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Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu VPP ENVIRO 
2020.

O aké poistenie ide?
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu na životnom prostredí spôsobenú prevádzkovou čin-
nosťou poisteného.

   Čo je predmetom poistenia?

 poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu podľa zákona 
č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a

 poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a/alebo za vecnú ško-
du, ktorá bola spôsobená prevádzkovou činnosťou poisteného.

Environmentálnou škodou sa podľa zákona rozumie škoda na chráne-
ných druhoch a chránených biotopoch, vode a pôde.
Poistením je krytá povinnosť poisteného hradiť náklady na nápravu vy-
plývajúce z akéhokoľvek stavu znečistenia vzniknutého počas poistnej 
doby v mieste poistenia, na ňom, pod ním alebo z neho sa premiest-
ňujúceho.
Stav znečistenia znamená zistene, vypustenie, rozšírenie, uvoľne-
nie, únik, premiestňovanie alebo presakovanie akýchkoľvek pevných, 
kvapalných, plynných alebo tepelných dráždidiel, znečisťujúcich látok 
alebo kontaminantov vrátane dymu, sadzí, výparov, plynov, kyselín,  
alkálií, chemikálií, nebezpečných látok, nebezpečných materiálov  
a odpadových materiálov do pôdy, na ňu alebo do stavieb na tejto pôde 
stojacich, do atmosféry, povrchových plôch, vody alebo podzemných 
vôd.

Rozsah poistného krytia závisí od poistného variantu dojednaného  
v poistnej zmluve:
• Excelent – zahŕňa náklady a výdavky na nápravu (primárnu, do-

plnkovú, kompenzačnú), náklady na zmiernenie škodovej udalosti, 
technické náklady a výdavky a zodpovednosť za škodu na zdraví a/
alebo za vecnú škodu

• Standard - zahŕňa náklady a výdavky na nápravu (primárnu, do-
plnkovú, kompenzačnú) okrem nákladov na vyčistenie / dekontami-
náciu vlastných prevádzkových priestorov, náklady na zmiernenie 
škodovej udalosti, technické náklady a výdavky a zodpovednosť za 
škodu na zdraví a/alebo za vecnú škodu

• Basic - zahŕňa náklady a výdavky na nápravu (primárnu, doplnko-
vú, kompenzačnú) okrem nákladov na vyčistenie / dekontamináciu 
vlastných prevádzkových priestorov, náklady na zmiernenie škodo-
vej udalosti, technické náklady a výdavky

   Čo nie je predmetom poistenia? 

Poistenie sa nevzťahuje najmä na zodpovednosť za škodu, náklady  
a výdavky alebo náklady na nápravu za:
 existujúce škody,
 kritické aktivity (napr. manipulácia s odpadmi alebo nebezpečnými 

odpadmi)
 podzemná nádrž uvedená v zmluve, ktorá nespĺňa následujúce 

podmienky:
• je v súlade so zákonom vzťahujúcom sa na uchovávanie prís-

lušných látok alebo prevádzkovať príslušné aktivity skladováním  
v podzemných nádržiach alebo podzemným vedením,

• podzemná nádrž alebo vedenie má ochranu proti úniku látok,
• má dvojitý plášť.

 rádioaktívna kontaminácia,
 znečistenie produktmi alebo odpadom poisteného počas prepravy,
 zmluvná zodpovednosť,
 vojna, azbest, terorizmus, úmysel,
 interné výdavky,
 známy stav pred začatím doby poistenia,
 stiahnutie výrobku z trhu.

Upozornenie: Úplný zoznam výluk nájdete v článku IV Všeobec-
ných poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti za envi-
ronmentálnu škodu VPP ENVIRO 2020.

  Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
 
! Spoluúčasť vo výške dojednanej v PZ
! Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-

ku poisťovateľa na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení nájdete vo Všeobecných 
poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za environ-
mentálnu škodu VPP ENVIRO 2020.

   Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky.
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  Aké mám povinnosti?

Povinnosti pred uzavretím poistenia 
• Odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednaného poistenia a majú vplyv na uzavretie poistnej zmluvy

Povinnosti počas trvania poistenia
• Počas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzať poistné.
• Oznámiť každú zmenu v okolnostiach, ktoré by mohli mať dopad na poistné riziko.
• Dodržiavať odporúčania a požiadavky poistiteľa.
• Vyvinúť maximálne úsilie, aby nedošlo k poistnej udalosti.

Povinnosti poisteného resp. poistníka v prípade škodovej udalosti 
• Bezodkladne oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 577) vznik akejkoľvek škodovej udalosti v čase, kedy je možné zistiť rozsah, príčinu  

a výšku škody, najneskôr do 15 kalendárnych dní od jej vzniku alebo do 15 kalendárnych dní, odkedy sa o nej dozvedel.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisťovne úplne alebo čiastočne uznať alebo uspokojiť nárok na náhradu škody.

   Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Poistné je možné platiť štvrťročne, polročne, alebo ročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Splatnosť a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné možno platiť najmä prevodom z bankového účtu, poštovou poukážkou.
• Poistné sa považuje za uhradené po jeho pripísaní na účet poisťovne a to vrátane dane z poistenia.

  Kedy začína a končí krytie?

Poistenie vznikne prvým dňom nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo ne-
skôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Občianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ukončením činnosti poisteného,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
• ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovňou na jeho zaplatenie, ak nebolo po-

istné zaplatené pred doručením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Poisťovňa je povinná doručiť výzvu podľa prvej vety 
do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva doručená poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo 
dňa jeho splatnosti, 

• ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

  Ako môžem zmluvu vypovedať?

Poistenie je možné vypovedať:
• písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného ob-

dobia. Ak došlo k zmene výšky poistného a poisťovňa výšku poistného neoznámila tomu, kto s ňou uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr desať týždňov 
pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety, 

• písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť nultou hodinou dňa 
nasledujúceho po dni doručenia výpovede poisťovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom poisťovňa má právo na pomernú časť 
poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia,

• písomnou výpoveďou do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je osemdenná  
a jej uplynutím poistenie zanikne.
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