
 

POISTNÁ ZMLUVA 

 

uzatvorená podľa ust. § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len „poistná zmluva“) 

 

s účinnosťou 

od         

 

do         

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

so sídlom : Žellova 2, 829 24  Bratislava 

IČO: 30 796 482 

DIČ: 20 21 904 456 

Vedený v Registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

účet číslo: IBAN SK57 8180 0000 0070 0019 8055 

zastúpený: Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., predsedníčka úradu 

(ďalej len „poistník“ alebo „poistený“) 

 

a 

 

.............................................. 

so sídlom................................... 

IČO: ............................ 

DIČ: ............................. 

IČ DPH: ......................... 

bankové spojenie: ......................................... 

číslo účtu: IBAN ............................................   

zastúpený: ................................................................................................ 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..................., oddiel: Sa, vložka č.: ............. 

(ďalej len „poistiteľ“ alebo poisťovateľ  a spolu s poistníkom ďalej len „zmluvné strany“) 

 

 

Preambula  

 

Poistník a poistiteľ uzatvárajú túto poistnú zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré 

realizoval poistník v súlade s § 117 a násl. Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len 

„zákon o VO“)  postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou prostredníctvom prieskumu trhu na 

poskytnutie služby „POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU“. 

 

 

Článok I. 

PREDMET POISTNEJ ZMLUVY 

 

1. Predmetom poistnej zmluvy je poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. 

 

 



2. Poistiteľ sa poistnou zmluvou zaväzuje poskytnúť v dohodnutom rozsahu plnenie, ak nastane 

škodová udalosť, s ktorou je v tejto poistnej zmluve spojená povinnosť poistiteľa plniť a poistník 

sa zaväzuje platiť poistné.  

 

3. Škodovou udalosťou je udalosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práv poisteného na plnenie 

poisťovateľa. 

 

Článok II. 

SPÔSOB POISTENIA  

 

1. Náležitosti poistnej zmluvy ako je najmä limit plnenia, spôsob poistenia, výška poistného, ročné 

poistné sadzby a spoluúčasti sú súčasťou prílohy č. 1 tejto poistnej zmluvy. 

 

2. Súčasťou poistnej zmluvy sú všeobecné poistné podmienky poisťovateľa a osobitné podmienky 

poistenia pre tento druh poistenia, ktoré sú zároveň aj prílohou č. 2 tejto poistnej zmluvy  (ďalej 

len „VOP“), pričom dojednania tejto poistnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP .  

 

3. Poisťovateľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia svojimi VOP, osobitnými poistnými 

podmienkami (ďalej len „OPP“) ani zmluvnými dojednaniami (ďalej len „Zmluvné dojednania“). 

V prípade ak by VOP, OPP a Zmluvné dojednania obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek 

spôsobom menili alebo obmedzovali rozsah poistného krytia v rozsahu poistenia podľa čl. II. a čl. 

III. tejto poistnej zmluvy, majú ustanovenia tejto poistnej zmluvy prednosť pred akýmikoľvek 

ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo VOP,, OPP a Zmluvných dojednaniach. 

 

4. Poisťovateľ poskytne nadštandardné podmienky poistného krytia a zvýhodnené sadzby pre 

Poistníka. Poistné sadzby pre výpočet poistného a spoluúčasti sú záväzné a nemenné po celú dobu 

trvania poistnej zmluvy.  

 

5. Poistné plnenie z  poistenia zodpovednosti za škodu sa poukazuje poškodenému. Vybavovací list 

– oznámenie o poistnom plnení bude zaslaný poškodenému a  poistníkovi elektronicky a poštou. 

 

6. Poisťovateľ je povinný zasielať zoznam poistných udalostí poistníkovi ročne do 10-tich 

kalendárnych dní od ukončenia poistného obdobia. Súčasťou tohto zoznamu je vyhodnotenie 

aktuálnej škodovosti. 

 

 

 

Článok III. 

ROZSAH POISTENIA, LIMIT PLNENIA,  

OSOBITNÉ DOJEDNANIA A SPOLUÚČASTI 

 

1. Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu 

právnických osôb: 

1.1 Z poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisťovateľ za 

neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla 

poškodenému na zdraví a usmrtením a/alebo poškodením, zničením alebo stratou veci ako 

aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody, ak poistený za takúto 

škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov. 

 

 

2. Predmet poistenia - poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu: 

2.1 Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil 

poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému 

ako škoda na zdraví a/alebo škoda na veci ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu 

zo vzniknutej škody na veci a na zdraví, ak poistený za takúto škodu zodpovedá podľa 



príslušných právnych predpisov. Poistenie sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú vadným 

výrobkom. 

2.2 Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na také škody, za ktoré poistený 

zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzťahu a ktoré nastali v čase trvania poistenia. 

2.3 Poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré vzniknú inému v súvislosti s akoukoľvek 

činnosťou alebo vzťahom poisteného vyplývajúcich mu zo zákona č. 581/2004 Z. z. o 

zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov ako  i z akýchkoľvek ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, 

rozhodnutí a povolení. 

2.4 Z poistenia zodpovednosti za škodu má  poistený právo, aby poisťovňa/poistiteľ za 

neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky vyplývajúce zo škody na zdraví 

a/alebo škody na veci, ak za nich poistený zodpovedá na základe príslušných ustanovení 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2.5 Škoda na zdraví znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby a/alebo 

usmrtenia a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku. 

2.6 Škoda na veci znamená poškodenie, zničenie, krádež alebo strata veci vrátane 

následnej majetkovej ujmy a/alebo ušlého zisku vyplývajúcich zo straty funkčnosti alebo 

možnosti používať poškodenú vec.  

 

3. Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb sa vzťahuje na zodpovednosť za škody: 

3.1 na hnuteľnej veci, ktorá bola poistenému zverená, požičaná, prenajatá alebo na veci, 

ktorú poistený prevzal za účelom spracovania, prepravovania, opravy, predaja, úschovy, 

uskladnenia alebo vykonania odbornej pomoci alebo ich z iného dôvodu užíva. Poistenie sa 

nevzťahuje na nároky na náhradu škody na veciach prevzatých na základe leasingovej 

zmluvy. 

3.2 spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehnuteľnostiach, ako aj na 

nehnuteľnostiach, ktoré poistený užíva alebo má v správe z iného dôvodu 

3.3 vzniknuté vynaložením nákladov na zdravotnú/liečebnú starostlivosť zo strany 

zdravotnej poisťovne a dávok z nemocenského, dôchodkového a úrazového poistenia 

vynaložených zo strany sociálnej poisťovne vrátane regresných náhrad zdravotnej poisťovne 

a sociálnej poisťovne vyplývajúcich z pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Pre 

odstránenie pochybností platí, že za okamih vzniku škody sa považuje doručenie prvej výzvy 

na úhradu nákladov v súvislosti s konkrétnym pracovným úrazom, 

3.4 na veciach, ktoré si zamestnanec poisteného odložil pri plnení pracovných úloh  alebo 

v priamej súvislosti s nimi na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené, potom 

na mieste, kde sa obvykle odkladajú. Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach 

zamestnancov sa vzťahuje aj na priamu finančnú škodu spôsobenú krádežou veci, vrátane 

peňazí a cenností, ak ku krádeži došlo na základe prekonania prekážky a to do sublimitu 

1.000,- Eur pre jednu škodovú udalosť. 

3.5 zodpovednosť za škody spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou 

a správou nehnuteľností, ktoré poistený vlastní, má prenajaté alebo ich inak užíva, pokiaľ 

poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov, 

3.6 vzniknuté na veciach, ktoré boli návštevníkmi poisteného vnesené do priestorov 

poisteného, odložených na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú, 

pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov. Pre účely 

tohto rozšírenia poistného krytia  škoda znamená aj  priamu finančnú škodu v dôsledku 

odcudzenia veci, vrátane peňazí a cenností, odložených na mieste na to určenom alebo na 

mieste, kde sa obvykle odkladajú avšak len za predpokladu, že ku krádeži došlo prekonaním 

prekážok alebo opatrení chrániacu vec pred krádežou. Na škody na peniazoch a cennostiach 

sa dojednáva sublimit vo výške 332,-EUR na jednu poistnú udalosť. Každá škodová udalosť 

musí byť oznámená polícií. 

3.7 Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z infekčných chorôb, 

HIV a AIDS. . Poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek straty, škody, nároky, náklady alebo 

výdavky akejkoľvek povahy, uhradené alebo vynaložené priamo alebo nepriamo v súvislosti 

s:     



a) akýmkoľvek koronavírusovým ochorením alebo respiračným syndrómom 

(napr. COVID-19, SARS-CoV-2) alebo akoukoľvek prenosnou chorobou alebo obavou 

z jej prenosu alebo hrozbou (či už skutočnou alebo vnímanou) prenosu akejkoľvek 

choroby bez ohľadu na príčinu jej vzniku alebo udalosť, ktorá k prenosu choroby, 

obave z jej prenosu alebo hrozbe prenosu choroby prispela súčasne alebo v akomkoľ-

vek inom poradí 

b) akýmikoľvek prijatými alebo neprijatými opatreniami na prevenciu, 

potlačenie, zmiernenie následkov v súvislosti s písm. a) tohto odseku. 

3.8 Poistiteľ ďalej nahradí v súvislosti so škodovou udalosťou za poisteného aj výdavky: 

a) obhajoby poisteného (príp. jeho zamestnanca) v prípravnom konaní a pred 

súdom v trestnom konaní vedenom proti poistenému , 

b) občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak 

toto konanie bolo potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia 

poistiteľa, pokiaľ je poistený (príp. jeho zamestnanec, člen)  povinný ich uhradiť, ako 

aj trovy právneho zastúpenia poisteného, 

c) náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté 

poškodenému alebo jeho zástupcovi, pokiaľ je poistený (príp. jeho zamestnanec, 

člen) povinný ich uhradiť. 

 

4. Osobitné dojednania zodpovednosti za škodu právnických osôb: 

4.1 Dojednáva sa, že poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú alebo vyplývajúcu 

z vlastníctva, správy alebo prevádzky akéhokoľvek motorového vozidla poisteného alebo ním 

poverenou osobou. Táto výluka sa však nevzťahuje na škody spôsobené prevádzkou strojov 

na automobilovom podvozku, ak škoda na zdraví a/alebo škoda na veci  nastane v dôsledku 

používania týchto strojov, 

4.2 Dojednáva sa, že poistenie sa nevzťahuje na úmyselné konanie, pokiaľ v poistných 

podmienkach nie je stanovené, že takéto konanie je poistením kryté, 

4.3 Dojednáva sa, že v prípade ak poistiteľ plnil náhradu z dôvodov škody spôsobenej 

zavineným porušením pracovných povinností v pracovnoprávnych vzťahoch, nie je poistený 

povinný jej uhradiť sumu z vyplateného plnenia primeranú tomu, aký vplyv malo toto 

porušenie na rozsah povinností poistiteľa plniť, najviac však do výšky, ktorú môže poistený 

požadovať podľa pracovnoprávnych predpisov, 

4.4 poistná suma a výška spoluúčasti  poisteného sú pevne stanovené v prílohe č. 1 

poistnej zmluvy. 

 

5. Limit poistného plnenia -  poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, ktorý je 100 000,00 

EUR, ktorý je limitom plnenia poistiteľa za jednu a všetky škody vzniknuté v jednom poistnom 

období. 

6.  Spoluúčasť -  poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 0,00 EUR. 

 

Článok IV. 

MIESTO POISTENIA 

 

1. Územná platnosť poistenia – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu -  sa vzťahuje na 

územie Slovenskej republiky a krajiny Európskej únie. 

 

Článok V. 

POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE A ZÁNIK POISTNEJ ZMLUVY 

 

1. Táto poistná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 48 mesiacov odo dňa jej 

účinnosti, a to odo dňa 25.02.2022. 

 

2. Poistným obdobím sa rozumie jeden technický rok. Poistné je bežné poistné. 

 



3. Na zánik poistenia sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, pričom 

k zániku poistenia môže dôjsť aj písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

 

 

Článok VI. 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Cena za predmet tejto poistnej zmluvy bola stanovená podľa poistných sadzieb uvedených 

v prílohe č. 1 tejto poistnej zmluvy, dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, výsledkov verejného obstarávania, ktorého úspešným 

uchádzačom sa stal poistiteľ.  

 

2. Poistné sadzby pre výpočet poistného a spoluúčasti uvedené v prílohe č. 1 k tejto poistnej 

zmluve sú záväzné a nemenné po celú dobu trvania zmluvy. 

 

3. Ročné poistné za predmet poistenia a všetky riziká predstavuje ...................................,- 

EUR (slovom: ............................... a ..../100 eur).  

 

4. Poistné za celé obdobie trvania poistnej zmluvy, t.j. za obdobie 48 mesiacov, za 

predmet poistenia a všetky riziká predstavuje ...................................,- EUR (slovom: 

............................... a ..../100 eur). 

 

5. Cena za predmet tejto poistnej zmluvy  zahŕňa všetky náklady poistiteľa vrátane akýchkoľvek 

daní, poplatkov a iných súvisiacich služieb alebo ďalších nákladov poistiteľa alebo inej tretej osoby 

spojených s plnením tejto poistnej zmluvy. 

 

6. Poistiteľ vyhlasuje, že takto stanovená cena zahŕňa všetky jeho predpokladané náklady a 

primeraný zisk.  

 

7. Poistník bude ročné poistné uhrádzať poistiteľovi na základe predpisu poistného s 30 - dňovou 

lehotou splatnosti počítanej odo dňa riadneho doručenia predpisu poistného poistníkovi (ďalej len 

„predpis poistného“), pričom splatnosť prvej ročnej splátky je do 30 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti poistnej zmluvy. Úhradou predpisu poistného sa na účely tejto poistnej zmluvy rozumie 

deň odpísania finančných prostriedkov z účtu poistníka v prospech účtu poistiteľa. V prípade, ak 

nastane omeškanie platby predpisu poistného z dôvodov na strane banky, nie je poistník po túto 

dobu v omeškaní so zaplatením poistného. Ak deň splatnosti predpisu poistného pripadne na deň 

pracovného pokoja,  predpis poistného bude splatný v najbližší nasledujúci pracovný deň. Poistiteľ 

je povinný zaslať kópiu predpisu poistného na e-mailovú adresu uvedenú v Čl. IX bode 11 tejto 

poistnej zmluvy. 

 

8. Forma platenia poistného: bezhotovostný platobný styk, bez zálohovej platby. Poistiteľ 

nemá nárok na preddavok na poistné. 

 

9. Spôsob platenia poistného: prevodným príkazom na úhradu, VS: číslo poistnej zmluvy. 

 

10. Platenie poistného: ročne,  

 

11. Predpis poistného musí obsahovať: 

a) náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, 

b) číslo poistnej zmluvy,  

c) špecifikáciu ceny predmetu  poistnej zmluvy,  

d) poistné obdobie 

 



12. V prípade doručovania predpisu poistného poštou je nevyhnutné predpis poistného zasielať 

doporučene v obálke označenej slovom „Predpis poistného“. Pri predpise poistného, ktorý nie je 

doručený osobne alebo doporučene nemožno vymáhať úroky z omeškania. 

 

13. V prípade, že predpis poistného nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto poistnej 

zmluve, poistník je oprávnený vrátiť predpis poistného poistiteľovi na doplnenie s uvedením 

nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 

lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opraveného predpisu poistného 

poistníkovi. 

 

14. V prípade omeškania poistníka so zaplatením poistného z jednotlivého predpisu poistného 

má poistiteľ nárok na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej ustanovením § 3 nariadenia 

vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

 

15. Poistiteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku 

vyplývajúcu z poistnej zmluvy proti pohľadávke poistníka.  

 

Článok VII. 

POISTNÉ PLNENIE A JEHO SPLATNOSŤ 

 

1. Poistník je povinný bez zbytočného odkladu poistiteľovi písomne oznámiť, že nastala škodová 

udalosť, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov  

a predložiť potrebné doklady, ktoré si poistiteľ vyžiada. VOP poistiteľa môžu uložiť poistenému aj 

ďalšie povinnosti. 

 

2. Poistné plnenie je splatné v Slovenskej  republike a v mene euro (€) do 15 dní po uzavretí 

škodovej udalosti(len čo poistiteľ skončil šetrenie potrebné na zistenie rozsahu poistiteľa plniť). 

Šetrenie škodovej udalosti zo strany poistiteľa sa musí vykonať bez zbytočného odkladu; ak sa 

nemôže šetrenie o rozsahu a výške škody ukončiť do jedného mesiaca po tom, keď sa poistiteľ o 

škodovej udalosti dozvedel, je poistiteľ povinný, ak je základ nároku na poistné plnenie nesporný, 

na základe písomnej žiadosti poistníka poskytnúť primeraný preddavok. 

 

3. V prípade omeškania poistiteľa podľa predchádzajúceho bodu tohto článku prvá veta má 

poistník právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z výšky poistného plnenia za každý deň 

omeškania. 

 

Článok VIII. 

OCHRANA INFORMÁCIÍ 

 

1. Poistiteľ berie na vedomie, že poistník je povinnou osobou v zmysle zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) a je povinný sprístupňovať informácie aj v súlade 

a v rozsahu uvedenom v § 10 ods. 2 písm. c) zákona  

č. 211/2000 Z. z. 

 

2. Poistiteľ podpisom tejto poistnej zmluvy súhlasí s tým, že táto poistná zmluva a daňové 

doklady s ňou súvisiace budú zverejnené spôsobom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 

 

 

Článok IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto poistná zmluva je  uzatvorená v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

 



2. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami  

a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády SR, a to dňa 25.02.2022. 

 

3. Vzťahy zmluvných strán touto poistnou zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

4. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 

formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej 

zmluvy.  

 

5. Akékoľvek nekonanie alebo omeškanie pri konaní smerujúcom k vynúteniu  

si plnenia zmluvnej strany z poistnej zmluvy druhou zmluvnou stranou sa nepovažuje za vzdanie 

sa práva podľa poistnej zmluvy, nemá vplyv na platnosť alebo účinnosť poistnej zmluvy alebo jej 

časti a ani na vynútiteľnosť práva vyplývajúceho z poistnej zmluvy. 

 

6. Každé ustanovenie tejto poistnej zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo vykonateľné, platné a 

účinné podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté 

ostatné ustanovenia poistnej zmluvy. V prípade takejto nevykonateľnosti, neplatnosti alebo 

neúčinnosti budú zmluvné strany  

v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo dodatkoch poistnej zmluvy, ktoré sú 

potrebné na realizáciu zámerov poistnej zmluvy a nahradia jej nevykonateľné, neplatné alebo 

neúčinné ustanovenia ustanoveniami vykonateľnými, platnými a účinnými, ktoré budú svojím 

zmyslom a účelom čo najbližšie zmyslu a účelu nevykonateľných, neplatných a neúčinných 

ustanovení poistnej zmluvy. 

 

7. Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri poskytovaní prístupu verejnosti k informáciám 

o stave / plnení tejto poistnej zmluvy, pričom poistiteľ sa zaväzuje neposkytovať informácie 

verejnosti, tlači ani iným médiám. Poistiteľ je povinný informovať poistníka o otázkach verejnosti 

alebo médií, a to bezodkladne po ich obdržaní, pričom akékoľvek informácie ohľadne tejto poistnej 

zmluvy je oprávnený poskytovať výlučne poistník.  

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto poistnej zmluvy alebo 

v súvislosti s ňou budú prednostne riešené vzájomnou dohodou zmluvných strán na úrovni 

štatutárnych orgánov. V prípade, že spor medzi zmluvnými stranami nebude možné urovnať 

dohodou, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej 

republike. Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré z tejto poistnej zmluvy v budúcnosti 

vzniknú, je oprávnený rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla poistníka.  

 

9. Táto poistná zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých poistník obdrží dva 

rovnopisy a poistiteľ obdrží dva rovnopisy. 

 

10. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že finančné sprostredkovanie v zmysle ust. § 2 zákona č. 

186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva pre poistníka/ poisteného pri tejto 

poistnej zmluve samostatný finančný agent. Samostatného finančného agenta oznámi poistník 

úspešnému uchádzačovi. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že správa tejto poistnej  zmluvy 

a likvidácia poistných udalostí z tejto poistnej zmluvy môže byť realizovaná pre /poisteného  

prostredníctvom samostatného finančného agenta. 

 

11. Za osobu zodpovednú za plnenie poistnej zmluvy a kontakt  so zodpovednou osobou druhej 

zmluvnej strany splnomocňuje :  

poistník: René Špír, tel: 0902 976 615, rene.spir@udzs-sk.sk 

poistiteľ: meno+priezvisko, tel: ..............., ..................@.................  

mailto:.................@.................
mailto:..................@.................


 

12. Poistiteľ prehlasuje, že disponuje súhlasom alebo iným právnym základom podľa platných 

právnych predpisov na ochranu osobných údajov na to, že v rámci plnenia predmetu poistnej 

zmluvy poskytuje poistníkovi osobné údaje dotknutých osôb a že je schopný na žiadosť poistníka 

kedykoľvek predmetný súhlas predložiť alebo iný právny základ zdokladovať. 

 

13. Neoddeliteľnou prílohou tejto poistnej zmluvy je:  

Príloha č. 1  -  Tabuľka č. 1 (návrh na plnenie kritérií úspešného  uchádzača) 

Príloha č. 2  -  Všeobecné poistné podmienky a osobitné zmluvné dojednania pre jednotlivé 

predmety poistenia  

 

14. Zmluvné strany vyhlasujú, že si poistnú zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z 

nej vyplývajúcich porozumeli, obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, poistná 

zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu z jej 

obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V Bratislave, dňa ........................ V ......................., dňa ........................  

 

 

 

Za poistníka:       Za poistiteľa: 

 

 

 

................................................. 

 

................................................ 

 

Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M. 

         predsedníčka úradu 

 

 


