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Týmto listom a dokladom o zaplatení ste získali 

poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone povolania pre 
samostatne zárobkovo činné 
opatrovateľky a opatrovateľov. 
Platí ako potvrdenie o poistnej ochrane a je platné max. 365 dní odo dňa zaplatenia 

poistného, pokiaľ je platné príslušné živnostenské oprávnenie. 

Poistka sa nevystavuje.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čo je poistná udalosť? 

Poistná udalosť je škodová udalosť, ktorá pramení z poisteného rizika a z ktorej by 
poistencovi vznikli alebo mohli vzniknúť povinnosti nahradiť škodu (bod 2). 

V každej poistnej udalosti musí poistenec niesť spoluúčasť vo výške 100,- Eur. 

Presné znenie nájdete v podmienkach (H940 1/2008). 

 

Čo je poistené? 

Plnenie povinností nahradiť škodu, ktoré poistencovi vzniknú z dôvodu zranenia osôb, 
vecných škôd alebo škôd na majetku, ktoré sa vzťahujú na poistené zranenie osoby alebo 
poistenú vecnú škodu, z dôvodu zákonných ustanovení o povinnom ručení 
súkromnoprávneho obsahu, ako aj náklady určenia a odmietnutia povinnosti nahradiť škodu 
nárokovanú treťou stranou. 

UNIQA Österreich Versicherungen AG 
Versicherungstechnik Sach 

Sach Privat & Firma 
Untere Donaustraße 21, 1029 Viedeň 

Právna forma: akciová spoločnosť 
Sídlo: Viedeň 

FN 63197m na obchodnom súde vo Viedni 
DVR (register spracovania údajov): 

0018813 

Číslo poistky: 

2230/001142-0 

Na koho sa môžem obrátiť? 
Christian Ziegelbecker 

Nußdorferstraße 66, 1090 Viedeň 
Tel.: +43 1 213 33-5392 

Fax: +43 1 213 33-79 5392 
Č. služ. mob. telefónu: +43 699 1977 0705 



Strana 2 z 2 
 

Upozornenie: Výplaty škody poisťovne predpokladajú povinné ručenie poistenej osoby, ktorá 
spôsobila škodu. 

      
     Presný rozsah poistného krytia nájdete v podmienkach (H940 1/2008). 
 
 

Čo nie je poistené? 

Nároky vyplývajúce zo škôd spôsobených ošetrovaním alebo zásahmi, ktoré predstavujú 
prekročenie živnostenských kompetencií, sú z poistenia vylúčené. 
 

     Presný rozsah poistného krytia nájdete v podmienkach (H940 1/2008). 
 
 
Kedy poistenie končí? 

Poistenie končí automaticky rok po zaplatení poistného. 

 

Čo okrem toho platí? 

Doplnkovo k uvedeným podmienkam (H940), ktoré dostanete na vyžiadanie, platí zákon o 
zmluvnom poistení v príslušnom platnom znení. 

Okrem toho platí: 
Škoda na majetku 
Poistenie sa vzťahuje odlišne od článku 1, bod 2. Všeobecných podmienok zákonného 
poistenia aj na povinnosti nahradiť škodu z výlučných škôd na majetku až do poistnej čiastky 
vo výške 10 000,- Eur. 
Poškodenie životného prostredia 
Špeciálna dohoda v súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok zákonného poistenia je 
splnená. Spolupoistené sú náklady na sanáciu životného prostredia v súlade so špeciálnou 
dohodou. 

 

 

 
 




