VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
pre poistenie právnej ochrany podnikateľa – 2017
Poistenie právnej ochrany podnikate¾a (ïalej len „poistenie“) dojednávané UNIQA poisťovòou, a.s. (ïalej
len „poistite¾“) sa riadi všeobecne záväznými právnymi
predpismi, týmito Všeobecnými poistnými podmienkami (ïalej len „poistné podmienky“) a poistnou zmluvou.
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1. Èasť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

M/119/17

Èlánok 1
Úvodné ustanovenia

1) Poistnou zmluvou sa UNIQA poisťovòa, a.s. (ïalej
len „poistite¾“) zaväzuje poskytnúť poistné plnenie
v dojednanom rozsahu za predpokladu, že nastane
poistná udalosť v poistných podmienkach alebo
poistnej zmluve bližšie oznaèená.
2) Poistník je ten, kto uzavrel s poistite¾om poistnú
zmluvu. Poistník je oprávnený na prevzatie poistných plnení poisťovne len na základe písomného
súhlasu poisteného.
3) Poistený je osoba, na ktorej právnu ochranu sa
poistenie vzťahuje. V prípade, že poistený sám dojednáva poistnú zmluvu, je zároveò aj poistníkom.

4) Poistná udalosť je náhodná udalosť bližšie definovaná v èlánku 3, 1. èasti, ku ktorej dôjde na mieste poistenia uvedenom èlánku 2, 1. èasti, a to poèas doby
trvania poistenia, po uplynutí èakacej doby. Náhodná
udalosť je udalosť, o ktorej poistený dôvodne predpokladá, že môže nastať, ale v èase uzavretia poistenia
nevie, kedy sa tak stane a èi k nej vôbec dôjde.
5. Poistné plnenie je náhrada, ktorá je pod¾a poistnej
zmluvy poskytnutá v prípade, ak nastala poistná
udalosť a boli splnené všetky podmienky jej poskytnutia uvedené v týchto poistných podmienkach
a poistnej zmluve.
6. Poistka je písomné potvrdenie poistite¾a o prijatí
návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a slúži ako
potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy.

Èlánok 2
Miesto poistenia

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky, krajín Európskej únie,
Švajèiarska, Nórska a Chorvátska.

Èlánok 3
Poistná udalosť a rozsah poistenia
1.

Poistnou udalosťou v zmysle týchto poistných podmienok je vznik skutoènosti, ktorá má za následok
vznik oprávneného záujmu poisteného právnymi prostriedkami uplatniť svoje práva a nároky vyplývajúce
z protiprávneho konania tretích osôb, alebo s ktorou je
spojený oprávnený záujem poisteného právnymi prostriedkami odvrátiť alebo zmierniť skutoènosti, za ktoré
je pod¾a tretích osôb v dôsledku svojho protiprávneho,
alebo údajne protiprávneho konania zodpovedný.
2. Poistenie sa vzťahuje len na tie skutoènosti uvedené
v ods. 1, ktoré nastali poèas poistného obdobia uvedeného v poistnej zmluve po uplynutí èakacej doby.
3. Poistenie sa vzťahuje na právnu ochranu a uplatnenie právnych záujmov poisteného alebo jeho
právnych zástupcov, a to v rozsahu jednotlivých
druhov poistenia zvolených poistníkom v poistnej
zmluve a bližšie upravených v 2. èasti týchto poistných podmienok.
4. Poistenie sa ïalej vzťahuje na právnu ochranu
a uplatnenie právnych záujmov poisteného alebo
jeho právnych zástupcov, v procesnoprávnej oblasti
na nasledovné konania a úkony, pokia¾ neboli vylúèené v konkrétnom prípade z poistenia:
a) mimosúdne zmierovacie konanie alebo uzavretie
súdneho zmieru,
b) konanie pred súdom prvého stupòa,
c) výkon právoplatného rozhodnutia alebo iného
exekuèného titulu vydaného súdom alebo iným
príslušným orgánom, v prípade potreby opatrené doložkou vykonate¾nosti,

UNIQA poisťovòa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Infolinka: (+421) 2 32 600 100, Web: www.uniqa.sk, E-mail: poistovna@uniqa.sk,
IÈO: 00 653 501, DIÈ: 2021096242, IÈ DPH: SK7020000471, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka èíslo: 843/B

d) peòažnú záruku v trestnoprávnom konaní, ktorá
je poistenému poskytnutá za úèelom nahradenia
väzby v rámci trestného konania vedenému voèi
poistenému v zahranièí.
5. Peòažnou zárukou pod¾a ods. 4, písmeno d) sa rozumie finanèná èiastka do výšky najviac 6 638,78 €. Jej
poskytnutie sa považuje za bezúroènú pôžièku, ktorú
je povinný poistený poistite¾ovi vrátiť v súlade s ustanoveniami týchto poistných podmienok a príslušných
ustanovení obèIanskeho zákonníka, akonáhle mu
bude zo strany orgánov èinných v trestnom konaní
vrátená späť. V prípade, že poistený poruší podmienky
uložené súdom v súvislosti s prijatím peòažnej záruky a
toto porušenie má za následok jej prepadnutie, je poistený do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia súdu o prepadnutí peòažnej záruky povinný poistite¾ovi uhradiť jej plnú výšku. Peòažnú záruku nemožno použiť na zaplatenie peòažného trestu.

bie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dòa
doruèenia výzvy poistite¾a na jeho zaplatenie, ak
nebolo poistné zaplatené pred doruèením tejto výzvy. Výzva poistite¾a musí obsahovať upozornenie,
že poistenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia.
To isté platí, ak bola zaplatená len èasť poistného.
Výzva sa považuje za doruèenú, ak ju adresát prijal,
odmietol prijať, alebo dòom, kedy ju pošta vrátila
odosielajúcej strane ako nedoruèenú.
3. Pri porušení povinností poistníka odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistite¾a
týkajúce sa dojednania poistenia, môže poistite¾
odstúpiť od zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom
odpovedaní na otázky týkajúce sa dojednania poistenia, prípadne jeho zmeny, by zmluvu neuzavrel
alebo zmenu nedojednal.
4. Zásielka, ktorou sa oznamuje výpoveï, odstúpenie
od zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia sa
považuje za doruèenú dòom, kedy ju adresát prijal,
odmietol prijať alebo dòom, kedy ju pošta vrátila
odosielajúcej strane ako nedoruèenú.

Èlánok 4
Zaèiatok, zmeny a doba trvania poistenia
1.

Na uzavretie poistnej zmluvy je potrebné, aby bol
návrh na uzavretie poistnej zmluvy prijatý v lehote
urèenej poistníkom, a ak ju neurèí poistník, tak do
jedného mesiaca odo dòa, keï poistite¾ návrh
dostal. Poistná zmluva je uzavretá okamihom, keï
poistník/poistený dostane oznámenie o prijatí svojho
návrhu za predpokladu splnenia podmienok uvedených na návrhu poistnej zmluvy.
2. Pokia¾ nie je v poistnej zmluve uvedené inak,
poistným obdobím je jeden rok.
3. Doba trvania poistenia, t.j. zaèiatok a koniec poistenia, je urèená v poistnej zmluve.
4. Zmeny poistnej zmluvy možno uskutoèniť len písomnou dohodou zmluvných strán ,ak nie je v zákone, alebo v týchto poistných podmienkach ustanovené inak.

Èlánok 6
Poistné
1.

2.

3.

4.

Èlánok 5
Zánik poistenia a výpovedné lehoty

Okrem dôvodov zániku v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov, platia nasledovné ustanovenia.
1. Poistenie zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie
dojednané,
b) výpoveïou ktorejko¾vek zo zmluvných strán ku
koncu poistného obdobia; výpoveï sa musí dať
aspoò šesť týždòov pred jeho uplynutím,
c) výpoveïou ktorejko¾vek zo zmluvných strán do
dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy;
výpovedná lehota je osem dní, jej uplynutím
poistenie zanikne,
d) ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane,
e) ak poistený alebo poistite¾ písomne vypovedal
poistenie do 3 mesiacov od oznámenia poistnej
udalosti. Poistenie zaniká v tomto prípade uplynutím jedného mesiaca od doruèenia výpovede
druhému úèastníkovi.
2. V zmysle § 801 ods. 1 Obèianskeho zákonníka zaniká poistenie nezaplatením jednorazového poistného alebo poistného za prvé poistné obdobie
do troch mesiacov od jeho splatnosti. V zmysle
§ 801 ods. 2 Obèianskeho zákonníka poistenie zanikne ïalej tým, že poistné za ïalšie poistné obdo-

5.

6.
7.
8.

9.

10.
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Poistné je suma uvedená v poistnej zmluve, ktorú
musí zaplatiť poistník ako protihodnotu za dohodnutú poistnú ochranu.
Poistník je povinný platiť za dohodnuté poistné obdobie poistné, ktoré ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, je splatné prvým dòom poistného obdobia.
V prípade, ak v poistnej zmluve bolo platenie poistného za poistné obdobie dojednané v splátkach, platí,
že splátka poistného je splatná prvým dòom príslušnej èasti poistného obdobia, za ktoré sa platí.
Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, platí, že nezaplatením splátky poistného sa 30-tym dòom
nasledujúcim po dni splatnosti nezaplatenej splátky
stáva splatným poistné za celé poistné obdobie.
Výška poistného je stanovená v poistnej zmluve.
Podkladom pre výpoèet poistného sú poistné sumy
uvedené v poistnej zmluve.
Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, je
povinný zaplatiť poistite¾ovi úrok z omeškania za
každý deò omeškania v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Ak nastala poistná udalosť a dôvod ïalšieho poistenia
tým odpadol, patrí poistite¾ovi poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.
Jednorazové poistné patrí poistite¾ovi vždy celé.
Všetky platby poistného/splátky poistného sa zúètujú
pod¾a poradia najskôr na krytie najstarších nedoplatkov poistného/splátky poistného, potom na splatenie
úrokov z omeškania a až potom na splatenie posledne predpísaného poistného/splátky poistného.
Poistite¾ má voèi tomu, kto je povinný platiť poistné, právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú
v súvislosti s doruèením výzvy na zaplatenie dlžného poistného.
Poistite¾ je oprávnený upraviť (zvýšiť alebo znížiť) výšku poistného ku dòu zaèiatku najbližšieho
poistného obdobia, v prípade zmien podmienok
rozhodujúcich pre urèenie výšky poistného, najmä
z dôvodu:
a) zavedenia a/alebo zmeny odvodu z poistného

alebo dane z poistného alebo inej obdobnej
povinnosti, ktorá bude uložená poistite¾ovi všeobecne záväzným právnym predpisom alebo
rozhodnutím orgánu doh¾adu,
b) zmeny právnych predpisov, ktoré majú vplyv na
podnikate¾skú èinnosť poistite¾a,
c) ak z poh¾adu poistnej matematiky dôjde z iných
dôvodov k ohrozeniu splnenia záväzkov poistite¾a alebo
d)ak pod¾a Harmonizovaného indexu spotrebite¾ských cien (HICP) dôjde za sledované obdobie
k rastu cien v Slovenskej republike o viac ako 5 %.
11. V prípade, ak poistite¾ upraví poistné pod¾a èlánku
6, ods. 10 týchto poistných podmienok, oznámi poistníkovi najneskôr desať týždòov pred uplynutím
poistného obdobia:
a) novú výšku poistného pod¾a èlánku 6, ods. 10
týchto poistných podmienok na nasledujúce
poistné obdobie,
b) dátum skonèenia poistného obdobia,
c) termín, do ktorého môže poistník podať výpoveï
poistnej zmluvy pod¾a § 800 ods. 1 Obèianskeho
zákonníka, ak nesúhlasí s novou výškou poistného.

3.
4.

5.

Èlánok 7
Splatnosť poistného plnenia
1.

Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len èo poistite¾
skonèil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu
povinnosti poistite¾a plniť.
2. V prípade, ak jednoznaèné preukázanie vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia závisí od
rozhodnutia orgánu èinného v trestnom konaní,
rozhodnutia súdu v obèianskom konaní, šetrenia
hasièov, resp. šetrenia iného subjektu, vyšetrenie
poistite¾a v zmysle ods. 1 tohto èlánku nie je možné
skonèiť skôr, ako po doruèení právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu èinného v trestnom
konaní, právoplatného rozhodnutia súdu v obèianskom súdnom konaní, koneèného stanoviska hasièov, resp. koneèného a záväzného rozhodnutia iného subjektu šetriaceho poistnú udalosť poistite¾ovi.

6.

Èlánok 8
Poistné plnenie. Èakacia doba

7.

1.

Vznik povinnosti poistite¾a poskytnúť poistné plnenie
sa vzťahuje:
a) pri náhrade škody zapríèinenej súbehom viacerých skutoèností na prvú skutoènosť, majúcu za
následok vznik alebo údajný vznik škody,
b) vo všetkých ostatných prípadoch na skutoènosť,
kedy sa poistený, spolupoistený alebo tretia
osoba dopustili protiprávneho alebo údajne
protiprávneho konania.
2. Pri vzniku a trvaní poistnej udalosti je pre vznik povinnosti poistite¾a plniť urèujúci jej zaèiatok. Ak v súvislosti s poistným plnením je v príèinnej súvislosti
viac skutoèností, je pre posúdenie vzniku povinnosti
poistite¾a plniť urèujúca prvá skutoènosť, ktorej priamym alebo sprostredkovaným následkom je vznik
oprávneného záujmu poisteného právnymi prostriedkami uplatniť svoje práva a nároky vyplývajúce
z protiprávneho konania tretích osôb, alebo oprávneného záujmu poisteného právnymi prostriedkami
odvrátiť alebo zmierniť skutoènosti, za ktoré je pod¾a
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tretích osôb v dôsledku svojho protiprávneho alebo
údajne protiprávneho konania zodpovedný.
Skutoènosti pod¾a ods. 1, písm. a) a b) tohto èlánku
musia nastať v dobe trvania poistnej zmluvy, po
uplynutí èakacej doby.
Èakacia doba je doba od zaèiatku poistenia do okamihu, kedy vzniká povinnosť poistite¾a poskytnúť
poistné plnenie, resp. nárok poisteného na poistné plnenie. Skutoènosti, ktoré nastali poèas èakacej doby nie sú považované za poistnú udalosť.
Èakacia doba je jeden mesiac od zaèiatku poistenia, pokia¾ nejde o uplatnenie právnych záujmov
vyplývajúcich z kúpnej alebo leasingovej zmluvy
nového motorového vozidla.
V zmysle rozsahu poistenia pod¾a èlánku 3, 1. èasti
týchto poistných podmienok má poistený právo na
úhradu:
a) trov predbežného opatrenia a zabezpeèenia
dôkazov,
b) hotových výdavkov poisteného a jeho advokátov,
súdnych poplatkov, ako aj právnym predpisom
urèených (tarifných) výdavkov a odmien za
zastupovanie advokátom,
c) trov dôkazov (znaleèné, svedoèné a výdaje osôb,
ktorým súd v súvislosti s dokazovaním uložil
urèitú povinnosť),
d) trov alebo ich pomernú èasť, ktoré protistrana vynaložila na uplatnenie svojich práv, a ktoré musí
poistený uhradiť v dôsledku súdneho rozhodnutia,
e) nákladov na výkon rozhodnutia, a to jedného
návrhu na jeden exekuèný titul,
f) správnych poplatkov vzniknutých v zmysle správneho práva a trov správneho konania.
Sumy pod¾a písmena a) až d) sa hradia len v súvislosti s konaním pred súdom prvého stupòa a mimosúdnym zmierovacím konaním.
Poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve pre jednotlivé položky predmetu poistenia predstavuje pre
poisteného a spolupoistené osoby najvyššiu hranicu
poistného plnenia na jednu a zároveò všetky poistné
udalosti predmetu poistenia poèas jedného poistného obdobia. Poistné plnenia v prospech poisteného
a spolupoistených osôb sa spoèítavajú.
Pri vzniku poistnej udalosti v zahranièí hradí poistite¾
poistenému:
a) výdavky a odmeny za zastupovanie advokátom
v mieste príslušného súdu vo výške taríf urèených
právnymi predpismi platnými v danej krajine, ako
aj súdne trovy a poplatky vzťahujúce sa na
konanie v zahranièí pred súdom prvého stupòa,
b) v prípade osobitného dojednania aj náklady
znaleckého konania v zahranièí,
c) cestovné náklady spojené s úèasťou na konaní
pred súdom prvého stupòa, ak bol poistený
príslušným súdom v zahranièí k úèasti na tomto
konaní vyzvaný alebo ak je to pre uplatnenie
jeho právnych záujmov nevyhnutné. Úhrada sa
vypoèítava pod¾a zákona o cestovných náhradách platného v Slovenskej republike,
d) iné náklady vynaložené poisteným v zahranièí,
ak je poistite¾ povinný ich uhradiť. Tieto náklady
budú poistenému uhradené v eurách, a to v prepoète pod¾a kurzu platného v deò úhrady týchto
nákladov.

udalosti alebo ovplyvnila jej rozsah.
5. Poistník/poistený je povinný bezodkladne informovať poistite¾a o tom, že nastali skutoènosti uvedené
v èlánku 5, 1. èasti týchto poistných podmienok.
6. Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala, a ak nastane aby sa nezväèšovala, najmä
nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpeèenstva, ktoré sú mu
právnymi predpismi uložené, alebo ktoré vzal na
seba poistnou zmluvou, ani nesmie trpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb.
7. Ak má poistený dojednané poistenie právnej ochrany aj u iného poistite¾a, je povinný oznámiť poistite¾ovi názov a sídlo poistite¾a, u ktorého má dané
poistenie dojednané, druh a rozsah poistenia, ako aj
výšku poistnej sumy.
8. Poistený je povinný poskytnúť právnemu zástupcovi
pravdivé, vèasné a úplné informácie potrebné na
poskytnutie efektívnej právnej pomoci.

8. Poistite¾ na základe plnomocenstva udeleného
bez zbytoèného odkladu po vzniku poistnej udalosti poisteným, vykonáva potrebné právne úkony,
zastupuje poisteného v mimosúdnom konaní ako
aj v konaní pre súdom, inkasuje finanèné úhrady
v prospech poisteného, ktoré mu odovzdáva v lehote 8 dní.
9. Poistite¾ poskytuje poistné plnenie v eurách. Pre
peòažné prostriedky v cudzej mene sa vykoná prepoèet na euro pod¾a platného kurzového lístku
NBS v deò vzniku poistnej udalosti.

Èlánok 9
Výber právneho zástupcu
1.

2.

3.

4.
5.

Ak poskytnutie poistného plnenia v nadväznosti na ustanovenie èlánku 8, ods. 8, 1. èasti týchto
poistných podmienok vyžaduje, aby poisteného
zastupoval advokát (ïalej len „právny zástupca“),
najmä v zastupovaní poisteného pred súdom, má
poistený v sídle miesta prvostupòového súdu alebo
správneho orgánu právo zvoliť si svojho právneho
zástupcu a oznámiť poistite¾ovi jeho meno.
Ak si poistený v zmysle ods. 1 nezvolí svojho právneho
zástupcu ani po výzve poistite¾a, prechádza právo vo¾by na poistite¾a, prièom poistený je povinný takto zvolenému právnemu zástupcovi udeliť plnomocenstvo.
Ak poistený v zmysle predchádzajúceho bodu neudelí plnomocenstvo právnemu zástupcovi zvolenému poistite¾om a nemá žiadneho právneho
zástupcu, môže poistite¾ odmietnuť poskytnutie
poistného plnenia.
Poistite¾ nie je zodpovedný za škody vzniknuté
právnym zastupovaním.
Pre právne úkony týkajúce sa poistenia je potrebná
písomná forma.

Èlánok 11
Všeobecné výluky
1.

Právo na poistné plnenie nevznikne, ak ide o právnu ochranu, resp. uplatnenie právnych záujmov
priamo alebo nepriamo spôsobených, vyplývajúcich
alebo zvýšených v dôsledku:
a) úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti poisteného, alebo ostatných poistených osôb,
právne spory medzi nimi navzájom, ako aj právne spory medzi poisteným alebo poistenými
osobami a poistite¾om. Za hrubú nedbanlivosť
sa považuje konanie poisteného, alebo ostatných poistených osôb smerujúce k porušeniu
ustanovení èlánku 10, 1. èasti,
b) jadrovej reakcie, jadrového žiarenia alebo rádioaktívneho zamorenia,
c) vojny, napadnutia alebo èinu vonkajšieho nepriate¾a, nepriate¾skej akcie (bez oh¾adu na to èi
už bola vojna vyhlásená alebo nie), obèianskej
vojny, nepokojov, revolúcie, povstania, vzbury,
demonštrácie, štrajku, výluky z práce, vojenskej
èi inej ozbrojenej moci, èinov osôb jednajúcich
zákerne alebo v mene alebo v spojení s nejakou
politickou organizáciou, spiknutia, zabavenia,
rekvirácie pre vojenské úèely alebo deštrukcie
alebo poškodenia majetku nariadením akejko¾vek vlády de jure alebo de facto, alebo akejko¾vek verejnej moci.
2. Právo na poistné plnenie nevznikne, ak v dôsledku
porušenia niektorej z povinností uvedených v èlánku
10, 1. èasti, bude poistite¾ovi znemožnené jednoznaène urèiť vznik nároku na poskytnutie poistného plnenia a/alebo rozsah jeho povinnosti plniť.
3. Z poistenia, ktoré sa riadi týmito poistnými podmienkami je vylúèený akýko¾vek druh škôd, strát,
výdavkov alebo nákladov, ktoré sú priamo alebo
nepriamo spôsobené, vyplývajú z, alebo sú v spojitosti s hocijakým druhom teroristickej akcie alebo
teroristického èinu, bez oh¾adu na iné spolupôsobiace príèiny alebo udalosti, ktoré sa udiali v rovnakom èase alebo v slede nesúvisiacom so škodou.
Z poistenia, ktoré sa riadi týmito poistnými podmienkami sú vylúèené všetky škody, straty, výdav-

Èlánok 10
Povinnosti poistníka a poisteného
1.

Poistník je povinný odpovedať pravdivo a úplne na
všetky písomné otázky poistite¾a týkajúce sa dojednávania poistenia ako aj zmeny poistenia. Túto
povinnosť má aj ten, na ktorého právnu ochranu sa
má poistenie vzťahovať, aj keï zmluvu sám neuzatvára.
2. Poistník/poistený je povinný dodržiavať ustanovenia
všeobecne záväzných právnych predpisov, týchto
poistných podmienok, zmluvných dojednaní a ïalšie povinnosti uložené mu poistnou zmluvou.
3. Poistník je povinný platiť poistné vèas a v stanovenej
výške.
4. Poistník/poistený je povinný bezodkladne oznámiť
každé jemu známe okolnosti zmeny rizika vzniku
poistnej udalosti, a to aj vtedy, ak k nej dôjde mimo
jeho vôle. Poistite¾ je v danom prípade oprávnený
upraviť rozsah krytia a výšku poistného. Povinnosť
poistníka/poisteného informovať o zmene rizika sa
týka predovšetkým okolností, o ktorých informoval
písomne poistite¾a pri uzavieraní poistnej zmluvy. Pri
nedodržaní tejto povinnosti je poistite¾ v prípade
poistnej udalosti oprávnený k odmietnutiu alebo
k primeranému zníženiu plnenia, za predpokladu,
že okolnosť, ktorá bola predmetom porušenia oznamovacej povinnosti, bola príèinou vzniku poistnej
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ky alebo náklady, ktoré sú priamo alebo nepriamo
spôsobené, vyplývajú z, alebo sú späté s èinmi
spojenými s obmedzením, prevenciou alebo potláèaním teroristickej akcie alebo teroristického èinu,
alebo ktoré sa nejakým spôsobom na ne vzťahujú.
a) Za teroristickú akciu alebo teroristický èin sa považujú také konania, ktoré napåòajú skutkovú
podstatu niektorého z nasledovných trestných
èinov: teroru, záškodníctva, sabotáže pod¾a
príslušných ustanovení Trestného zákona
Slovenskej republiky ako aj èiny vymenované
v èl. 1 Európskeho dohovoru o potlaèovaní terorizmu z 27. 1. 1977.
b) Za teroristickú akciu alebo teroristický èin sa
okrem konaní vyššie uvedených v tomto odseku
považuje tiež každý èin osoby alebo skupiny
osôb, ktorý bol vykonaný za úèelom dosiahnutia
politických, náboženských, etnických, ideologických alebo podobných cie¾ov, ktoré sú zamerané na šírenie strachu a ohrozenia medzi obyvate¾stvom alebo èasťami obyvate¾stva a tým na
získanie vplyvu na vládu alebo štátne zriadenie,
alebo poškodenie ústavného zriadenia alebo poškodenie hospodárskeho života v Slovenskej republike alebo v inom štáte.
4. Poistenie sa nevzťahuje na právnu ochranu, resp.
uplatnenie právnych záujmov v príèinnej súvislosti:
a) so škodami z dolovania na pozemkoch a budovách,
b) s kúpou alebo predajom pozemku urèeného na
stavebné úèely,
c) s plánovaním, výstavbou, prestavbou, nadstavbou stavieb alebo ich èasti, stavebnými prácami
ako aj zmenami na pozemku urèeného na stavebné úèely, ku ktorým má poistený vlastnícke
alebo iné zákonné právo, alebo realizuje uvedené
práce na základe zmluvy o dielo alebo inej
zmluvy,
d) s financovaním niektorého zámeru uvedeného
pod písm. b) a c),
e) s kolektívnym vyjednávaním, kolektívnymi zmluvami a dohodami, štrajkom a výlukami,
f) s obchodnými spoloènosťami a družstvami, ako
aj obèianskymi združeniami a cirkevnými spoloènosťami, ak ide o spor medzi ich štatutárnymi
zástupcami, spoloèníkmi alebo èlenmi na jednej
strane a združením alebo spoloènosťou na strane
druhej, alebo medzi nimi navzájom,
g) s plnením z hier, stávok alebo iných naturálnych
obligácií,
h) s konaním pred ústavným súdom,
i) s konaním pred medzinárodnými alebo nadnárodnými súdmi,
j) s navrhnutým alebo zaèatým konkurzným konaním alebo reštrukturalizáciou, vzťahujúcim sa na
majetok poisteného,
k) s právnymi vzťahmi vyplývajúcimi zo stavebného
zákona,
l) s konaním pod¾a priestupkového zákona vo veci
porušenia zákazu zastavenia alebo zákazu parkovania,
m) s nárokmi a záväzkami, ktoré po vzniku poistnej
udalosti na poisteného prešli, pokia¾ nejde o odstúpené nároky po poistnej udalosti vyplývajúcej
z náhrady škody z leasingu motorového vozidla,

n) uplatòovaním nárokov iných osôb prostredníctvom poisteného alebo ruèením poisteného za
záväzky iných osôb, vrátane zmenkového ruèenia, pristúpenia k záväzku, prevzatia dlhu poisteným.
5. Poistite¾ okrem horeuvedených výluk ïalej nehradí:
a) náklady, ktoré poistený prevzal nad rámec svojich
zákonných povinností,
b) trovy konania, ktorých vznik bol spôsobený zavineným konaním poisteného, spolupoistenej osoby alebo jeho zástupcu a ktoré by inak nevznikli,
c) náklady mimosúdneho zmieru, pokia¾ nezodpovedá pomeru medzi oèakávaným a skutoèným
výsledkom urovnania právneho sporu.
6. Poistenie sa ïalej nevzťahuje na:
a) právne spory a konania, ak suma požadovaná
navrhovate¾om neprevyšuje 331,94 €,
b) spory zo všetkých oblastí, ktoré nie sú uvedené
v 2. èasti týchto poistných podmienok, najmä z
oblasti ochrany osobnosti a dobrého mena,
práva duševného vlastníctva alebo nekalej súťaže, právnymi vzťahmi vnútri obchodných spoloèností a družstiev, rodinného práva, oblasť práva
sociálneho zabezpeèenia, daòové a colné konanie,
c) právne spory vyplývajúce so záväzkových vzťahov, ak sú prejednávané súdmi mimo územia
Slovenskej republiky,
d) spory medzi osobami, ktoré sú klientom poistite¾a; v takomto prípade vyvinie poistite¾ maximálne úsilie smerujúce k zmiernemu vybaveniu veci,
e) právne spory v súvislosti s riadením motorového
vozidla, ktoré nebolo evidované v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo riadením
motorového vozidla poisteným bez platného
vodièského oprávnenia alebo riadením motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, omamných
alebo nedovolených látok,
f) právne spory v súvislosti s aktívnou úèasťou na
motoristických športových súťažiach alebo extrémnych športových podujatiach (napr. rafting,
bungee jumping, horolezectvo a pod.),
g) právne spory vyplývajúce zo záväzkových
vzťahov, v ktorých má poistený postavenie prenajímate¾a alebo prevádzkovate¾a garáží alebo parkovacích miest,
h) právne spory v súvislosti so vznikom škody na
vedenom cudzom motorovom vozidle,
i) právne spory v súvislosti so škodou na tovare
prepravovanom poisteným vodièom alebo poisteným motorovým vozidlom.

Èlánok 12
Závereèné ustanovenia
1.

Všetky ustanovenia týchto Všeobecných poistných
podmienok môžu byť na základe dohody zmluvných
strán upravené, doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.
2. Prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto poistením, budú riešené súdnymi orgánmi
Slovenskej republiky.

5

2. Èasť
OSOBITNÉ USTANOVENIA

ce) právne spory v súvislosti s platovými
a mzdovými náležitosťami zamestnancov
poisteného.
d) Správne právo
da) právna ochrana v súdnom konaní nadväzujúcom na priestupkové konania a disciplinárne alebo kárne konania v stavovských
organizáciách (profesijných komorách, napr.
advokátska komora, komora daòových
poradcov atï.),
db) právna ochrana v rámci priestupkového
konania v prípadoch nedbanlivostného konania poistených osôb v rozsahu poistenia
vyplývajúceho z ustanovení týchto poistných podmienok; poistenie sa nevzťahuje
na konania v súvislosti s vlastníctvom alebo
prevádzkou motorového vozidla,
e) Trestné právo
Právna ochrana v prípadoch nedbanlivostných
trestných èinov v rozsahu poistenia vyplývajúcom
z ustanovení týchto poistných podmienok; poistenie sa nevzťahuje na trestné konania v súvislosti
s vlastníctvom alebo prevádzkou motorového
vozidla.

Oddiel I
Poistenie právnej ochrany podnikate¾a
Èlánok 1
Predmet a rozsah poistenia
1.

Poistenie právnej ochrany podnikate¾a (2. èasť,
Oddiel I) platí, ak bolo dojednané v poistnej zmluve. Predmetom poistenia je právna ochrana a uplatnenie právnych záujmov poisteného, v súvislosti
s jeho podnikate¾skou alebo inou zárobkovou èinnosťou, v týchto oblastiach:
a) Obèianske právo
aa) právna ochrana poistených osôb ako vlastníkov, spoluvlastníkov, prenajímate¾ov, nájomcov alebo oprávnených držite¾ov veci
priamo slúžiacej výkonu jeho podnikate¾skej èinnosti, okrem právnej ochrany uvedenej v èl. 1, oddieli II,
ab) právna ochrana poistených osôb vyplývajúca zo susedskoprávnych sporov obèianskoprávneho charakteru,
ac) právna ochrana v rámci konania o náhradu
škody, pokia¾ škoda nevyplýva z porušenia
právnej povinnosti poistených osôb, okrem
právnej ochrany uvedenej v èl. 1, oddieli II,
ad) právna ochrana v oblasti záväzkových
vzťahov, s výnimkou sporov vyplývajúcich z
porušenia povinnosti zo strany poistených
osôb a sporov prejednávaných súdmi mimo
územia Slovenskej republiky,
ae) právna ochrana poistených osôb v sporoch,
ktoré vznikli z poistných zmlúv uzavretých
s inými poistite¾mi a súvisia s ich podnikate¾skou èinnosťou, okrem právnej ochrany
pri sporoch pod¾a èl 1, oddieli II.
b) Obchodné právo
ba) právna ochrana v rámci záväzkovoprávnych
vzťahov s výnimkou sporov vyplývajúcich
z porušenia zmluvných povinností samotným poisteným/poistníkom a sporov s èlenmi
štatutárnych alebo iných orgánov poistníka.
c) Pracovné právo
ca) v sporoch týkajúcich sa náhrady škody spôsobenej poisteným ako zamestnávate¾om
zamestnancovi, s výnimkou škôd spôsobených pracovným úrazom alebo chorobou
z povolania,
cb) právne spory v súvislosti so vznikom, zmenami a skonèením pracovného pomeru
alebo pracovnými vzťahmi vznikajúcimi na
základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru,
cc) v sporoch týkajúcich sa náhrady škody spôsobenej zamestnancami poistenému ako
zamestnávate¾ovi,
cd) v sporoch v súvislosti s nárokmi sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní na náhradu
vynaložených nákladov v dôsledku zavineného protiprávneho konania poisteného,

Èlánok 2
Poistené osoby
1.

Poistenie sa vzťahuje na podnikate¾a uvedeného
v poistnej zmluve, ktorým je:
a) osoba podnikajúca na základe živnostenského
oprávnenia,
b) osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia pod¾a osobitných predpisov,
c) osoba zapísaná v obchodnom registri.
2. V prípade smrti alebo zániku poisteného prechádza
právo na poistné plnenie na oprávnených dedièov
alebo jeho právnych nástupcov.

Oddiel II
Poistenie právnej ochrany v cestnej doprave
Èlánok 1
Predmet a rozsah poistenia
1.

Poistenie právnej ochrany v cestnej doprave (2. èasť,
Oddiel II) platí, pokia¾ bolo dojednané v poistnej
zmluve. Predmetom poistenia v rámci poistenia
právnej ochrany v cestnej doprave je:
a) právna ochrana vlastníka motorového vozidla,
b) právna ochrana vodièa motorového vozidla.
2. Poistenia sa vzťahuje na právnu ochranu v nasledovných oblastiach:
a) Trestné konanie a priestupkové konanie
aa) právna ochrana v trestnom konaní zaèatom
príslušnými orgánmi proti poistenému
v dôsledku jeho nedbanlivostného konania,
ktorého sa dopustil v postavení poistenej
osoby pod¾a èl. 2 alebo 3, oddiel II, 2. èasti a
ktoré má za následok trestnoprávny postih,
ab) právna ochrana v priestupkovom konaní
zaèatom príslušnými orgánmi proti poistenému v dôsledku jeho zavineného protiprávneho konania, ktorého sa dopustil
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Èlánok 3
Poistené osoby v právnej ochrane
vodièa motorového vozidla

v postavení poistenej osoby pod¾a èl. 2
alebo 3, oddiel II, 2. èasti a ktoré má za
následok postih pod¾a zákona o priestupkoch.
b) Správne konanie
ba) právna ochrana poisteného v správnom
konaní v súvislosti s udelením, odobratím
osvedèenia o evidencii poisteného motorového vozidla alebo v súvislosti s udelením,
odobratím vodièského oprávnenia poistenému alebo obmedzením jeho rozsahu, s výnimkou právnych sporov v súvislosti
s odobratím vodièského oprávnenia udeleného na skúšobnú dobu,
bb) v súvislosti s evidenciou poisteného motorového vozidla alebo schva¾ovaním jeho technickej spôsobilosti.
c) Obèianske právo
ca) právna ochrana pri uplatòovaní oprávnených nárokov poisteného na náhradu škody
vyplývajúcej z mimozmluvnej zodpovednosti za škodu spôsobenej poistenému v postavení osoby pod¾a èl. 2, oddiel II, 2. èasti
alebo pod¾a èl. 3, oddiel II, 2. èasti,
cb) právna ochrana pri uplatòovaní oprávnených záujmov poisteného v sporoch vznikajúcich zo záväzkových právnych vzťahov
(napr. kúpa, predaj, nájom, oprava, havarijné poistenie uzavreté s inými poistite¾mi
a iné), ktorých predmetom je poistené
motorové vozidlo.
3. Vznik poistnej udalosti a jej oznámenie poistite¾ovi
neoslobodzuje poisteného od splnenia povinností
vyplývajúcich mu z iných poistnozmluvných vzťahov.

1.

Poistenými osobami pri právnej ochrane vodièa
motorového vozidla sú osoby uvedené v poistnej
zmluve; poistenie sa vzťahuje na právnu ochranu
uvedených osôb oprávnene vedúcich motorové
vozidlá, prièom tieto motorové vozidlá nie sú v ich
vlastníctve alebo prenájme.
2. Poistením právnej ochrany vodièov motorového
vozidla pod¾a ods. 1 možno poistiť aj vodièov v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom
vzťahu k poistníkovi. Poistenie sa vzťahuje na poistených vodièov poistníka len poèas výkonu ich pracovných povinností.
3. Ak v súvislosti s poistnou udalosťou dôjde k usmrteniu poisteného, prechádza nárok na poistné plnenie
na jeho právnych nástupcov.
Tieto poistné podmienky nadobúdajú úèinnosť 1. 7. 2017

Èlánok 2
Poistené osoby pri právnej ochrane
vlastníka motorového vozidla
1.

Poistenými osobami v právnej ochrane vlastníka
motorového vozidla sú:
a) vlastník a oprávnený držite¾ motorového vozidla
uvedeného v poistnej zmluve (ïalej len „poistené motorové vozidlo“),
b) oprávnený vodiè poisteného motorového vozidla.
2. Ak poistený prevedie vlastnícke právo k poistenému
motorovému vozidlu alebo toto vozidlo zanikne ako
predmet poistenia, vzťahuje sa poistenie na ïalšie
vozidlo poisteného rovnakého druhu, ktoré nahrádza pôvodne poistené motorové vozidlo, odo dòa
kedy poistite¾ovi došlo oznámenie o tejto zmene.
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