane, ak ich poisťovňa za poisteného
zodpovednosť za škodu prevzatú vo väčšom rozsahu ako stanovuje
zaplatila.
právny predpis, zodpovednosť za škodu prevzatú v prípadoch, kedy ju
Ak má poistený proti poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie
právny predpis nestanovuje alebo zodpovednosť za škodu vyplývajúcu
vyplatenej sumy alebo na zníženie dôchodku a na zastavenie jeho výplaty,
z porušenia záväzku prevzatého nad rámec dispozitívneho ustanovenia
prechádza toto právo na poisťovňu, ak túto sumu za poisteného zaplatila
právneho predpisu.
alebo vypláca.
l. Hrubú nedbanlivosť – zvlášť závažné porušenie potrebnej opatrnosti,
prípadne starostlivosti vyplývajúcej z výkonu objednanej činnosti alebo
Článok 12
priamo zo zákona.
Právo postihu

Ak poistený porušil povinnosť zabezpečiť poisťovni možnosť uplatniť právo, ktoré
na neho prešlo v zmysle § 827 Občianskeho zákonníka, je poisťovňa oprávnená
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1. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť dohodou v poistnej
zmluve odchylne od týchto VPP-A pokiaľ to ustanovenia týchto VPP-A výslovne
nezakazujú.
2. Poistník a poistený uzavretím poistnej zmluvy poskytuje súhlas poisťovni:
a. na spracúvanie osobných údajov uvedených v poistnej zmluve (ďalej len
„údaje“) vrátane ich poskytovania zmluvnej zaisťovni so sídlom v zahraničí
za účelom zaistenia,
b. na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania zmluvným partnerom
za účelom marketingovej činnosti poisťovne a zmluvných partnerov, vzájomnej podpory predaja a poskytovania komplexného finančného servisu
a poradenstva poistníkovi a poistenému,
c. na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania zmluvným zástupcom
poisťovne za účelom správy poistenia,
d. na spracúvanie údajov ako aj údajov poskytnutých poisteným v súvislosti so šetrením poistnej udalosti vrátane ich poskytovania zmluvným
partnerom poisťovne v oblasti likvidácie (asistenčná služba) za účelom
likvidácie poistných udalostí,
e. na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania tretím osobám
(najmä advokátom, notárom, spoločnostiam zaoberajúcim sa inkasom
pohľadávok) za účelom ochrany a domáhania sa práv poisťovne,
f. na spracovanie údajov vrátane ich poskytovania všetkým subjektom patriacim k finančnej skupine Wüstenrot za účelom finančného sprostredkovania, marketingovej činnosti, vzájomnej podpory predaja a poskytovania
komplexného finančného servisu a poradenstva poistníkovi a poistenému
a vyhotovovania štatistík a analýz; poistník a poistený zároveň súhlasia s
tým, aby na tento účel boli ich osobné údaje spracúvané v informačnom
systéme klientov prevádzkovateľov - poisťovne a spoločnosti Wüstenrot
stavebná sporiteľňa, a.s. so sídlom Grösslingova 77, 824 68 Bratislava,
IČO: 31 351 026,
g. na spracúvanie údajov v rozsahu podľa písmena a) tohto odseku, čísla
poistnej zmluvy prideleného informačným systémom poisťovne, dátumu
do ktorého je poistné zaplatené a výšky splatného poistného z poistnej
zmluvy, ktoré poistník nezaplatil vrátane ich poskytovania veriteľovi
poisteného, v prospech ktorého je viazané poistné plnenie (vinkulácia
poistného plnenia) za účelom kontroly plnenia podmienok zmluvného
vzťahu medzi poisteným a veriteľom, v prospech ktorého je poistné
plnenie viazané.
Súhlas s výnimkou súhlasu podľa písm. b) a f) podľa tohto odseku poskytuje
poistník na dobu trvania zmluvného vzťahu a na dobu nevyhnutnú pre uplatnenie
práv a povinností stanovených zákonom poisťovni a po uvedenú dobu nie je
poistník oprávnený súhlas účinne odvolať.
Súhlas na spracovanie údajov vrátane ich poskytnutia podľa písm. b) a f) tohto
odseku je kedykoľvek odvolateľný.
Súhlas na spracúvanie údajov vrátane ich poskytnutia podľa písm. g) tohto
odseku poskytuje poistník a poistený na dobu trvania viazania poistného plnenia
v prospech veriteľa poisteného; po uvedenú dobu nie je poistník ani poistený
oprávnený súhlas účinne odvolať.
Finančnú skupinu Wüstenrot tvoria banky, poisťovne a iné finančné inštitúcie
najmä:
a. osoby, ktoré majú majetkovú účasť na poisťovni,
b. osoby, na ktorých má majetkovú účasť osoba spĺňajúca podmienku uvedenú v písm. a),
c. osoby, na ktorých má poisťovňa majetkovú účasť,
d. osoby, na ktorých má majetkovú účasť osoba spĺňajúca podmienku uvedenú v písm. c),
e. osoby, na ktorých má majetkovú účasť osoba spĺňajúca podmienku uvedenú v písm. b) alebo d).
3. Poistník uzavretím poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu bolo pred získaním jeho
osobných údajov oznámené:
a. že jeho osobné údaje bude ako prevádzkovateľ spracúvať Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26,
b. názov a sídlo alebo trvalý pobyt sprostredkovateľa poistenia, ak v mene
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poisťovne získava jeho osobné údaje sprostredkovateľ poistenia,
c. že jeho osobné údaje bude poisťovňa spracúvať na účel výkonu poisťovacej
činnosti, na iné účely uvedené v § 47 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej pre potreby tohto odseku
len „zákon“) a na účely uvedené v odseku 2 tohto článku,
d. že poisťovňa bude spracúvať osobné údaje v rozsahu uvedenom v § 47
zákona a v rozsahu osobných údajov uvedených v poistnej zmluve,
e. že oprávnená osoba, ktorá získala jeho osobné údaje, preukázala svoju
totožnosť alebo preukázala príslušnosť oprávnenej osoby hodnoverným
dokladom k poisťovateľovi,
f. že bol poučený o povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje podľa
§ 47 zákona ako i o tom, že v prípade neposkytnutia týchto údajov s ním
poisťovňa neuzavrie poistnú zmluvu,
g. že bol poučený o čase platnosti súhlasov uvedených v odseku 2 tohto
článku VPP-A,
h. že poisťovňa je oprávnená poskytnúť jeho osobné údaje osobám uvedeným v § 47 ods. 4 zákona a na základe jeho súhlasu udeleného v poistných podmienkach i osobám uvedeným v odseku 2 tohto článku,
i. že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby podľa § 28 zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a to najmä o tom, že:
1. má právo základe písomnej žiadosti od poisťovne vyžadovať:
a. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané
b. opätovné poskytnutie informácií podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e)
druhý až šiesty bod zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov vo všeobecne zrozumiteľnej forme,
c. informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na
spracúvanie,
d. zoznam alebo rozsah jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa
skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu
pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva
osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Práva podľa písmen e)-f) je poisťovňa oprávnená obmedziť, len ak takéto
obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola
porušená ochrana poistníka, alebo by boli porušené práva a slobody iných
osôb.
2. má právo u poisťovne namietať voči:
a. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú
alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho
súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b. využívaniu osobných údajov titul, meno, priezvisko a adresa bez
možnosti priradiť k nim ďalšie osobné údaje na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo
c. poskytovaniu osobných údajov uvedených písm. b) tohto pododseku na účely priameho marketingu.
3. má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie
odklad u poisťovne kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných
údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov
o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov,
ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním
osobných údajov poškodené v nasledovných prípadoch spracúvania
osobných údajov:
a. ak sa v nevyhnutných prípadoch bez súhlasu poistníka spracúvajú
osobné údaje na účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel,
pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to
vyplýva z predmetu jeho činnosti,
b. sa bez súhlasu poistníka spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli
zverejnené v súlade so zákonom a poisťovňa ich náležite označila

verzia 1/2016

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ VÝKONOM ADVOKÁCIE
12. Komunikačným jazykom vo vzájomnom styku je slovenský jazyk.
ako zverejnené,
c. sa v nevyhnutných prípadoch bez súhlasu poistníka spracúvajú 13. Tieto VPP-A nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2016
osobné údaje na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo ak
d. sa v nevyhnutných prípadoch bez súhlasu poistníka spracúvajú
osobné údaje na ochranu práv a právom chránených záujmov
poisťovne alebo tretej strany.
Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej
osoby je oprávnená, poisťovňa je povinná osobné údaje, ktorých
spracúvanie poistník namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a
zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
4. má právo u poisťovne na základe písomnej žiadosti alebo osobne a ak vec
neznesie odklad namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa,
ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa
také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného
spracúvania jej osobných údajov,
5. má právo žiadať poisťovňu o preskúmanie vydaného rozhodnutia
podľa pododseku 4. tohto odseku VPP-A metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom poisťovňa je povinná
žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu
pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba určená
poisťovňou v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov.
Poistník nemá práva podľa pododseku 4 a 5 tohto odseku VPP-A iba
v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené
opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov poistníka, alebo ak v
rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov
poisťovňa vydala rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke poistníka,
alebo ak poisťovňa na základe zmluvy prijala iné primerané opatrenia na
zabezpečenie oprávnených záujmov poistníka.
4. Poistník berie na vedomie, že spoločnosť Wüstenrot Datenservice GmbH, so
sídlom Alpenstrasse 70, A-5033 Salzburg, Rakúsko bude ako sprostredkovateľ
v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
spracúvať osobné údaje poistníka.
5. Poistník a poistený uzavretím poistnej zmluvy poskytujú poisťovni súhlas
s vyhotovovaním a následným archivovaním zvukových záznamov
telefonických hovorov uskutočnených s poisťovňou v súvislosti s poistením
dojednaným poistnou zmluvou.
6. Poistník svojím podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje, že poistený
mu udelil písomný súhlas na poskytnutie osobných údajov poisteného
uvedených v poistnej zmluve na spracúvanie poisťovňou v rozsahu a za
podmienok podľa ods. 2 a 5 tohto článku.
7. Predmetom činnosti poisťovne je poisťovacia činnosť v oblasti životného
poistenia a neživotného poistenia vrátane pripoistení, sprostredkovateľské
činnosti pre banky a stavebné sporiteľne a sprostredkovateľské činnosti pre
správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti a zaisťovacia
činnosť pre poistný druh neživotného poistenia.
8. Dohľad nad činnosťou poisťovne vykonáva Národná banka Slovenska, Imricha
Karvaša 1, 813 25 Bratislava.
9. Sťažnosť môže podať poistník, poistený alebo osoba oprávnená z poistnej
zmluvy písomne prostredníctvom pošty, e-mailu alebo faxom. Sťažovateľ
musí v sťažnosti uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, predmet sťažnosti
a čoho sa domáha. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvedie svoje meno,
priezvisko a adresu (právnická osoba svoj názov a sídlo) sa vybaví prešetrením
skutočností uvedených v takejto sťažnosti. Lehota na vybavenie sťažnosti
vrátane prijatia opatrení na vybavenie sťažnosti je najviac 30 dní odo dňa
doručenia do poisťovne. V odôvodnených prípadoch, najmä ak vybavenie
závisí od vyjadrenia tretej osoby, je možné lehotu podľa prvej vety predĺžiť
najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti do poisťovne, pričom je
potrebné dôvody predĺženia lehoty oznámiť sťažovateľovi do 30 dní odo dňa
doručenia sťažnosti.. V prípade, ak sa zistila opodstatnenosť sťažnosti, uvedú
sa v oznámení o vybavení sťažnosti aj opatrenia prijaté alebo vykonané na
odstránenie zistených nedostatkov.
10. Spory týkajúce sa týchto VPP-A ako aj poistnej zmluvy a ich interpretácie
podliehajú všeobecne záväzným predpisom Slovenskej republiky.
11. Práva a povinnosti z poistenia zodpovednosti sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky týmito VPP-A a poistnou zmluvou.
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