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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE ČINNOSTI DRAŽOBNÍKA 

ZD D/2

ČLÁNOK 1 
PREDMET A ROZSAH POISTENIA  

1. Poistenie sa vzťahuje na profesijnú zodpovednosť dražobníka (ďalej 
len „poistený“) v súvislosti s organizovaním dobrovoľných dražieb  
v zmysle zák. NRSR č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a zákona 
SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších 
predpisov, za škodu, ktorú spôsobil porušením ustanovení tohto zákona. 
Rozsah poistenia zodpovednosti určujú Všeobecné poistné podmienky 
pre poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP ZP 2020“), ktoré 
sú priložené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej súčasť a táto poistná 
zmluva. 

2. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú 
inému pri výkone profesijnej činnosti vykonávanej podľa príslušných 
právnych predpisov. 

3. Z poistenia zodpovednosti za škodu vzniknutú pri vykonávaní profesijnej 
činnosti má poistený právo, aby odchylne od čl. 2 ods. 1 VPP ZP 2020 
spoločnosť KOOPERATIVA (ďalej len „poisťovňa“) za neho nahradila 
škodu vzniknutú inému inak ako na zdraví, živote a veci, pokiaľ poistený 
za škodu zodpovedá a ktorá vznikla počas trvania poistnej doby  
a súčasne bola prvý raz písomne uplatnená poškodeným voči poistenému 
v čase trvania poistnej doby a súčasne nárok na náhradu škody bol 
poisťovni oznámený počas trvania poistnej doby  (claims made). 

4. Odchylne od čl. 3 ods. 3 písm. a) VPP ZP 2020 sa toto poistenie vzťahuje 
aj na zodpovednosť za hnuteľné veci a náhradu nákladov na obnovu 
dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy v súvislosti s výkonom 
funkcie dražobníka do limitu 20 000 EUR za jednu a všetky škody 
v príslušnom poistnom období. Ak došlo ku krádeži týchto vecí, poskytne 
poisťovňa plnenie iba v tom prípade, ak páchateľ preukázateľne 
prekonal prekážky chrániace prevzatú vec pred krádežou. Veci prevzaté 
do úschovy sa musia nachádzať v uzamknutej budove (miestnosti) so 
vstupnými dverami opatrenými cylindrickou bezpečnostnou vložkou 
v zámku s bezpečnostným kovaním (bezpečnostnou súpravou)  
a bezpečnostným prídavným zámkom alebo celoplošnou závorou, 
mrežami na oknách (alebo bezpečnostnou fóliou) a elektronickou 
zabezpečovacou signalizáciou s napojením na sirény, blikač a na 
automatický telefónny vyvolávač smerujúci na zodpovedného pracovníka 
(vlastníka, štatutárneho zástupcu a podobne).

ČLÁNOK 2
VÝLUKY Z POISTENIA 

Okrem výluk uvedených v čl. 3 ods. 2 a 3 VPP ZP 2020 sa poistenie ďalej 
nevzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú:  
a) inej osobe vykonávajúcej takú istú činnosť ako poistený, 
b) zamestnancovi poisteného, 
c) podvodom, 
d) porušením právnej povinnosti poisteným v čase pred začiatkom doby 

trvania poistenia z tejto poistnej zmluvy, 
e) pri činnosti, ktorú poistený vykonával v čase pred udelením oprávnenia 

na prevádzkovanie príslušnej živnosti, 
f) z dôvodu nesprávneho ohodnotenia majetku, nedodržania termínov  

v zmysle zák. č. 527/2002 Z. z., 
g) spreneverou, 
h) dražením hnuteľných a nehnuteľných vecí, ktorých dražba v zmysle zák. 

č. 527/2002 Z. z. nie je možná, 
i) pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednosť), 
j) inému na zdraví alebo usmrtením osôb, 
k) poškodením a zničením prevzatých vecí v zmysle čl. 1 ods. 4  počas ich 

prepravy, vrátane krádeže prevzatých vecí počas prepravy, 
l) poškodením a zničením prevzatých vecí v zmysle čl. 1 ods. 4 v dôsledku 

živelných udalostí, 
m) poškodením a zničením prevzatých vecí v zmysle čl. 1 ods. 4 

vandalizmom, 
n) krádežou, pokiaľ prevzatá vec nebola zabezpečená podľa čl. 1 ods. 4,
o) lúpežou, 
p) vlámaním, 
q) právnickej osobe, v ktorej má poistený, jemu blízka osoba alebo jeho 

zamestnanec väčšinovú majetkovú účasť alebo v ktorom má väčšinovú 
majetkovú účasť spoločník poisteného alebo osoba, ktorá vykonáva 
činnosť spoločne s poisteným na základe zmluvy o združení, alebo im 
blízke osoby, chybným vedením účtu alebo vykonaním chybnej platby  
v účtovníctve poisteného, 

r) mankom pri vedení pokladne poisteného, 
s) uplatnením náhrady škody v zahraničí, 
t) nesplnením povinnosti upustenia od dražby (ustanovenie § 19 zák. č. 

527/2002 Z. z.), 
u) z odporúčaní alebo sprostredkovaní peňažných alebo iných obchodných 

transakcií a z finančných odhadov. 

ČLÁNOK 3 
POISTNÁ SUMA, POISTNÉ PLNENIE  

1. Odchylne od čl. 3. ods. 4 a čl. 9 ods. 1 VPP ZP 2020 sa dojednáva, 
že hornou hranicou plnenia za jednu a všetky škodové udalosti, ktoré 
boli dôvodom vzniku práva na plnenie poisťovne v príslušnom poistnom 
období je poistná suma uvedená v poistnej zmluve.

ČLÁNOK 4
SPOLUÚČASŤ  

1. Poistený sa podieľa na plnení z každej poistnej udalosti 5 % (percentami), 
minimálne 165 EUR, o ktorú poisťovňa zníži plnenie vyplatené 
poškodenému (článok 9 ods. 2 VPP ZP 2020). 

ČLÁNOK 5 
POVINNOSTI POISTENÉHO 

1. Okrem povinností uložených poistenému zákonom a VPP ZP 2020, je 
poistený povinný:  

a) bez zbytočného odkladu poisťovne oznámiť, že došlo k zmene, zrušeniu 
alebo zániku oprávnenia na vykonávanie profesijnej činnosti,  

b) oznámiť ďalšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej 
profesijnej činnosti. 

Ak poistený poruší povinnosti stanovené vyššie, má poisťovňa právo na 
náhradu súm, ktoré vyplatila z dôvodu poistnej udalosti. 

ČLÁNOK 6 
POISTNÁ UDALOSŤ 

1. Odchylne od čl. 2 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. 

2. 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 
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škody a ktoré sú následkom jednej pôvodnej príčiny, sa budú považovať 
za uplatnené v deň, keď bol uplatnený tento prvý písomný nárok na 
náhradu škody. 

ČLÁNOK 7  
DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ 

1. Písomnosti sa poistníkovi a poistenému doručujú na poslednú známu 
adresu bydliska (sídla). Rovnako sa doručujú písomnosti poškodenému. 

2. Ak je doručovaná výzva podľa § 801 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky 
zákonník v platnom znení) na zaplatenie poistného, výzva sa považuje za 
doručenú, ak ju adresát prijal, odmietol prijať alebo dňom, keď ju pošta 
vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú. 

3. Ak je doručovaná upomienka na zaplatenie dlžného poistného alebo 
výpoveď poistnej zmluvy, považujú sa tieto písomnosti za doručené 
dňom prijatia, dňom odopretia alebo uplynutím odbernej lehoty po jej 
uložení na príslušnej pošte. Ak je posledným dňom lehoty sobota, nedeľa 
alebo sviatok, je posledným dňom tejto lehoty najbližší pracovný deň. 

4. Pokiaľ poistník alebo poistený doloží, že mu príslušná písomnosť nebola 
doručená z dôvodov hodných osobitného zreteľa, môže na to poisťovňa  
prihliadnuť s ohľadom na okolnosti prípadu. 
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ČLÁNOK 8 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Pre poistenie dojednané touto poistnou zmluvou platia príslušné 
ustanovenia Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. (v znení neskorších 
predpisov), VPP ZP 2020  a táto poistná zmluva.   

2. Osobitne sa dojednáva, že poistenie môže vypovedať podľa § 800 ods. 
2 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. (v znení neskorších predpisov) 
poisťovňa i poistený do dvoch mesiacov po uzavretí tejto poistnej zmluvy. 
Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne. 

3. Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňom 15. 12. 2020. 
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