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Moje podnikanie
návrh poistnej zmluvy

Poistenie

Dátum uzatvorenia
9. 1. 2023
Začiatok poistenia
22. 12. 2022

Číslo zmluvy
K550001282
Poistné obdobie
1 rok

Poistná doba
neurčitá

Balík krytia
Extra

Poisťovateľ

Názov Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Adresa Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO:

00 151 700, IČ DPH: SK7120001757, DIČ: 2020374862,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

Poistník/Poistený

Názov Obec Slatvina
Adresa Slatvina 63, 053 61 Slatvina
Oprávnená osoba Lívia Staňová
IČO 00329541
Telefón +421908494810
Email obecslatvina@gmail.com

Hlavná podnikateľská činnosť

SK NACE Všeobecná verejná správa - 84110
Obrat 5 000 EUR
Počet zamestnancov 5

Predmety poistenia a poistené riziká Poistné sumy/limity

Všeobecná zodpovednosť za škodu
vrátane vadného výrobku
– škoda na prevzatej veci
– škoda na prevzatom motorovom vozidle
– škoda na prenajatej nehnuteľnosti/byte
– škoda spôsobená únikom znečisťujúcich látok

 100 000 EUR
 

 5 000 EUR
 100 000 EUR
 100 000 EUR

 nepoistené

Prerušenie prevádzky 500 EUR

Asistenčné služby (základné) 300 EUR
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Spoluúčasť (okrem asistenčných služieb) 200 EUR

Územná platnosť pre poistenie všeobecnej
zodpovednosti za škodu

EÚ + EFTA

Miesto poistenia pre hnuteľné veci,
prerušenie prevádzky a budovu(1)

Adresa Slatvina 63, 053 61 Slatvina

Predmety poistenia(1) Poistné sumy

Hnuteľné veci
z toho umelecké predmety (zbierky),
cennosti v trezore a hotovosť počas prepravy
Veci zamestnancov

 20 000 EUR
 

 1 000 EUR
 1 000 EUR

Budova 91 055 EUR

Poistené riziká(1)
 

Budova
 

Hnuteľné veci

FLEXA – požiar, dym, blesk, explózia, implózia,
pád lietadla, rázova vlna a náraz vozidla.

91 055 EUR 20 000 EUR

Živelné udalosti 91 055 EUR 20 000 EUR

Poistené náklady 91 055 EUR 20 000 EUR

Odpratávacie náklady 11 105,5 EUR

Vodovodné škody 18 211 EUR 4 000 EUR

Rozbitie skla 4 552,75 EUR 1 000 EUR

Krádež, lúpež 18 211 EUR 4 000 EUR

Vandalizmus bez prekonania prekážky 4 552,75 EUR 1 000 EUR

Voliteľné riziko: zemetrasenie 91 055 EUR 20 000 EUR

Dotazník (1)

Poisťovaná budova je postavená z drevených materiálov. áno nie

Poisťovaná budova je nevyužívaná viac ako 270 dní v roku áno nie

Poisťovaná budova alebo budova v ktorej sa podnikanie vykonáva
nie je vo výstavbe ani v rekonštrukcii, ani nebolo na ňu vydané
rozhodnutie o odstránení stavby

áno

Rok výstavby budovy alebo rok poslednej rekonštrukcie budovy 1982

Miesto poistenia pre hnuteľné veci,
prerušenie prevádzky a budovu(2)

Adresa Slatvina 7, 053 61 Slatvina
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Predmety poistenia(2) Poistné sumy

Hnuteľné veci
z toho umelecké predmety (zbierky),
cennosti v trezore a hotovosť počas prepravy
Veci zamestnancov

 15 000 EUR
 

 750 EUR
 1 000 EUR

Budova 119 736 EUR

Poistené riziká(2)
 

Budova
 

Hnuteľné veci

FLEXA – požiar, dym, blesk, explózia, implózia,
pád lietadla, rázova vlna a náraz vozidla.

119 736 EUR 15 000 EUR

Živelné udalosti 119 736 EUR 15 000 EUR

Poistené náklady 119 736 EUR 15 000 EUR

Odpratávacie náklady 13 473,6 EUR

Vodovodné škody 23 947,2 EUR 3 000 EUR

Rozbitie skla 5 986,8 EUR 750 EUR

Krádež, lúpež 23 947,2 EUR 3 000 EUR

Vandalizmus bez prekonania prekážky 5 986,8 EUR 750 EUR

Voliteľné riziko: zemetrasenie 119 736 EUR 15 000 EUR

Dotazník (2)

Poisťovaná budova je postavená z drevených materiálov. áno nie

Poisťovaná budova je nevyužívaná viac ako 270 dní v roku áno nie

Poisťovaná budova alebo budova v ktorej sa podnikanie vykonáva
nie je vo výstavbe ani v rekonštrukcii, ani nebolo na ňu vydané
rozhodnutie o odstránení stavby

áno

Rok výstavby budovy alebo rok poslednej rekonštrukcie budovy 2017

Miesto poistenia pre hnuteľné veci,
prerušenie prevádzky a budovu(3)

Adresa Slatvina 90, 053 61 Slatvina

Predmety poistenia(3) Poistné sumy

Hnuteľné veci
z toho umelecké predmety (zbierky),
cennosti v trezore a hotovosť počas prepravy
Veci zamestnancov

 10 000 EUR
 

 500 EUR
 1 000 EUR

Budova 64 352 EUR

Poistené riziká(3)
 

Budova
 

Hnuteľné veci

FLEXA – požiar, dym, blesk, explózia, implózia,
pád lietadla, rázova vlna a náraz vozidla.

64 352 EUR 10 000 EUR

Živelné udalosti 64 352 EUR 10 000 EUR

Poistené náklady 64 352 EUR 10 000 EUR
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Odpratávacie náklady 7 435,2 EUR

Vodovodné škody 12 870,4 EUR 2 000 EUR

Rozbitie skla 3 217,6 EUR 500 EUR

Krádež, lúpež 12 870,4 EUR 2 000 EUR

Vandalizmus bez prekonania prekážky 3 217,6 EUR 500 EUR

Voliteľné riziko: zemetrasenie 64 352 EUR 10 000 EUR

Dotazník (3)

Poisťovaná budova je postavená z drevených materiálov. áno nie

Poisťovaná budova je nevyužívaná viac ako 270 dní v roku áno nie

Poisťovaná budova alebo budova v ktorej sa podnikanie vykonáva
nie je vo výstavbe ani v rekonštrukcii, ani nebolo na ňu vydané
rozhodnutie o odstránení stavby

áno

Rok výstavby budovy alebo rok poslednej rekonštrukcie budovy 2006

Miesto poistenia pre hnuteľné veci,
prerušenie prevádzky a budovu(4)

Adresa parc. č. 913/2, 053 61 Slatvina

Predmety poistenia(4) Poistné sumy

Hnuteľné veci
z toho umelecké predmety (zbierky),
cennosti v trezore a hotovosť počas prepravy
Veci zamestnancov

 10 000 EUR
 

 500 EUR
 1 000 EUR

Budova 214 815 EUR

Poistené riziká(4)
 

Budova
 

Hnuteľné veci

FLEXA – požiar, dym, blesk, explózia, implózia,
pád lietadla, rázova vlna a náraz vozidla.

214 815 EUR 10 000 EUR

Živelné udalosti 214 815 EUR 10 000 EUR

Poistené náklady 214 815 EUR 10 000 EUR

Odpratávacie náklady 22 481,5 EUR

Vodovodné škody 42 963 EUR 2 000 EUR

Rozbitie skla 10 740,75 EUR 500 EUR

Krádež, lúpež 42 963 EUR 2 000 EUR

Vandalizmus bez prekonania prekážky 10 740,75 EUR 500 EUR

Voliteľné riziko: zemetrasenie 214 815 EUR 10 000 EUR

Dotazník (4)

Poisťovaná budova je postavená z drevených materiálov. áno nie

Poisťovaná budova je nevyužívaná viac ako 270 dní v roku áno nie
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Poisťovaná budova alebo budova v ktorej sa podnikanie vykonáva
nie je vo výstavbe ani v rekonštrukcii, ani nebolo na ňu vydané
rozhodnutie o odstránení stavby

áno

Rok výstavby budovy alebo rok poslednej rekonštrukcie budovy 2010

Detaily k vášmu poisteniu

Vznik poistenia
Poistenie vzniká uzatvorením poistnej zmluvy, ktoré nastane podpísaním poistnej
zmluvy oboma zmluvnými stranami a poistenie začína dňom uvedeným v poistnej
zmluve.

Elektronická komunikácia (email, telefón)
Uvedením svojho emailu a telefónu v tejto poistnej zmluve poistník berie na vedomie,
že poisťovateľ a poistník budú vzájomnú komunikáciu (vrátane dokumentov)
týkajúcu sa tejto poistnej zmluvy uskutočňovať v elektronickej forme prostredníctvom
nástrojov elektronickej komunikácie, ktorými sú email a telefón poistníka uvedený
v časti Poistník, a email a telefón poistovateľa v zmysle Všeobecných podmienok
elektronickej komunikácie s Allianz – Slovenskou poistovňou, a. s., (ďalej aj ako
„všeobecné podmienky“). Poistník je povinný oznámiť poisťovateľovi každú zmenu
emailu alebo telefónu. Účinky dorucenia a ďalšie podmienky, za ktorých sa bude
uskutočňovať elektronická komunikácia, vrátane zmeny a zrušenia elektronickej
komunikácie, sú uvedené vo všeobecných podmienkach. V prípade zrušenia
Elektronickej komunikácie poistníkom a potreby zasielania dokumentov v listinnej
podobe zo strany poisťovateľa (poštou na adresu sídla poistníka) má poisťovateľ právo
spoplatniť takto zasielané dokumenty, a to v súlade so sadzobníkom uverejneným
na webovom sídle poistovatela

Vyhlásenie poistníka k spracovaniu osobných údajov
Prijatím návrhu poistnej zmluvy, potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie
vyplývajúce z platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.
Tieto informácie tvoria prílohu poistnej zmluvy. Beriem na vedomie, že mám
právo požiadať poisťovateľa o poskytnutie týchto informácií v úplnom znení
v tlačenej podobe. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené aj na
webovom sídle poisťovateľa.Pre prípad, že poistník uviedol osobné údaje inej osoby
zároveň potvrdzuje, že mu táto osoba udelila predchádzajúci písomný súhlas
so spracúvaním svojich osobných údajov poisťovateľom na účely podľa platného
zákona o poisťovníctve a je si vedomý toho, že je povinný preukázať poisťovateľovi
kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom tejto osoby.
Informácie o spracúvaní osobných údajov môžete nájsť na https://www.allianz.sk/
spracuvanie-osobnych-udajov

Poistné podmienky a vyhlásenie poistníka
Vyhlasujem, že som bol pred uzatvorením poistnej zmluvy oboznámený s obsahom
Sprievodcu poistenia – Moje podnikanie zo dňa 01. 04. 2022 (ďalej len „sprievodca
poistením“), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a nájdete ho TU.
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje a odpovede na písomné otázky poisťovateľa
sú úplné, pravdivé a nezamlčal som žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia
dohodnutého touto poistnou zmluvou.
Pokiaľ je táto poistná zmluva predmetom verejného obstarávania, týmto vyhlasujem,
že v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania som vykonal opatrenia

https://online.fliphtml5.com/ggjax/yvoa/
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potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo
obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp
rovnakého zaobchádzania v zmysle ustanovení § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Som si vedomý, že cena uvedená v tejto poistnej zmluve je kalkulovaná
vrátane peňažného plnenia v zmysle § 32 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom
sprostredkovaní, finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
Táto poistná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá
zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
Sprievodca poistením bol doručený v zmysle žiadosti na email uvedený v tejto poistnej
zmluve.

Podanie podnetov, sťažností
V prípade vašej nespokojnosti môžete ústnu a písomnú sťažnosť podať osobne
v pobočkách a našich agentúrnych kanceláriách. Ústnu sťažnosť môžete podať aj
na telefónnom čísle +421 2 50 122 222. Písomnú sťažnosť môžete zaslať aj emailom
na dialog@allianz.sk alebo poštou na adresu Allianz.

Rozpis bežného poistného za poistné obdobie

Celkové poistné s daňou

Poistné (splátka) + daň z poistenia (splátka)

Mesačná splátka poistného s daňou na úhradu

1 093,80 EUR

84,39 EUR + 6,76 EUR

91,15 EUR

*Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8 % v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani
z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie pre účely správy poistenia

Získateľské číslo finačného agenta 1 1427100/00071371

Priezvisko a meno/Obchodné meno Magistr Alexandra Čurillová

Priezvisko a meno spolupracovníka Alexandra Čurillova

Telefón/e-mail +421948220080/alexandra.dzurnakova@os.allianz.sk
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Prílohy:
 
Úhrada poistného
Poistný certifikát
Všeobecné podmienky elektronickej komunikácie pre klientov s IČO
Informačný dokument o poistnom produkte

Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy: 9. 1. 2023

   

[[Feld2:signer0100:signature(sigType="BiometricSignature",batch=0):size(width=155.905, height=53.858)]] [[Feld1:signer1000:signature(sigType="BiometricSignature",batch=0):size(width=155.905, height=53.858)]]

poisťovateľ
oprávnený zástupca

podpis meno a priezvisko
oprávnenej osoby

Radi Vám pomôžeme.
Infolinka +421 2 50 122 222 alebo www.allianz.sk
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Moje podnikanie K550001282
poistné na úhradu

Dobrý deň,

ďakujeme, že ste si vybrali Allianz pre poistenie svojho podnikania. Zasielame Vám
informáciu pre úhradu poistného

Poistník
Názov Obec Slatvina
Adresa Slatvina 63, 053 61 Slatvina
IČO 00329541

Poistné na úhradu
za obdobie 22. 12. 2022 - 21. 1. 2023

91,15 EUR

IBAN SK17 1100 0000 0026 2600 6702

Variabilný symbol 550001282

Zaplaťte najneskôr do 22. 12. 2022

Poistné + daň z poistenia (84,39 EUR + 6,76 EUR). Daň z poistenia vo výške 8 % je
vypočítaná v zmysle Zákona 213/2018 Z. z. o dani z poistenia.

Poistné považujeme za zaplatené v deň pripísania platby na náš účet.
 
Ak máte otázky, kontaktujte nás. Radi Vám pomôžeme.
Infolinka +421 2 50 122 222 alebo www.allianz.sk

Juraj Dlhopolček, MSc
viceprezident rezortu obchodu
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Ing. Alica Végh
riaditeľ odboru služieb zákazníkom
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
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Poistný
     certifikát
POISTNÝ CERTIFIKÁT POISTENIA VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VRÁTANE VADNÉHO VÝROBKU/CERTIFICATE OF COMMERCIAL
GENERAL LIABILITY AND PRODUCT LIABILITY INSURANCE/VERSICHERUNGSSCHEIN FÜR DIE ALLGEMEINE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
INKLUSIVE PRODUKTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie
uvedenou poistnou zmluvou./This certificate is issued as a matter of information only. This certificate does not amend, extend or alter the coverage
afforded by the policy below./Dieser Versicherungsschein wurde ausschliesslich für Informationszwecke ausgestellt. Dieser Versicherungsschein ändert
oder erweitert nicht den in der unten angegebener Versicherungspolice gewährleisteten Umfang des Versicherungsschutzes.

POISŤOVATEĽ/INSURER/VERSICHERER POISTENÝ/INSURED/VERSICHERUNGSNEHMER

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Pribinova 19
811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK7120001757, DIČ: 2020374862

Obec Slatvina
Slatvina 63, 053 61 Slatvina
IČO: 00329541

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA/COVERAGES/UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZESTýmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má
uzatvorené poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy,
dohody alebo kontraktu, pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou
je predmetom poistných podmienok./This is to certify that the policy listed below has been issued to the insured named above for the policy period
indicated. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with respect to which this certificate may be issued
or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy. The limits
shown may have been reduced by paid claims./Hiermit bestätigen wir, dass der oben genannte Versicherungsnehmer für den Zeitraum und in dem
unten angegebenen Umfang versichert ist. Unabhängig von beliebigen Anforderungen oder Bedingungen eines Vertrags, einer Vereinbarung oder
eines Kontraktes, für den dieser Versicherungsschein ausgestellt wurde, unterliegt der Umfang des durch diese Versicherungspolice gewährten
Versicherungsschutzes den Versicherungsbedingungen.

PRINCIP POISTENIA/ TRIGGER/VERSICHERUNGSPRINZIP LOSS OCCURRENCE

ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY/POLICY NO. / VERSICHERUNGSVERTRAG NR. K550001282

ZAČIATOK POISTENIA/THIS INSURANCE IS VALID FROM/VERSICHERUNGSBEGINN 22. 12. 2022

CERTIFIKÁT JE PLATNÝ DO KONCA PLATNOSTI POISTNEJ ZMLUVY/CERTIFICATE IS VALID UNTILL POLICY EXPIRY/DER VERSICHERUNGSSCHEIN
IST GÜLTIG BIS GÜLTIGKEITSENDE DER VERSICHERUNGSPOLICE

ÚZEMNÉ KRYTIE/TERRITORIAL COVERAGE/GELTUNGSBEREICH EU a EFTA

NA JEDNU ŠKODOVÚ UDALOSŤ POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ EACH LOSS DURING THE
POLICY PERIOD/ FÜR EINEN SCHÄDEN

100 000 EURLIMIT/
LIMITS/
LIMIT

NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ AGGREGATE DURING THE
POLICY PERIOD/ FÜR ALLE SCHÄDEN

200 000 EUR

NOTES/REMARKS

V Bratislave, 9. 1. 2023

JOZEF PAŠKA
MEMBER OF THE BOARD
PODPIS A ZA POISŤOVATEĽA/SIGNATURE OF THE AUTHORIZED
REPRESENTATIVE OF THE INSURER/ UNTERSCHRIFT DES VERSICHERERS

MIESTO A DÁTUM VYSTAVENIA CERTIFIKÁTU/ PLACE AND DATE
OF CERTIFICATE ISSUE/ ORT UND AUSSTELLUNGSDATUM DES
VERSICHERUNGSCHEINES
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V�eobecné podmienky elektronickej 
komunikácie pre klientov s I�O 
 

�lánok I  
Úvodné ustanovenie  
 
1. Pois�ovate� a Klient mô�u uskuto��ova� vzájomnú 

komunikáciu:  
� elektronicky � zasielanie dokumentov a inej 

komunikácie v elektronickej forme prostredníctvom 
nástrojov elektronickej komunikácie, ktorými sú 
najmä, av�ak nie výlu�ne, Email Klienta, Telefón 
Klienta, Email Pois�ovate�a a Telefón Pois�ovate�a, 
alebo  

� po�tou � zasielanie dokumentov a inej komunikácie v 
písomnej forme po�tovou zásielkou na 
kore�ponden�nú adresu zmluvnej strany.  

 
2. Tieto V�eobecné podmienky elektronickej 

komunikácie pre klientov s I�O (�alej len �V�eobecné 
podmienky�) upravujú podmienky komunikácie medzi 
Pois�ovate�om a Klientom v prípade, �e sú v poistnej 
zmluve uvedené alebo Pois�ovate�ovi pre ú�ely 
vzájomnej komunikácie inak oznámené údaje v 
rozsahu Telefón Klienta a Email Klienta, s ktorými je 
spojený vznik elektronickej komunikácie (elektronická 
komunikácia).  

 
 
�lánok II  
Vymedzenie pojmov  
 
Pois�ovate� je Allianz � Slovenská pois�ov�a, a. s.,  
Pribinova 19, 811 09 Bratislava, I�O: 00 151 700, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vlo�ka �íslo: 196/B.  
 
Email Pois�ovate�a je emailová adresa zverejnená na 
Webovom sídle Pois�ovate�a ur�ená na elektronickú 
komunikáciu s Pois�ovate�om.  
 
Telefón Pois�ovate�a je mobilné telefónne �íslo 
zverejnené na Webovom sídle Pois�ovate�a ur�ené na 
vzájomnú nehlasovú komunikáciu s Pois�ovate�om.  
 

Infolinka Pois�ovate�a je infolinka zverejnená na 
Webovom sídle Pois�ovate�a ur�ená na hlasovú 
komunikáciu s Pois�ovate�om.  
 
Klient je právnická osoba alebo fyzická osoba � 
podnikate�, ktorá je identifikovaná svojím identifika�ným 
�íslom (�alej len �I�O�) uvedená v Zmluvnej 
dokumentácii Pois�ovate�a ako klient alebo poistník.  
 
Email Klienta je emailová adresa pre prijímanie a 
odosielanie správ a dokumentov v elektronickej forme 
vyu�ívaná výlu�ne Klientom a identifikovaná emailovou 
adresou Klienta v Zmluvnej dokumentácii Pois�ovate�a.  
 
Telefón Klienta je telekomunika�né zariadenie 
pou�ívané výlu�ne Klientom, schopné prijíma� a odosiela� 
textové správy resp. správy cez mobilné aplikácie a 
vyu�íva� verejnú telefónnu slu�bu a identifikované 
telefónnym �íslom Klienta v Zmluvnej dokumentácii 
Pois�ovate�a.  
 
Webové sídlo Pois�ovate�a je www.allianz.sk  
 
Heslo pre otváranie dokumentov je heslo ur�ené na 
heslovanie doru�ovaných dokumentov v elektronickej 
forme.  
 
Zmluvná dokumentácia Pois�ovate�a je poistná zmluva. 
 
  
�lánok III  
Elektronická komunikácia (Telefón a Email)  
 
1. Ak si Klient zriadil slu�bu elektronická komunikácia, 

vzájomná komunikácia medzi Pois�ovate�om a 
Klientom sa bude uskuto��ova� prostredníctvom 
nástrojov elektronickej komunikácie, ktorými sú: 
� Telefón Klienta a Email Klienta� a  
� Telefón Pois�ovate�a a Email Pois�ovate�a.  

 
Elektronická komunikácia je ako slu�ba Pois�ovate�a 
poskytovaná Klientovi bezodplatne.  

 

http://www.allianz.sk/
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2. Elektronickú komunikáciu si Klient zriadi k jednotlivej 
poistnej zmluve, ak Klient nemá zriadenú 
elektronickú komunikáciu a to uvedením Telefónu 
Klienta a Emailu Klienta. 
 

3. Predmetom elektronickej komunikácie je nehlasová 
komunikácia, ktorá sa uskuto��uje a dokumenty, 
ktoré vzniknú, po�as trvania poistnej zmluvy, najmä 
komunikácia a dokumenty týkajúce sa správy poistnej 
zmluvy (napr. poistka, výzva na úhradu predpisu 
poistného, výro�ný list, oznámenie zmeny podmienok 
poistenia a pod.), likvidácie poistnej udalosti (napr. list 
o výsledku �etrenia poistnej udalosti a pod.) a zániku 
poistnej zmluvy (napr. výpove�, odstúpenie od zmluvy 
a pod.). Úkony Pois�ovate�a vo�i Klientovi alebo 
Klienta vo�i Pois�ovate�ovi vykonané prostredníctvom 
Emailu Klienta a Telefónu Klienta, a Emailu 
Pois�ovate�a a Telefónu Pois�ovate�a, sa pova�ujú za 
úkony vykonané v písomnej forme. Pois�ovate� má 
právo pri komunikácií s Klientom, vykonanej 
prostredníctvom nástrojov elektronickej komunikácie 
pod�a tohto �lánku V�eobecných podmienok, 
po�adova� dodato�nú identifikáciu a overenie 
Klienta, resp. takýto právny úkon Klienta odmietnu� 
a trva� na jeho vykonaní v listinnej podobe 
podpísanej Klientom s tým, �e ú�inky právneho úkonu 
vykonaného prostredníctvom nástrojov elektronickej 
komunikácie zostávajú po dodato�nej identifikácií a 
overení alebo jeho vykonaní v listinnej podobe 
zachované.  

 
4. Pois�ovate� z dôvodu zvý�enia bezpe�nosti prenosu 

elektronickej dokumentácie zria�uje Klientovi Heslo 
pre otváranie dokumentov, v dôsledku �oho   bude 
príloha elektronickej správy Pois�ovate�a 
zabezpe�ená Heslom pre otváranie dokumentov. Prvé 
Heslo pre otváranie dokumentov bude Klientovi 
oznámené pri zriadení elektronickej komunikácie. 
Heslo pre otváranie dokumentov si Klient mô�e 
následne zmeni� spôsobom uvedeným v bode 7. tohto 
�lánku V�eobecných podmienok. V prípade 
zabudnutia Hesla pre otváranie dokumentov je 
potrebné nav�tívi� obchodné miesto Pois�ovate�a, 
Webové sídlo Pois�ovate�a alebo kontaktova� 
Infolinku Pois�ovate�a.  

 
5. Doru�ovanie dokumentov v elektronickej forme:  
 
a) Pois�ovate� bude od momentu zriadenia elektronickej 

komunikácie zasiela� Klientovi prostredníctvom 
Emailu Klienta a pod�a technologických mo�ností 
alternatívne aj na Telefón Klienta dokumenty v 
elektronickej forme. Týmto nie je obmedzené právo 
Pois�ovate�a zasla� dokument ur�ený Klientovi 
prostredníctvom po�ty alebo kuriéra. Povinnos� 
zaslania dokumentu Klientovi elektronicky je splnená 
jeho odoslaním na Email Klienta alebo pod�a 
technologických mo�ností alternatívne aj na Telefón 
Klienta. Pois�ovate� nezodpovedá za chybné zadanie 
jednotlivých údajov Klientom. Takto zaslaný 
dokument v elektronickej forme sa pova�uje za 

doru�ený uplynutím troch dní od odoslania tohto 
dokumentu na Email Klienta alebo pod�a 
technologických mo�ností alternatívne aj na Telefón 
Klienta, ak po�as tejto lehoty do�iel na Email Klienta 
resp. na Telefón Klienta�  

 
b) Klient bude od momentu zriadenia elektronickej 

komunikácie zasiela� Pois�ovate�ovi prostredníctvom 
Emailu Pois�ovate�a a pod�a technologických 
mo�ností Klienta alternatívne aj na Telefón 
Pois�ovate�a dokumenty v elektronickej forme. Týmto 
nie je obmedzené právo Klienta zasla� dokument 
ur�ený Pois�ovate�ovi prostredníctvom po�ty alebo 
kuriéra. Povinnos� zaslania dokumentu Pois�ovate�ovi 
elektronicky je splnená jeho odoslaním na Email 
Pois�ovate�a alebo pod�a technologických mo�ností 
Klienta alternatívne aj na Telefón Pois�ovate�a. Takto 
zaslaný dokument v elektronickej forme sa pova�uje 
za doru�ený uplynutím troch dní od odoslania tohto 
dokumentu na Email Pois�ovate�a alebo pod�a 
technologických mo�ností Klienta alternatívne aj na 
Telefón Pois�ovate�a, ak po�as tejto lehoty do�iel na 
Email Pois�ovate�a resp. Telefón Pois�ovate�a.   

 
6. Na elektronickú komunikáciu sa vz�ahuje v�dy len 

jeden platný Email Klienta a jeden platný Telefón 
Klienta. Klient je povinný hlási� Pois�ovate�ovi ka�dú 
zmenu Emailu Klienta a Telefónu Klienta. Zmenou 
Emailu Klienta a Telefónu Klienta pod�a bodu 7. tohto 
�lánku V�eobecných podmienok dochádza k zmene 
existujúceho Emailu Klienta a Telefónu Klienta na 
ú�ely elektronickej komunikácie.  

 
7. O zmenu elektronickej komunikácie v rozsahu Email 

Klienta a Telefón Klienta mô�e Klient po�iada�: 
a) na predajných miestach Pois�ovate�a, kde 

zamestnanec alebo obchodný zástupca Pois�ovate�a 
zabezpe�í vykonanie tejto zmeny prostredníctvom 
informa�ného systému Pois�ovate�a� alebo  

b) prostredníctvom Infolinky Pois�ovate�a� alebo 
c) prostredníctvom Emailu alebo Telefónu Pois�ovate�a� 

alebo  
d) po�tou � písomným oznámením zaslaným na adresu 

Pois�ovate�a� alebo  
e) písomným oznámením doru�eným osobne do 

podate�ne Pois�ovate�a alebo do predajných miest 
Pois�ovate�a.  

  
Ú�innos� zmeny Emailu Klienta a Telefónu Klienta v 
prípade:   

�  písm. a) a b) tohto bodu a �lánku V�eobecných 
podmienok nastáva d�om oznámenia o vykonaní 
zmeny zo strany Pois�ovate�a, av�ak najneskôr do 48 
hodín od po�iadania zmeny zo strany Klienta�  

�  písm. c) a� e) tohto bodu a �lánku V�eobecných 
podmienok nastáva najneskôr posledným d�om 
mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol 
vykonaný úkon smerujúci k zmene elektronickej 
komunikácie zo strany Klienta.  
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Pois�ovate� bude Klienta informova� o dátume 
ú�innosti zmeny Emailu Klienta alebo Telefónu 
Klienta emailom, odoslaním SMS alebo iným 
obdobným spôsobom.  
 

8. Heslo Klienta pre otváranie dokumentov mô�e Klient 
po�iada� prostredníctvom Webového sídla 
Pois�ovate�a, a to funkcionality ur�enej na zmenu 
elektronickej komunikácie.  
 
Ú�innos� zmeny Hesla Klienta pre otváranie 
dokumentov nastáva d�om vykonania zmeny zo 
strany Pois�ovate�a, najneskôr do 48 hodín od 
po�iadania zmeny zo strany Klienta.  

  
9. Zru�enie elektronickej komunikácie mô�e Klient 

vykona�:   
a) na predajných miestach Pois�ovate�a� alebo 
b) prostredníctvom Webového sídla Pois�ovate�a, 
c) a to funkcionality ur�enej na zru�enie elektronickej 

komunikácie� alebo  
d) po�tou � písomným oznámením zaslaným na adresu 

Pois�ovate�a� alebo  
e) písomným oznámením doru�eným osobne do 

podate�ne Pois�ovate�a alebo do predajných miest 
Pois�ovate�a.  

  
Ak nie je v �lánku VII. bod 2. písm. b) V�eobecných 
podmienok uvedené inak, ú�innos� zru�enia 
elektronickej komunikácie nastáva najneskôr 
posledným d�om mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bol vykonaný úkon smerujúci k zru�eniu 
elektronickej komunikácie zo strany Klienta. 
Pois�ovate� bude Klienta informova� o dátume 
ú�innosti zru�enia elektronickej komunikácie Emailom, 
odoslaním SMS alebo iným obdobným spôsobom.  

  
  
�lánok V  
Práva a povinnosti  
 
1. Klient je povinný pou�íva� nástroje elektronickej 

komunikácie v súlade s týmito V�eobecnými 
podmienkami a príslu�nými v�eobecne záväznými 
právnymi predpismi.  

 
2. Klient je povinný oznámi� Pois�ovate�ovi akúko�vek 

zmenu Emailu Klienta alebo Telefónu Klienta.  
 

3. Klient je povinný chráni� prístup k Emailu Klienta a 
Telefónu Klienta tak, aby neboli pre komunikáciu s 
Pois�ovate�om zneu�ité tre�ou osobou a zabezpe�i�, 
aby Email Klienta a Telefón Klienta mohli prijíma� 
elektronickú komunikáciu Pois�ovate�a.  

 
4. Klient je povinný oznámi� zneu�itie Emailu Klienta 

alebo Telefónu Klienta bez zbyto�ného odkladu na 
ktoromko�vek predajnom mieste Pois�ovate�a, na 
Infolinke Pois�ovate�a, na telefónnom �ísle 
Pois�ovate�a: 02/59637777 alebo na email 
Pois�ovate�a: incidenty@allianz.sk  

 
5. V prípade, ak Email alebo Telefón Klienta nebude 

prijíma� elektronickú komunikáciu Pois�ovate�a a 
Pois�ovate�ovi táto skuto�nos� bude zrejmá, napríklad 
na základe spätného zasielania správ o nemo�nosti 
Emailu Klienta prijíma� elektronickú komunikáciu, 
Pois�ovate� je a� do odstránenia takéhoto stavu 
Klientom oprávnený s Klientom komunikova� v 
listinnej podobe. 

 
6. V prípade nesplnenia povinnosti Klienta: 
a) oznámi� Pois�ovate�ovi akúko�vek zmenu Emailu 

Klienta alebo Telefónu Klienta,  
b) zabezpe�i�, aby Email Klienta a Telefón Klienta mohli 

prijíma� elektronickú komunikáciu Pois�ovate�a,  
c) oznámi� zneu�itie Emailu Klienta alebo Telefónu 

Klienta bez zbyto�ného odkladu Pois�ovate�ovi,  
 

Pois�ovate� nezodpovedá za �iadnu �kodu, ktorá v 
tejto súvislosti Klientovi vznikne. 

 
7. Ak Klient nesplní povinnosti pod�a tohto �lánku 

V�eobecných podmienok, zodpovedá za �kodu, ktorá 
Pois�ovate�ovi z tohto dôvodu vznikne.  

  
8. Pois�ovate� mô�e preru�i� uskuto��ovanie 

elektronickej komunikácie pod�a �lánku III. 
V�eobecných podmienok s okam�itou platnos�ou, ak 
Klient nekoná v súlade s týmito V�eobecnými 
podmienkami alebo príslu�nými v�eobecne 
záväznými právnymi predpismi.  

 
 
�lánok VI  
Vz�ah elektronickej komunikácie k inej forme 
komunikácie a k elektronickej komunikácii iného  
ú�elu  
  
1. Zriadením elektronickej komunikácie pod�a �lánku III. 

V�eobecných podmienok nie je obmedzené právo 
Pois�ovate�a a Klienta zasla� dokumenty ur�ené 
Klientovi resp. Pois�ovate�ovi prostredníctvom po�ty 
alebo kuriéra.  

 
2. Pois�ovate� má právo pri komunikácií s Klientom, 

vykonanej prostredníctvom nástrojov elektronickej 
komunikácie pod�a �lánku III. V�eobecných 
podmienok, po�adova� dodato�nú identifikáciu a 
overenie Klienta resp. takýto právny úkon Klienta 
odmietnu� a trva� na jeho vykonaní v listinnej podobe 
podpísanej Klientom s tým, �e ú�inky právneho úkonu 
vykonaného prostredníctvom nástrojov elektronickej 
komunikácie zostávajú po dodato�nej identifikácií a 
overení alebo jeho vykonaní v listinnej podobe 
zachované.  

 
3. Pois�ovate� je po zru�ení elektronickej komunikácie 

pod�a �lánku III. V�eobecných podmienok oprávnený 
uskuto��ova� vzájomnú komunikáciu cez Telefón 
Klienta a Email Klienta ako kontaktných údajov v 
súvislosti s plnením vzájomných práv a povinností 
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vyplývajúcich najmä z aktuálnych platných poistných 
zmlúv, iných záväzkov vyplývajúcich z poistenia ako aj 
zo v�eobecne záväzných právnych predpisov.  

 
4. Elektronická komunikácia pod�a týchto V�eobecných 

podmienok sa nevz�ahuje na vzájomnú komunikáciu 
medzi Pois�ovate�om a Klientom, ktorá nie je 
predmetom elektronickej komunikácie pod�a �lánku 
III. bod 3. V�eobecných podmienok.  

 
 
�lánok VII  
Závere�né ustanovenia  
  
1. Tieto V�eobecné podmienky sú ú�inné d�om 17. 12. 

2022.  
 
2. Pois�ovate� si vyhradzuje právo jednostranne zmeni� 

tieto V�eobecné podmienky:  
  
a) z dôvodu legislatívnych zmien� technologického 

pokroku a vývoja� formálnych úprav znenia 
V�eobecných podmienok bez dopadu na práva a 
povinnosti Klienta a Pois�ovate�a a z iných dôvodov, 
ak sú tieto iné dôvody v prospech Klienta. Nové znenie 
V�eobecných podmienok bude zverejnené na 
Webovom sídle Pois�ovate�a a bude oznámené 
Klientovi Emailom, odoslaním SMS alebo iným 
obdobným spôsobom, a to najneskôr v de� ich 
ú�innosti uvedenom v závere�ných ustanoveniach 
nových V�eobecných podmienok�  

 
b) z iných dôvodov ako sú uvedené v písm. a) tohto bodu 

a �lánku V�eobecných podmienok. Nové znenie 
V�eobecných podmienok bude zverejnené na 
Webovom sídle Pois�ovate�a a bude oznámené 
Klientovi Emailom, odoslaním SMS alebo iným 
obdobným spôsobom  najneskôr 21 dní pred d�om 
ú�innosti uvedenom v závere�ných ustanoveniach 
nových V�eobecných podmienok. V prípade 
nesúhlasu s novým znením V�eobecných podmienok 
je Klient oprávnený slu�bu elektronickej komunikácie 
v lehote do 7. d�a pred nadobudnutím ú�innosti 
nového znenia V�eobecných podmienok zru�i� s 
okam�itou ú�innos�ou, a to bezplatne.  



Tento dokument Vám poskytuje stru�ný preh�ad k�ú�ových informácií o poistnom produkte Moje podnikanie. Kompletné informácie
pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o tomto poistení sú uvedené v Sprievodcovi poistením � Moje podnikanie,
ktorý obsahuje V�eobecné poistné podmienky poistenia majetku a poistenia v�eobecnej zodpovednosti za �kodu vrátane
zodpovednosti za �kodu spôsobenú vadným výrobkom zo d�a 01. 04. 2022 a v poistnej zmluve.

O�aký typ poistenia ide?
Poistenie majetku Va�ej �rmy a poistenie v�eobecnej zodpovednosti za �kodu spôsobenú podnikate�skou �innos�ou vrátane
zodpovednosti za �kodu spôsobenú vadným výrobkom.

�o je predmetom poistenia?
V produkte Moje podnikanie sú v�dy poistené:

 hnute�né veci do vý�ky poistnej sumy, ktorá by 
mala predstavova� novú hodnotu poistenej veci 
a to: výrobné a prevádzkové zariadenia �rmy, 
zásoby, cennosti a umelecké predmety proti 
týmto rizikám:

 po�iar, blesk, explózia, implózia, pád lietadla, 
rázová vlna, dym, náraz vozidla

 povode�, záplava, víchrica, búrlivý vietor, 
krupobitie, atmosférické zrá�ky, zosuv pôdy, �archa 
snehu, lavína, výbuch sopky a pád predmetov

 v�eobecná zodpovednos� za �kodu vrátane 
vadného výrobku, ktorá kryje:

 �kodu na zdraví (telesné po�kodenie, vrátane 
choroby alebo usmrtenia) a z nich vyplývajúca 
majetková ujma vrátane u�lého zisku

 �kodu na veci (fyzické po�kodenie hmotnej veci) 
vrátane následnej majetkovej ujmy alebo u�lého 
zisku

 náklady právneho zastúpenia v konaní o náhrade 
�kody, na ktorú sa poistenie vz�ahuje.

 preru�enie prevádzky, ktoré sa vz�ahuje na �xné 
náklady a u�lý zisk, ktoré vzniknú po�as obdobia 
preru�enia prevádzky �rmy v dôsledku poisteného 
rizika.

Poistenie budovy, v ktorej podnikáte, je volite�ným
druhom poistenia. Ak si poistíte aj budovu, táto je
poistená do vý�ky poistnej sumy, ktorá by mala
predstavova� novú hodnotu poistenej budovy.

Poistné krytie závisí od výberu balíka krytia a to:
COMFORT, PLUS, EXTRA, MAX. V balíku MAX je 
mo�né poisti� aj lom stroja a zodpovednos� za �kodu 
vrátane vadného výrobku spôsobenú unikom zne�is-
�ujúcich látok.

� �al�ie riziká, ktoré sa mô�u poisti� v závislosti od 
výberu balíka krytia sú popísané v jednotlivých 
balíkoch v Sprievodcovi poistením.

�o nie je predmetom poistenia?

 �koda, ktorá vznikla v súvislosti s vylú�enou  
podnikate�skou �innos�ou (SK NACE ) alebo 
vylú�eným predmetom

 �koda spôsobená úmyselne alebo vedomou ned-
banlivos�ou poisteného, zástupcu poisteného a/
alebo osôb, ktoré poistený pou�il na výkon pois-
tenej �innosti, alebo osôb konajúcich na podnet 
poisteného

 �koda spôsobená akýmko�vek teroristickým 
�inom, vojnovým stavom,

 �koda spôsobená jadrovou energiou, ionizujúcim 
�iarením, rádioaktivitou, výbuchom akejko�vek 
vojenskej zbrane 

 zbrane, strelivo, výbu�niny, munícia 
 plavidlá, lietadlá alebo iné zariadenia schopné 

pohybu v atmosfére 
 prevádzka strelníc
 akáko�vek �innos� súvisiaca s kryptomenami, 

prevádzkovaním po�íta�ov pre ú�el �a�by, zhro-
ma��ovania, zamie�ania kryptomien, vrátane 
prenájmu po�íta�ovej kapacity

 �koda spôsobená prevádzkou motorového vozi-
dla v poistení v�eobecnej zodpovednosti za �kodu

 �koda, ktorá vznikla pred za�iatkom poistenia
 �koda následkom plesní alebo húb akéhoko�vek 

druhu
 nároky na náhradu zmluvných, správnych a/

alebo trestných sankcií alebo pokút akéhoko�vek 
druhu

 opotrebovanie hnute�nej veci/ budovy alebo 
stroja v dôsledku ich pou�ívania
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Moje podnikanie 

Informa�ný dokument o poistnom produkte
 
Spolo�nos�: Allianz � Slovenská pois�ov�a, a. s. 
Slovenská republika



Aké mám povinnosti?
odpoveda� nám pravdivo a úplne na v�etky na�e písomné otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia
uhradi� poistné v�as a spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve
umo�ni� nám vykona� obhliadku miesta poistenia alebo nahliadnu� do v�etkých ú�tovných alebo iných dokladov, pokia� 
je to nutné na zistenie alebo preverenie hodnôt týkajúcich sa poistenia, ak to budeme od Vás po�adova�
oznámi� nám uzatvorenie poistenia rovnakých polo�iek predmetu poistenia na rovnaké riziko u iného pois�ovate�a a na 
po�iadanie nám oznámi� jeho obchodné meno a vý�ku poistnej sumy
bezodkladne nás informova�, ak nastane zmena v údajoch, ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistenia
dba�, aby poistná udalos�/�kodová udalos� nenastala a vykonáva� primerané opatrenia na jej odvrátenie

▪ ma� platné oprávnenie na vykonávanie poistenej podnikate�skej �innosti.

Kedy a�ako uhrádzam platbu?
Poistné je ro�né a jeho splatnos� je uvedená vo Va�ej poistnej zmluve. V poistnej zmluve si mô�ete zvoli� splatnos�
poistného aj v mesa�ných alebo polro�ných splátkach. Poistné sa uhrádza bankovým prevodom a poistné
pova�ujeme za zaplatené v de� pripísania platby na ná� ú�et.

Kedy za�ína a kon�í krytie?
Poistenie vzniká uzavretím poistnej zmluvy, ktoré nastane:
podpisom

V prípade uzavretia poistnej zmluvy podpisom poistenie vzniká podpísaním poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami 
a poistenie za�ína d�om uvedeným v poistnej zmluve, alebo zaplatením
V prípade uzavretia poistnej zmluvy zaplatením poistného poistenie za�ína d�om uvedeným v poistnej zmluve, pokia� 
platba poistného bude pripísaná v plnej vý�ke na ú�et pois�ovate�a do 5 dní odo d�a za�iatku poistenia. V opa�nom prí-
pade poistenie nevzniká.

Ako mô�em zmluvu vypoveda�?
Poistná zmluva zanikne výpove�ou:

ku koncu poistného obdobia,
do 2 mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne
po poistnej udalosti mô�ete vyu�i� právo písomne vypoveda� poistnú zmluvu, najneskôr v�ak do 1 mesiaca od výplaty 
alebo zamietnutia poistného plnenia. Výpovedná lehota je 15-d�ová a jej uplynutím poistenie zanikne.

Kde sa na m�a vz�ahuje krytie?
� Poistenie hnute�ných vecí a poistenie preru�enia prevádzky: adresa miesta podnikania a adresa miesta sídla �rmy na 

území SR
� Poistenie budovy: adresa miesta podnikania
� Poistenie v�eobecnej zodpovednosti za �kodu vrátane vadného výrobku a poistenie lomu strojov: krajiny EÚ a krajiny 

EFTA

�o nie je predmetom poistenia?
 poistenie sa nevz�ahuje na �kody podliehajúce výlukám z poistenia uvedeným v Sprievodcovi poistením � Moje 
podnikanie

 pois�ovate� je oprávnený poistné plnenie primerane zní�i� alebo zamietnu�, ak vedomé poru�enie alebo vedomé ne-
dodr�anie povinností stanovených zákonom alebo dohodnutých v poistnej zmluve malo podstatný vplyv na vznik 
�kody

 ak poistený nemá platné oprávnenie na vykonávanie poistenej podnikate�skej �innosti, poistné plnenie/náhrada 
�kody bude zamietnutá




