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Všeobecné poistné podmienky pre poistenie právnej ochrany pri výkone povolania
(VPP-PO/VP 07)

Platné od: 1.4.2007

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Pre zmluvné poistenie právnej ochrany pri výkone povolania, 
ktoré uzaviera Generali Poisťovňa, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“), 
platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto 
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie právnej ochrany pri 
výkone povolania (VPP-PO/VP 07) a poistná zmluva.

2. Tieto všeobecné poistné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou 
poistnej zmluvy. 

Článok 2
Predmet poistenia

Poistenie sa v rozsahu týchto všeobecných poistných podmienok 
vzťahuje na náklady na uplatnenie právnych záujmov poisteného 
v súvislosti s výkonom jeho povolania, bližšie uvedenom 
v poistnej zmluve.

Článok 3
Škodová udalosť

1. Ak si poistený na základe ustanovení príslušných právnych 
predpisov o zodpovednosti za škodu uplatňuje nárok na náhradu 
škody spôsobenej na zdraví, veci alebo na náhradu inej majetkovej 
škody, považuje sa za škodovú udalosť vznik tejto škody.

2. V prípade súdneho alebo mimosúdneho konania z dôvodu 
skutočného alebo údajného porušenia právnych predpisov alebo 
záväzkovo-právnych vzťahov zo strany poisteného, odporcu
poisteného alebo tretej osoby sa za okamih vzniku škodovej
udalosti považuje okamih, keď jedna z uvedených osôb začala 
alebo údajne začala porušovať právne predpisy alebo záväzkovo-
právne vzťahy.

3. Všetky škodové udalosti
- vzniknuté z jednej a tej istej príčiny, alebo
- ktoré predstavujú príčinne súvisiaci jednotný dej
sa považujú, nezávisle na čase ich skutočného vzniku, za jednu 
škodovú udalosť, ktorá nastala v okamihu vzniku prvej z nich.

Článok 4
Poistná udalosť

Za poistnú udalosť sa považuje škodová udalosť, ktorá nastala
pri výkone povolania poisteného počas doby trvania poistenia, s 
ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť plnenie 
podľa týchto všeobecných poistných podmienok a poistnej zmluvy. 

Článok 5
Rozsah poistenia

Vecný rozsah poistenia

1. Občianskoprávne nároky na náhradu škody
Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje na 
uplatnenie oprávnených nárokov poisteného na náhradu škody na 
zdraví, veci alebo inej majetkovej škody vzniknutej poistenému pri 
výkone povolania, vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu podľa 
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Poistenie podľa tohto odseku sa nevzťahuje na uplatňovanie 
nárokov:
- na náhradu škody, na ktorú sa zaviazal škodca voči poistenému, 

pokiaľ tieto presahujú rozsah nárokov zo zodpovednosti za 
škodu podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka,

- vyplývajúcich z poistných zmlúv poisteného.

2. Trestné právo
Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje na 
obhajobu poisteného v trestnom konaní, ktoré je voči poistenému 
začaté orgánom činným v trestnom konaní na základe konania 
alebo opomenutia poisteného pri výkone povolania, ale len 
v prípade, ak bol poistený v tomto konaní odsúdený pre trestný čin
spáchaný z nedbanlivosti.
Poisťovateľ, pri splnení ostatných ustanovení týchto všeobecných 
poistných podmienok a poistnej zmluvy, poskytne plnenie za
obhajobu poisteného v trestnom konaní vedenom pre úmyselný 
trestný čin len vtedy, ak:
- bolo trestné stíhanie voči poistenému zastavené, alebo
- bol poistený oslobodený spod obžaloby, alebo
- v tej istej veci dôjde k právoplatnému odsúdeniu poisteného pre

trestný čin spáchaný z nedbanlivosti.

3. Priestupkové právo
Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje na 
obhajobu poisteného v priestupkovom konaní, ktoré bolo voči 
poistenému začaté správnym orgánom alebo orgánom činným 
v trestnom konaní na základe konania poisteného pri výkone 
povolania, ale len v prípade, ak bola poistenému v tomto konaní 
uložená sankcia za priestupok spáchaný z nedbanlivosti.

Poisťovateľ, pri splnení ostatných ustanovení týchto všeobecných 
poistných podmienok a poistnej zmluvy, poskytne plnenie za 
obhajobu poisteného v priestupkovom konaní vedenom pre 
priestupok spáchaný úmyselne len vtedy, ak bolo priestupkové 
konanie voči poistenému zastavené.

4. Pracovné právo
Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje na 
obhajobu oprávnených právnych záujmov poisteného vyplývajúcich 
z pracovnoprávneho vzťahu.
Poistenie podľa tohto odseku sa nevzťahuje na obhajobu právnych 
záujmov poisteného v právnych sporoch vyplývajúcich:
- zo sociálneho, dôchodkového, doplnkového dôchodkového 

a zdravotného poistenia, 
- z kolektívnych zmlúv.
Poistenie podľa tohto odseku sa nevzťahuje na škodové udalosti, 
ktoré nastali pred uplynutím troch mesiacov  od začiatku poistenia
(čakacia lehota).

5. Záväzkové právo
Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje na ob-
hajobu oprávnených právnych záujmov poisteného vzniknutých na 
základe záväzkovo-právnych vzťahov, v ktorých poistený vystupuje
ako kupujúci, nájomca, uložiteľ, ukladateľ, objednávateľ, mandant, 
komitent, príkazca, odosielateľ, záujemca alebo zastúpený a ktoré 
majú priamu súvislosť s výkonom povolania poisteného. Jednotlivé 
záväzkovo-právne vzťahy, na spory z ktorých sa poistenie vzťahuje,
sú vymedzené v poistnej zmluve uvedením typov zmlúv, v ktorých 
poistený vystupuje ako zmluvná strana.
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Poistenie podľa tohto odseku sa nevzťahuje na uplatnenie právnych 
záujmov poisteného:
- pri nárokoch na náhradu škody vzniknutej poistenému, 

vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu podľa príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka,

- vyplývajúcich zo zmlúv, ktorých predmet sa týka motorového 
vozidla, plavidla alebo leteckého dopravného prostriedku.

Poisťovateľ poskytne plnenie iba za predpokladu, že celková výška 
skutočných alebo údajných nárokov poisteného alebo jeho odporcu 
z jednej škodovej udalosti nepresiahne limit hodnoty jedného sporu
uvedený v poistnej zmluve. 
Ak klesne výška celkových nárokov pred začatím súdneho konania 
v dôsledku úhrady, vyrovnania alebo uznania záväzkov pod 
dojednaný limit hodnoty jedného sporu, poisťovateľ poskytne 
plnenie pri splnení podmienok uvedených v týchto všeobecných 
poistných podmienkach a poistnej zmluve.
Ak sa po potvrdení plnenia poisťovateľom zvýši výška celkových 
nárokov nad dojednaný limit hodnoty jedného sporu, poisťovateľ 
neposkytne poistné plnenie.
Poistenie podľa tohto odseku sa nevzťahuje na škodové udalosti, 
ktoré nastali pred uplynutím troch mesiacov  od začiatku poistenia 
(čakacia lehota).

6. Sociálne poistenie
Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje na 
obhajobu oprávnených právnych záujmov poisteného:
a) v konaní so Sociálnou poisťovňou ohľadne dávok sociálneho 

poistenia,
b) v konaní so Sociálnou poisťovňou ohľadne vzniku, prerušenia

a zániku sociálneho poistenia a príspevkoch na sociálne 
poistenie.

Poistenie sa nevzťahuje na konania o uložení a vymožení penále 
a pokút uložených Sociálnou poisťovňou.
Poistenie podľa tohto odseku sa nevzťahuje na škodové udalosti, 
ktoré nastali pred uplynutím troch mesiacov od začiatku poistenia 
(čakacia lehota).

Územný rozsah poistenia

1. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za poistné udalosti 
vzniknuté na území Slovenskej republiky.

2. Poistenie sa vzťahuje len na nároky na náhradu škody uplatnené 
na území Slovenskej republiky a konania vedené na území 
Slovenskej republiky.

Časový rozsah poistenia 

1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali počas 
doby trvania poistenia. Ustanovenia o čakacej lehote ostávajú týmto 
nedotknuté.

2. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za náklady na uplatnenie 
právnych záujmov poisteného v prípadoch, kedy prejav vôle alebo 
právny úkon poisteného, odporcu alebo tretej osoby bol vykonaný 
pred začiatkom poistenia.

Článok 6
Všeobecné výluky z poistenia

1. Poistenie sa nevzťahuje na škodové udalosti, ktoré vznikli:
a) v priamej alebo nepriamej súvislosti s vojnovými udalosťami, 

teroristickými činmi, vrátane bioterorizmu, štrajkov, ozbrojených 
konfliktov alebo občianskych nepokojov, násilných konaní poli-
tických alebo teroristických organizácií a násilných konaní osôb 
pri verejných zhromaždeniach, manifestáciách a pochodoch,

b) v priamej alebo nepriamej súvislosti s udalosťami, ktoré vo výni-
močnom rozsahu spôsobujú škody na zdraví a majetku (kata-
strofy), ako aj s udalosťami, ktorých príčinou je postupný vplyv,

c) v priamej alebo nepriamej súvislosti s pôsobením ionizujúceho 
žiarenia, rádioaktívneho žiarenia alebo zamorenia z akéhokoľvek 
zariadenia alebo zdroja, alebo s pôsobením jadrovej energie, 
pokiaľ toto pôsobenie nemá pôvod v lekárskom ošetrení,

d) v priamej alebo nepriamej súvislosti s nariadeniami štátnej alebo 
úradnej moci, ktoré sú na základe výnimočnej situácie určené pre
väčšiu skupinu osôb,

e) v oblasti práva duševného vlastníctva a v súvislosti so zmluvami, 
ktorých predmetom je duševné vlastníctvo,

f) v oblasti súťažného práva alebo iného práva týkajúceho sa 
hospodárskej súťaže,

g) v oblasti práva obchodných spoločností, družstiev, cirkví
a cirkevných spoločenstiev,

h) v oblasti pracovných zmlúv štatutárnych zástupcov právnických 
osôb,

i) v oblasti daňového, colného alebo iného odvodového práva,

j) v súvislosti so zmluvami z oblasti hier a stávok.

2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škodové udalosti, ktoré súvisia:
a) s výstavbou alebo úpravou budov, častí budov alebo pozemkov, 

ktoré podliehajú úradnému schváleniu a ktoré sa vzťahujú na 
nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve alebo oprávnenom užívaní 
poisteného alebo sú ním nadobúdané,

b) s financovaním stavebného zámeru vrátane nadobudnutia 
pozemku.

3. Z poistenia sú ďalej vylúčené:
a) náklady na uplatnenie právnych záujmov poisteného, povinnosť 

úhrady ktorých vyplýva z poistných zmlúv poisteného na jeho 
poistenie zodpovednosti za škodu,

b) spory z akýchkoľvek poistných zmlúv s vlastným poisťovateľom 
právnej ochrany,

c) uplatnenie právnych záujmov poistených navzájom voči sebe 
a voči poistníkovi,

d) spory, ktoré vzniknú poistenej osobe ako vlastníkovi, prevádz-
kovateľovi alebo vodičovi motorového vozidla,

e) spory zo zmlúv, v dôsledku ktorých bol vydaním zmenky, 
zmierom, uznaním alebo podobnými dohodami vytvorený nový 
právny základ, ak by existoval nárok na plnenie bez nového 
právneho základu,

f) uplatňovanie pohľadávok, ktoré boli postúpené poistenému 
a ručenie za záväzky iných osôb, ktoré prevzal poistený, ak 
postúpenie pohľadávok a ručenie za záväzky prebehlo po tom, 
čo nastala poistná udalosť alebo po tom, čo bol poisteným, 
odporcom alebo treťou osobou vykonaný právny úkon alebo 
prejav vôle v súvislosti s poistnou udalosťou,

g) obrana právnych záujmov poisteného v súvislosti s exekučným 
konaním, iným núteným výkonom rozhodnutia alebo konkurzným 
konaním navrhnutým na majetok poisteného,

h) škodové udalosti, ktoré nastali v súvislosti so spáchaním 
úmyselného trestného činu poisteným alebo hrubou 
nedbanlivosťou poisteného,

i) škodové udalosti spôsobené poisteným pod vplyvom alkoholu 
alebo iných návykových a omamných látok.

4. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistenie sa nevzťahuje 
aj na iné škodové udalosti ako uvedené v ods. 1 až 3 tohto článku.

Článok 7
Začiatok poistenia, doba platnosti poistnej zmluvy

1. Poistenie začína dňom nasledujúcim po uzavretí poistnej zmluvy, 
ak nie v poistnej zmluve dojednané, že začína už uzavretím poistnej 
zmluvy alebo neskôr.

2. Poistná zmluva je uzavretá okamihom podpisu oboch zmluvných 
strán. Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, uzaviera sa 
poistná zmluva na dobu neurčitú. Ktorákoľvek zo zmluvných strán
má právo poistnú zmluvu vypovedať najneskôr 6 týždňov pred 
uplynutím poistného obdobia.

Článok 8
Poistné, splatnosť poistného

1. Poistník je povinný platiť poistné podľa poistnej zmluvy za 
príslušné poistné obdobie. Poistné sa určí v závislosti od rozsahu 
poistenia, ohodnotenia poistného rizika a výšky poistnej sumy.

2. Pri poistení dojednanom na dobu jeden rok a kratšiu je poistné 
obdobie zhodné s dobou trvania poistenia a poistné sa platí naraz 
za celú dobu trvania poistenia (jednorazové poistné). Pri poistení 
dojednanom na dobu dlhšiu ako jeden rok je poistným obdobím 
jeden rok a poistné sa platí za príslušné ročné poistné obdobia 
(bežné poistné).

3. Bežné poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia  
a jednorazové poistné dňom začiatku poistenia, ak nie je v poistnej 
zmluve uvedené inak.

4. Ak platí poistník poistné prostredníctvom pošty alebo peňažného 
ústavu, je rozhodujúci dátum pripísania platby poistného na účet 
poisťovateľa.

5. Za omeškanie v platení poistného patrí poisťovni úrok z omeška-
nia vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom.

6. V poistnej zmluve je možné dojednať, že poistník uhradí poistné 
v splátkach. Ak je poistník v omeškaní s jednou splátkou, stáva sa 
dňom nasledujúcim po dni splatnosti nezaplatenej splátky splatným
poistné za celé poistné obdobie.

7. Pri výplate poistného plnenia má poisťovateľ právo odpočítať od 
poistného plnenia nedoplatok poistného.
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Článok 9
Zánik poistenia

1. Poistenie zaniká:
a) výpoveďou jednej zo zmluvných strán najneskôr šesť týždňov 

pred koncom poistného obdobia, poistenie zanikne ku koncu 
poistného obdobia,

b) výpoveďou jednej zo zmluvných strán v dobe do dvoch mesiacov 
po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdňová  
a poistenie zanikne jej uplynutím,

c) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné 
nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,

d) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do 
jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho 
zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto 
výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného,

e) odstúpením poisťovateľa od poistnej zmluvy v súlade s § 802 
ods. 1 Občianskeho zákonníka,

f) odmietnutím plnenia poisťovateľa v súlade s § 802 ods. 2 
Občianskeho zákonníka,

g) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
h) písomnou dohodou zmluvných strán,
i) smrťou poisteného.

2. Poisťovateľ aj poistník majú po vzniku každej škodovej udalosti 
právo vypovedať poistnú zmluvu v lehote do jedného mesiaca odo 
dňa vyplatenia poistného plnenia alebo jeho odmietnutia. Výpoved-
ná lehota je jeden mesiac a začína plynúť odo dňa doručenia 
výpovede druhej zmluvnej strane; poistenie v takomto prípade 
zaniká uplynutím tejto lehoty.

Článok 10
Poistné plnenie

1. Na základe žiadosti poisteného preberá poisťovateľ, v prípade 
vzniku povinnosti poskytnúť plnenie, všetky odôvodnené a účelne 
vynaložené náklady v zmysle ods. 5 a 6 tohto článku, ktoré vzniknú 
od uplatnenia nároku na plnenie, ak sú tieto potrebné k uplatneniu 
právnych záujmov poisteného.

2. Náklady sú účelné, ak vymáhanie práva alebo obhajoba 
poisteného zodpovedajú účelu, nie sú svojvoľné a je daná 
dostatočná vyhliadka na úspech. Preverovanie vyhliadky na úspech 
v zmysle článku 15 odpadá pri právnej ochrane v trestnom práve 
a v prípade žalôb podaných proti poistenému.

3. Poistenie sa vzťahuje na zastupovanie poisteného pred súdmi 
všetkých stupňov a mimosúdne zastupovanie povereným právnym 
zástupcom alebo priamo poisťovateľom; za mimosúdne riešenie 
sporov sa považuje aj mediácia.

4. Poistenie sa nevzťahuje na konanie pred Ústavným súdom 
Slovenskej republiky a Európskym súdnym dvorom.

5. Poisťovateľ hradí až do výšky poistnej sumy dojednanej v poistnej 
zmluve:
a) odmenu právneho zástupcu za poskytovanie právnych služieb 

max. do výšky základnej sadzby tarifnej odmeny za úkon právnej 
pomoci vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov,

b) odôvodnené a účelne vynaložené súdne a správne poplatky,
c) náhradu ďalších trov konania, ku ktorým bol poistený zaviazaný 

súdom.

6. V prípadoch mimosúdneho riešenia sporov mediáciou hradí 
poisťovateľ náklady poisteného vynaložené na mediáciu maximálne 
do výšky 2% poistnej sumy; poistné plnenie pri mediácii nezahŕňa 
náklady prizvaných znalcov.

7. Náklady podľa ods. 5 a 6 uhradí poisťovateľ bez dane z pridanej 
hodnoty, ak je poistený oprávnený k odpočtu dane z pridanej 
hodnoty.

Článok 11
Obmedzenie poistného plnenia

1. Hornú hranicu plnenia poisťovateľa v prípade jednej poistnej 
udalosti predstavuje v poistnej zmluve dojednaná poistná suma. 

2. Ak majú viacerí poistení na zabezpečenie svojich právnych 
záujmov dojednané poistenie právnej ochrany u poisťovateľa a ak 
smerujú  ich záujmy na základe rovnakého dôvodu alebo dôvodu 
podobného druhu proti tomu istému (tým istým) odporcovi 
(odporcom), je poisťovateľ oprávnený svoje plnenie predbežne 
obmedziť na mimosúdne zastupovanie právnych záujmov 
poistených a vedenie nevyhnutného počtu súdnych konaní
prostredníctvom poisťovateľom zvoleného právneho zástupcu. 

Ak alebo akonáhle nie sú poistení v dôsledku týchto opatrení 
dostatočne chránení proti strate svojich nárokov, najmä v dôsledku 
hroziaceho premlčania, preberá poisťovateľ aj náklady na spoločné 
súdne konanie alebo iné spoločné formy mimosúdneho a súdneho 
zastupovania prostredníctvom ním zvoleného právneho zástupcu.

3. V prípade súdneho sporu pri čiastočnom úspechu poisteného vo 
veci, hradí poisťovateľ trovy konania len v rozsahu uloženom 
poistenému súdom.

4. V exekučnom konaní vedenom na návrh poisteného hradí 
poisťovateľ trovy exekúcie max. do výšky 10% poistnej sumy.

5. Pri konkurznom konaní na majetok odporcu hradí poisťovateľ 
popri nákladoch na prihlásenie pohľadávky do konkurzného konania 
aj trovy súdneho konania v prípade popretia pohľadávky.

6. Ak sa v občianskom konaní uplatňujú nároky, na ktoré sa 
poistenie sčasti vzťahuje a sčasti nevzťahuje, uhradí poisťovateľ len 
tie náklady, ktoré by musel uhradiť aj bez zohľadnenia nárokov, na 
ktoré sa poistenie nevzťahuje. Ak nie je možné plnenie určiť podľa 
tohto pravidla, uhradí poisťovateľ podiel nákladov na základe 
pomeru nárokovaných čiastok.

7. Ak si odporca v občianskom konaní uplatní na započítanie svoju 
pohľadávku, na odvrátenie ktorej sa nevzťahuje poistenie, uhradí 
poisťovateľ len náklady, ktoré by podľa ustanovení o náhrade trov 
občianskeho konania mal hradiť poistený, ak by bola predmetom 
konania len jeho pohľadávka.

8. V prípade uzavretia zmieru uhradí poisťovateľ náklady v pomere,
v akom účastníci zmieru mali úspech vo veci. 

9. Ak sú predmetom trestného konania viaceré trestné činy, na 
ktoré sa poistenie sčasti vzťahuje a sčasti nevzťahuje, uhradí 
poisťovateľ podiel celkových nákladov na základe pomeru nákladov 
na obhajobu vykonanú v poistenej a nepoistenej časti konania.

Článok 12
Splatnosť poistného plnenia

1. Poistné plnenie poskytne poisťovateľ poistenému. Poistné plnenie 
je splatné do 15 dní po ukončení vyšetrenia potrebného na zistenie 
rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť. Vyšetrenie musí byť uskutoč-
nené bez zbytočného odkladu. Ak vyšetrenia potrebné na zistenie 
rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť nemôže byť ukončené do 
jedného mesiaca odo dňa predloženia všetkých podkladov požado-
vaných poisťovateľom na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa 
plniť, je poisťovateľ povinný poskytnúť poistenému na základe jeho 
písomnej žiadosti primeraný preddavok. 

2. Vyšetrenie sa považuje za ukončené, keď bola so súhlasom 
poisťovateľa, alebo jeho dodatočným schválením dohodnutá výška 
nákladov uvedených v čl. 10 ods. 5 a 6 spojených s uplatnením 
právnych záujmov poisteného.

3. Ak o výške nákladov rozhoduje oprávnený orgán, poistné plnenie 
za tieto náklady je splatné až dňom právoplatnosti rozhodnutia.

4. Poistné plnenie je splatné na území Slovenskej republiky 
a v slovenskej mene, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Článok 13
Spoluúčasť

Poistenie môže byť dohodnuté so spoluúčasťou poisteného. Výška 
spoluúčasti je uvedená v poistnej zmluve.

Článok 14
Povinnosti poisteného a poisťovateľa

1. V prípade škodovej udalosti je poistený povinný:
a) bez zbytočného odkladu, pravdivo a úplne v písomnej forme 

oznámiť poisťovateľovi, že nastala škodová udalosť, podať 
vysvetlenie jej vzniku, skutkového stavu, predložiť poisťovateľovi 
všetky potrebné podklady, ktoré si vyžiada a poskytnúť mu 
potrebnú súčinnosť,

b) postupovať hospodárne a zdržať sa všetkého, čo zbytočne 
zvyšuje náklady alebo čo celkom alebo sčasti znemožňuje 
úhradu nákladov zo strany tretích osôb,

c) všetky náklady účtované poistenému v súvislosti so škodovou 
udalosťou pred ich úhradou bez zbytočného odkladu predložiť 
poisťovateľovi na preverenie.

2. Poistený je oprávnený na uplatnenie svojich nárokov mimosúd-
nou cestou a na svoje zastupovanie pred súdmi slobodne si zvoliť 
právneho zástupcu. V tomto prípade je poistený povinný:
a) písomne informovať poisťovateľa o zvolenom právnom zástup-

covi, a požiadať poisťovateľa o jeho vyjadrenie,
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b) právnemu zástupcovi udeliť plnú moc, pravdivo a úplne mu 
podať vysvetlenie vzniku škodovej udalosti, skutkového stavu, 
predložiť mu všetky potrebné podklady, ktoré si vyžiada 
a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť,

c) na požiadanie písomne informovať poisťovateľa o úkonoch 
právneho zástupcu.

3. Poisťovateľ je povinný po obdržaní oznámenia škodovej udalosti 
zo strany poisteného a obdržaní podkladov a informácií potrebných 
na preverenie nároku poisteného na poistné plnenie bez zbytočné-
ho odkladu písomne potvrdiť, či sa poistenie vzťahuje na vzniknutú 
škodovú udalosť a vyjadriť sa k zvolenému právnemu zástupcovi.

4. Pri uplatňovaní práv alebo odvracaní nárokov pred občianskym 
súdom je poistený povinný:
a) umožniť najprv poisťovateľovi tieto nároky v primeranej lehote 

uplatniť alebo odvrátiť mimosúdne,
b) pred uplatnením alebo odvrátením nárokov na súde a pred 

napadnutím súdneho rozhodnutia vyžiadať si stanovisko 
poisťovateľa, osobitne pre posúdenie vyhliadky na úspech
v zmysle čl. 15,

c) ak nehrozí premlčanie jeho nárokov, na požiadanie poisťovateľa 
počkať pred uplatnením vlastných nárokov súdnou cestou na 
právoplatné rozhodnutie súdu v trestnom alebo inom konaní, ak 
je také vedené a jeho výsledok konania môže ovplyvniť vyhliadku 
na úspech zamýšľaného súdneho konania na uplatnenie nárokov 
poisteného. Obdobná povinnosť platí, ak sa rozhoduje v súdnom 
konaní o čiastkovom nároku poisteného, ktoré môže mať právny 
dôsledok na uplatňovanie zostávajúcich nárokov poisteného,

d) pred uzavretím súdneho zmieru vyžiadať si písomný súhlas 
poisťovateľa.

5. Okrem povinností uvedených v ods. 1 až 4 tohto článku je 
poistený povinný dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito všeobecnými 
poistnými podmienkami a poistnou zmluvou. 

6. Ak poistený poruší povinnosti uvedené v tomto článku, 
poisťovateľ je oprávnený primerane znížiť poistné plnenie.

Článok 15
Preverovanie vyhliadky na úspech

1. Poisťovateľ má právo kedykoľvek vykonať zisťovanie o pred-
pokladanom úspechu pri uplatnení právnych záujmov poisteného. 
Ak po preverení skutkovej podstaty, po zohľadnení právnej 
a dôkaznej situácie dospeje k výsledku:
a) že je daná dostatočná vyhliadka na úspech v konaní v rozsahu

záujmu poisteného, poisťovateľ je povinný potvrdiť prevzatie 
súvisiacich nákladov v rozsahu týchto všeobecných poistných 
podmienok a poistnej zmluvy,

b) že nie je daná dostatočná vyhliadka na úspech, t.j. výsledok 
prípadného konania v neprospech poisteného je 
pravdepodobnejší ako výsledok v jeho prospech, poisťovateľ je 
oprávnený odmietnuť tú časť poistného plnenia, ktorá sa týka 
úhrady nákladov protistrany, k úhrade ktorých by bol poistený 
zaviazaný súdnym rozhodnutím,

c) že nie je daná vyhliadka na úspech, poisťovateľ je oprávnený 
úplne odmietnuť poistné plnenie.

2. V prípade rozdielnosti názorov medzi poisťovateľom a poisteným 
ohľadne vyhliadky na úspech pri uplatnení právnych záujmov 
poisteného alebo postupu pri urovnaní sporu, pre ktorý sa požaduje 
poistné plnenie, môže si poistený uplatniť nárok na poistné plnenie 
prostredníctvom rozhodcovského konania. 

3. Úplné alebo čiastočné odmietnutie prevzatia nákladov pre 
nedostatočnú alebo chýbajúcu vyhliadku na úspech alebo rozdielny 
názor poisťovateľa na postup pri urovnaní sporu je poisťovateľ 
povinný poistenému písomne oznámiť spolu s udaním dôvodov 
a poukázaním na možnosť rozhodcovského konania podľa ods. 2. 
Náklady, ktoré vznikli k tomuto okamihu, hradí poisťovateľ, pokiaľ sú 
splnené ostatné podmienky na poskytnutie plnenia podľa týchto 
všeobecných poistných podmienok a poistnej zmluvy.

4. V prípade, ak poisťovateľ odmietol poistné plnenie podľa ods. 1 
písm. c) tohto článku a uplatnenie právnych záujmov poisteného 
bolo napriek tomu úspešné, poskytne poisťovateľ v rozsahu týchto 
všeobecných poistných podmienok a poistnej zmluvy poistné 
plnenie.

Článok 16     
Ustanovenie právneho zástupcu

1. Poistený je oprávnený na uplatnenie svojich nárokov mimosúd-
nou cestou a na svoje zastupovanie pred súdmi, správnymi alebo 
inými orgánmi slobodne si zvoliť právneho zástupcu. Poisťovateľ je 

v prípade škodovej udalosti povinný upozorniť poisteného na 
možnosť vlastnej voľby právneho zástupcu.

2. Poisťovateľ môže poistenému odporučiť právneho zástupcu 
v prípade, ak:
a) o to poistený písomne požiada,
b) poistené mimosúdne uplatňovanie právnych záujmov poisteného 

nemôže byť realizované poisťovateľom samým,
c) zo strany poisteného nebol zvolený žiaden právny zástupca 

v priebehu jedného mesiaca po tom, ako ho poisťovateľ na jeho 
právo a na následky uplynutia tejto lehoty písomne upozornil,

d) okamžité ustanovenie právneho zástupcu je potrebné pre 
uplatnenie právnych záujmov poisteného a zo strany poisteného 
nie je v tom čase zvolený žiaden právny zástupca,

e) v prípadoch uvedených v článku 11 ods. 2 týchto všeobecných 
poistných podmienok.

3. Právny zástupca zodpovedá poistenému za škodu, ktorú mu 
spôsobil v súvislosti s výkonom právneho zastúpenia. Poisťovateľ 
nie je zodpovedný za realizáciu právneho zastúpenia právnym 
zástupcom.

4. Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú aj na voľbu 
mediátora.

Článok 17
Výklad pojmov pre účely týchto všeobecných poistných 
podmienok

Hrubá nedbanlivosť je konanie alebo opomenutie, pri ktorom musel 
byť vznik škody predpokladaný alebo očakávaný a poistený vedel, 
alebo mohol a mal vedieť, že pri takomto konaní alebo opomenutí 
škoda nastane. 

(Poistné) plnenie je finančná náhrada poskytnutá poisťovateľom na 
základe poistnej zmluvy v prípade vzniku poistnej udalosti.

Poistený je fyzická alebo právnická osoba, na právnu ochranu ktorej 
sa poistenie vzťahuje.

Poistná suma je suma, ktorá je hornou hranicou plnenia 
poisťovateľa za jednu poistnú udalosť.

Poistník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisťo-
vateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

Poistné obdobie je časové obdobie dojednané v poistnej zmluve, za 
ktoré je poistník povinný platiť poistné.

Spoluúčasť je zmluvne dojednaná suma, ktorou sa poistený podieľa 
na záväzku, ktorý vyplýva poisťovateľovi z poistnej zmluvy v prípade
poistnej udalosti. Spoluúčasť sa vždy odpočíta od celkovej výšky 
poistených nákladov, na ktorých úhradu vznikne poistenému nárok 
pri poistnej udalosti; do výšky dojednanej spoluúčasti poisťovateľ
neposkytne plnenie. Spoluúčasť je možné v poistnej zmluve stanoviť 
pevnou sumou, percentom, prípadne ich kombináciou.

Článok 17
Písomná forma prejavu a doručovanie písomností

1. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba v písomnej forme.

2. Poistník/poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi 
zmenu svojej adresy. Poisťovateľ zasiela poistníkovi/poistenému 
písomnosti na poslednú adresu poisteného, ktorá mu je známa. 
Povinnosť poisťovateľa doručiť  písomnosť sa splní, len čo ju 
poistník/poistený prevezme alebo len čo ju pošta vráti 
poisťovateľovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti 
bolo zmarené konaním alebo opomenutím poistníka/poisteného. 
Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak poistník/poistený prijatie 
písomnosti odmietne.

Článok 18
Právny poriadok

Pre poistnú zmluvu uzavretú podľa týchto všeobecných poistných 
podmienok platia všeobecne záväzné právne predpisy platné  
v Slovenskej republike. 

Článok 19
Rozhodcovská doložka

Poisťovateľ je povinný uzavrieť rozhodcovskú zmluvu podľa 
osobitného predpisu na riešenie sporov vyplývajúcich z poistenia 
právnej ochrany, ak o to poistník požiada pri uzavretí poistnej 
zmluvy. Údaj o uzavretí rozhodcovskej zmluvy sa uvedie v poistnej 
zmluve o poistení právnej ochrany. Ak vznikne spor vyplývajúci 
z poistenia právnej ochrany, poisťovateľ je povinný informovať 
poisteného o možnosti riešiť spor v rozhodcovskom konaní.

www.generali.sk
http://www.generali.sk



