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ČLÁNOK 3
Predmet poistenia a rozsah poistenia
1. Odchýlne od článku II ods. 1 VPP ZP 2020 sa poistenie
vzťahuje na zodpovednosť poisteného člena:
a) rybárskej stráže,
b) lesnej stráže,
2. Z poistenia zodpovednosti za škodu vzniknutú pri vykonávaní činnosti rybárskej stráže / lesnej stráže 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. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
činnosti rybárskej stráže / lesnej stráže sa vzťahuje aj na
zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone činnosti rybárskej
stráže s použitím služobného psa podľa § 27 zákona o
rybárstve a lesnej stráže s použitím služobného psa podľa § 53
ods. 3 písm. e) zákona o lesoch.
4. Toto poistenie sa vzťahuje aj na vecné škody vzniknuté
členovi rybárskej stráže spôsobené iným členom rybárskej stráže
pri výkone činnosti podľa zákona o rybárstve a na vecné škody
vzniknuté členovi lesnej stráže spôsobené iným členom lesnej
stráže pri výkone činnosti podľa zákona o lesoch.

ČLÁNOK 1
Výklad pojmov
1. Za člena rybárskej stráže môže byť ustanovená fyzická
osoba, ktorá
a) dosiahla vek najmenej 21 rokov,
b) je občanom Slovenskej republiky,
c) nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin
alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný
z nedbanlivosti alebo v posledných troch rokoch nebola
postihnutá za priestupok na úseku rybárstva,
d) je plne spôsobilá na právne úkony,
e) preukázala odbornú spôsobilosť vykonaním skúšky
rybárskej stráže,
f)
zložila pred okresným úradom sľub v tomto znení:
„Sľubujem, že budem vykonávať ochranu rybárstva, dbať
na dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky, zákonov a
ostatných právnych predpisov upravujúcich a
ochraňujúcich výkon rybárskeho práva",
g) písomne o to požiada užívateľa.
2. Členom lesnej stráže môže byť fyzická osoba, ktorá
dovŕšila 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony,
bezúhonná, zdravotne spôsobilá a odborne spôsobilá na
vykonávanie tejto funkcie, je poistená na prípad zodpovednosti
za škodu, zložila sľub a je zapísaná v zozname členov lesnej
stráže, ktorý vedie príslušný orgán štátnej správy lesného
hospodárstva.

ČLÁNOK 4
Výluky z poistenia
1. Okrem výluk stanovených v čl. III ods. 2 a 3 VPP ZP
2020 sa poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
činnosti rybárskej stráže / lesnej stráže (poisteného) nevzťahuje
ani na zodpovednosť za škodu vzniknutú:
a) porušením právnej povinnosti poisteným v čase pred
začiatkom doby trvania poistenia z poistnej zmluvy,
b) pri činnosti, ktorú poistený vykonával v čase, keď ešte nebol
ustanovený za člena rybárskej stráže / lesnej stráže
a zapísaný v zozname vedenom príslušným obvodným
úradom životného prostredia alebo orgánom štátnej správy
lesného hospodárstva alebo keď bol už odvolaný
a vyčiarknutý zo zoznamu vedeného príslušným obvodným
úradom životného prostredia alebo orgánom štátnej správy
lesného hospodárstva.
c) osobe, ktorá svojím protizákonným konaním oprávnený
a primeraný zákrok vyvolala.

ČLÁNOK 2
Úvodné ustanovenia
1. Pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
výkone činnosti rybárskej stráže/ lesnej stráže, 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 RS
2021), zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o rybárstve“), zákon č. 326/2005 Z.z.
o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
lesoch“) a ustanovenia poistnej zmluvy.

ČLÁNOK 5
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.
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2. Poistenie končí dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve
ako koniec poistenia.

sa budú považovať za uplatnené v deň, keď bol uplatnený tento
prvý písomný nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK 6
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 7
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, ktoré
boli dôvodom vzniku práva na plnenie poisťovne v príslušnom
poistnom období suma 332 000,00 EUR.
Limit plnenia pre jednu škodu je 33 200,00 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 týchto ZD RS 2021 trvá
do konca poistného obdobia bez náhrady prípadných ďalších
škôd, pokiaľ si poistený po dohode s poisťovňou neobnoví poistnú
sumu doplatením poistného.
3. Obnovenie poistnej sumy doplatením poistného v zmysle
ods. 2 tohto článku poistnej zmluvy je možné dojednať v priebehu
poistného obdobia, v ktorom došlo k zníženiu poistnej sumy
vyplatením poistného plnenia.
ČLÁNOK 8
Spoluúčasť
1. Poistený sa podieľa na plnení z každej poistnej udalosti
5% , minimálne sumou 33,00 EUR, o ktorú poisťovňa zníži
plnenie vyplatené poškodenému.
ČLÁNOK 9
Povinnosti poistníka
1. Poistník je povinný:
a) zabezpečiť kontrolu plnenia povinností poisteného podľa §
22 zákona č. 139/2002 Z. z.
b) zabezpečiť kontrolu plnenia povinností poisteného podľa §
53 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z.
c) bez zbytočného odkladu poisťovne oznámiť, že došlo
k zmene, ustanoveniu alebo odvolaniu člena rybárskej
stráže / lesnej stráže.
Ak poistník poruší povinnosti stanovené vyššie, má poisťovňa
právo primerane znížiť plnenie, ktoré vyplatila z dôvodu poistnej
udalosti.
ČLÁNOK 10
Poistná udalosť
1. Odchýlne od čl. II ods. 8 VPP ZP 2020 je poistnou
udalosťou vznik povinnosti poisteného nahradiť škodu, za ktorú
poistený zodpovedá a ktorá bola prvý raz písomne uplatnená
poškodeným voči poistenému v čase trvania poistenia.
Všetky nároky na náhradu škody, ktoré boli voči poistenému prvý
raz písomne uplatnené poškodeným v lehote 36 mesiacov odo
dňa, keď bol voči nemu prvý raz písomne uplatnený prvý nárok
na náhradu škody a ktoré sú následkom jednej pôvodnej príčiny,
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ČLÁNOK 11
Záverečné ustanovenia
1. Tieto Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú pri výkone činnosti rybárskej stráže / lesnej
stráže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.06.2021.

