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b)
c)

uchádzača o prvý poľovný lístok pri vykonávaní poľovníckej
činnosti v kurzoch a pri skúškach, ktoré organizuje SPZ,
zahraničného držiteľa poľovného lístka pre cudzozemca.

ČLÁNOK 4
Začiatok, zánik poistenia
1. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s tým, že poistným
obdobím je 1 rok, t.j. obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Poistenie vznikne
najskôr nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni uzavretia
poistnej zmluvy, pokiaľ v poistnej zmluve nie je uvedený neskorší
dátum.
2. Poistenie končí dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve
ako koniec poistenia.

ČLÁNOK 1
Výklad pojmov
1. Poľovník sa pre účely tohto poistenia rozumie fyzická
osoba uvedená v ods. 4 písm. a), b) alebo c) článku 3 týchto
zmluvných dojednaní podľa ustanovenia § 52 zákona č.
274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

ČLÁNOK 5
Územná platnosť poistenia
1. Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené
a pri ktorých škoda nastane na území Slovenskej republiky, pokiaľ
sa v poistnej zmluve nedohodlo inak.

ČLÁNOK 2
Úvodné ustanovenia
1. Pre poistenie zodpovednosti za škodu z výkonu práva
poľovníctva, ktoré dojednáva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group (ďalej len „poisťovňa”), platia príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), Všeobecné
poistné podmienky (ďalej len „VPP ZP 2020“), tieto Zmluvné
dojednania (ďalej len „ZD PL 2021), zákon č. 274/2009 Z.z. o
poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon“) a ustanovenia poistnej zmluvy.

ČLÁNOK 6
Poistná suma, poistné plnenie
1. Odchylne od čl. III. ods. 4 a čl. IX ods. 1 VPP ZP 2020 je
hornou hranicou plnenia za jednu a všetky poistné udalosti
a) vzniknuté ublížením na zdraví alebo usmrtením iných osôb,
ktoré boli dôvodom vzniku práva na plnenie poisťovne
v príslušnom poistnom období suma 150 000 EUR (slovom:
stopäťdesiattisíc eur) a,
b) za škodu na veciach, ktoré boli dôvodom vzniku práva na
plnenie poisťovni v príslušnom poistnom období suma
3 000 EUR (slovom: tritisíc eur).
2. Pokiaľ nastane ďalšia poistná udalosť v tom istom poistnom
období, poisťovňa odpočíta od poistnej sumy pre všetky poistné
udalosti vzniknuté v príslušnom poistnom období už poskytnuté
plnenie v tomto poistnom období.
Takto znížená poistná suma je hornou hranicou plnenia za ďalšie
poistné udalosti v tomto poistnom období.
Po vyčerpaní poistnej sumy poistenie z poistnej zmluvy trvá do
konca poistného obdobia bez náhrady prípadných ďalších škôd,
pokiaľ poistený neobnoví poistnú sumu doplatením poistného.
3. Obnovenie poistnej sumy doplatením poistného v zmysle
ods. 2 tohto článku je možné dojednať v priebehu poistného
obdobia, v ktorom došlo k zníženiu poistnej sumy vyplatením
poistného plnenia.
4. Poisťovňa má proti poistenému nárok na náhradu
poistného plnenia, ktoré za neho vyplatila z dôvodu škody
spôsobenej pri výkone práva poľovníctva, ak spôsobil škodu
vedomou nedbanlivosťou. Vedomou nedbanlivosťou sa rozumie,
ak poistený vedel, že svojím konaním alebo opomenutím konania
môže škodu spôsobiť, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal,
že škodu nespôsobí.
5. Poisťovňa má proti poistenému nárok na náhradu

ČLÁNOK 3
Predmet poistenia a rozsah poistenia
1. Odchýlne od článku II ods. 1 VPP ZP 2020 sa poistenie
vzťahuje na zodpovednosť poisteného poľovníka za škodu
vzniknutú inému pri vykonávaní poľovníckej činnosti.
2.
Z poistenia zodpovednosti za škodu vzniknutú pri vykonávaní poľovníckej činnosti má poistený právo, aby poisťovňa za
neho nahradila škodu vzniknutú inému:
a) na zdraví alebo usmrtením,
b) poškodením, zničením alebo stratou veci,
pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania
alebo vzťahom v čase trvania poistenia.
3. Odchýlne od článku III ods. 2 písm. a) VPP ZP 2020 sa
poistenie vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu
spôsobenú vedomou nedbanlivosťou.
4. Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na:
a) člena Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len „SPZ“)
v súvislosti s
- výkonom práva poľovníctva,
- užívaním a správou poľovných revírov a výkonom
funkcie v SPZ,
- riadením a vykonávaním poľovačiek,
- užívaním strelných zbraní a zariadení určených na
výkon poľovníctva,
- užívaním poľovných psov pri výcvikoch, chove
a používaní psov na poľovnícke účely,
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poistného plnenia, ktoré za neho vyplatila z dôvodu škody
spôsobenej pri výkone práva poľovníctva, ak spôsobil škodu
porušením alebo zanedbaním nutnej opatrnosti alebo odbornej
starostlivosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti, osobné
pomery a profesiu poisteného očakávať.
ČLÁNOK 7
Spoluúčasť
1. Poistený sa podieľa na plnení z každej poistnej udalosti
sumou 66,39 EUR, o ktorú poisťovňa zníži plnenie vyplatené
poškodenému.
ČLÁNOK 8
Povinnosti poisteného a poistníka
1. Okrem povinností uložených poistenému zákonom a
VPP ZP 2020, poistený:
a) je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni oznámiť, že
došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na
vykonávanie profesijnej činnosti,
b) je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni oznámiť
ďalšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej
profesijnej činnosti,
c) bez zbytočného odkladu poisťovni oznámiť, že v súvislosti
so vzniknutou škodou bolo proti nemu alebo jeho
zamestnancovi začaté súdne (občianskoprávne a/alebo
trestné) alebo rozhodcovské konanie a informovať
poisťovňu o priebehu a výsledkoch tohto konania,
d) nesmie bez súhlasu poisťovni úplne alebo z časti uznať
nárok z titulu zodpovednosti za škodu.
Ak poistený poruší povinnosti stanovené vyššie, má
poisťovňa právo na primeranú náhradu súm, ktoré vyplatila
z dôvodu poistnej udalosti.
ČLÁNOK 9
Záverečné ustanovenia
1. Tieto Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti
za škodu z výkonu práva poľovníctva nadobúdajú platnosť a
účinnosť dňom 01.06.2021.
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