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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 škodu spôsobenú prevádzkou malého 
plavidla. 

O aký typ poistenia ide?
Poistenie zodpovednosti malého plavidla je druh poistenia, ktoré sa dojednáva pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu 
spôsobenú inému prevádzkou malého plavidla uvedeného v poistnej zmluve (ďalej len „poistenie zodpovednosti“), pokiaľ ku škodovej udalosti, z ktorej táto 
škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti. – t. j. kryje škody spôsobené tretím stranám (škody na zdraví).

   Čo je predmetom poistenia?

V závislosti od zvoleného rizika sú kryté tieto balíky
 Poistenie zodpovednosti Variant

• 497 908,78 Eur za škodu na zdraví, smrti, sociálnej a zdravotnej 
poisťovne

• Škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo 
stratou veci

• Ušlého zisku

 Poistenie zodpovednosti Variant Plus
• 995 817,56 Eur za škodu na zdraví, smrti, sociálnej a zdravotnej 

poisťovne
• Škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo 

stratou veci
• Ušlého zisku

   Čo nie je predmetom poistenia? 

 Škody spôsobené úmyselne
 osobná zodpovednosť ťahaného vodného lyžiara,
 škody spôsobené osobou, ktorá plavidlo prevádzkuje alebo po-

užíva bez príslušného oprávnenia - všeobecne uznávaný doklad  
o kvalifikácii, pokiaľ je takéto oprávnenie podľa všeobecne záväz-
ných právnych predpisov k tomu potrebné,

 škody spôsobené osobami, ktoré pri prevádzkovaní plavidla boli 
pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných 
látok,

 spôsobenú nesplnením povinnosti k odvráteniu škody, 

Upozornenie: Úplný zoznam výluk nájdete vo Všeobecných poist-
ných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôso-
benú prevádzkou malého plavidla. 

  Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

! Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie náro-
ku (regresu) poisťovateľa na náhradu poistného plnenia, čo za neho 
plnila, (podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah a výšku 
jej povinnosti plniť),    

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení nájdete vo Všeobecných 
poistných podmienokach pre poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou malého plavidla.

   Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, európskej pevniny a vo vnútorných vodách Európy (s vý-
nimkou štátov Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu), Stredozemného mora (od Gibraltárskej úžiny po Dardanely), vrátane Jadranského mora (s 
výnimkou Albánska) a pobreží štátov Stredozemia, pričom sú vylúčené štáty Alžírska, Líbye, Egypta, Libanonu, Izraela vrátane územia Palestíny a 
Sýrie.

  380_20190101_1

Produkt: 380 - Povinné zmluvné poistenie malého plavidla



  Aké mám povinnosti?

Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne týkajúce sa poistenia a predložiť poisťovateľovi údaje vyžadované zákonom a ostatnými právnymi 

predpismi pre uzavretie poistnej zmluvy, vrátane identifikácie a overenia identifikácie svojej osoby, doložiť potrebné doklady, informácie a vysvetlenia 
na overenie správnosti a úplnosti údajov potrebných pre uzavretie poistnej zmluvy a stanovenie výšky poistného.

• Ak v dobe uzavretia poistnej zmluvy nie sú niektoré údaje tykajúce sa plavidla známe, je poistník povinný poisťovateľovi ich oznámiť v lehote do 
pätnásť dní od uzavretia zmluvy.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Počas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzať náklady spojené s poistením.
• Predchádzať poistnej udalosti dodržiavaním príslušných právnych predpisov a spoločenských noriem a dodržiavanie ustanovení uvedených vo vše-

obecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach.
• Udržiavať plavidlo v riadnom prevádzkyschopnom stave a nepoškodené.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Poistený je povinný bezodkladne poisťovni oznámiť vznik akejkoľvek poistnej udalosti najneskôr do 15 pracovných dní od vzniku poistnej udalosti,  

ak nastala na území SR a do 30 dní ak nastala mimo územia SR. 
• Poistený je povinný nahlásiť polícii každú dopravnú nehodu, pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba alebo sa poškodí cesta alebo všeobecne prospeš-

né zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených plavidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne 
hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa §125 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

  Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Poistné je možné platiť štvrťročne, polročne, alebo ročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou.
• Splatnosť a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.
• Poistné sa považuje za uhradené po jeho pripísaní na účet poisťovne a to vrátane dane z poistenia.

  Kedy začína a končí krytie?

• Poistenie začína nultou hodinou prvého dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím 
poistnej zmluvy alebo neskôr. 

• Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je  poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Občianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• 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 poisťovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 

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?

• 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 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. 
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