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Poistenie proti terorizmu 

Informačný dokument o poistnom produkte 

 

Spoločnosť: Chubb European Group SE, organizačná zložka 

Chubb European Group SE, zahraničná poisťovňa voľne poskytujúca cezhraničné služby na území Slovenskej 
republiky, so sídlom La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francúzsko, 
registračné číslo 450 327 374 RSC Nanterre, oprávnená na podnikanie a regulovaná Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Orgánom dohľadu pre výkon 
činnosti v Českej republike je Česká národná banka. Táto regulácia môže byť odlišná od práva Francúzska. 

Produkt:  Poistenie proti terorizmu 

Tento dokument poskytuje prehľad kľúčových informácií o poistnom krytí a výlukách z poistenia. Kompletné 
informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie k poisteniu (napr. o ochrane údajov) sú uvedené v 
poistenej zmluve a v Poistných podmienkach pre Poistenie zodpovednosti (ďalej len "PP"). Dokumenty sú k dispozícii 
online na stránke: https://www2.chubb.com/cz-cz/. 

O aký druh poistenia sa jedná? 

poistenie zodpovednosti 

Čo je predmetom poistenia?  
 

✓ Toto poistenie sa vzťahuje na vecné škody, ku 
ktorým dôjde v priebehu poistnej doby na 
poistenom majetku v dôsledku teroristického činu 
alebo sabotáže 

 

✓ základný rozsah kryje vecnú škodu na poistenom 
majetku 

 

✓ Ďalej možno v poistenej zmluve rozšítiť rozsah o 

o Poistenie prerušenia prevádzky: Poistenie    
            hrubého zisku alebo Poistenie hrubého  

výnosu alebo Poistenie príjmov                                       
z nájomného alebo z árendy a Poistenie 
zvýšených prevádzkových nákladov 

o Odstraňovanie sute 
o Náklady na likvidáciu požiaru 
o Odmeny  
o Dodávky energií a verejných služieb  
o Zabránenie v prístupe  

 

✓ Výška limitov je uvedená v zmluve a vychádza 
predovšetkým z potrieb poisteného 
 

✓ Poistenie sa dojednáva ako škodové 

Na čo sa poistenie nevťahuje? 
 

 Kontaminácia rádioaktivitou 

 Vojna 

 Zabavenie 

 Konfiškácia, znárodnenie 

 Presakovanie alebo znečistenie 

 Chemické alebo biologické emisie 

 Azbest 

 Pokuty a penále 

 Elektronické údaje 

 Úradná moc 

 Zmiznutie 

 Hniloba 

 V poistení nie je krytá vecná škoda vzniknutá  
na nasledujúcom majetku: 

o Pozemky 
o Vedenie 
o Nepoužívané priestory 
o Lietadlo alebo plavidlo 
o Dopravné prostriedky 
o Zvierata 
o Prevážaný majetok 
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Existujú nejaké obmedzenia v poistnom krytí? 

 

!        Vylúčenie použitia ustanovení o prijatí ponuky s dodatkom alebo odchýlkou 

!       Vylúčenie použitia ustanovení o neskorom prijatí ponuky 

!       Vylúčenie použitia niektorých ustanovení o adhéznych zmluvách 

!       Medzinárodné sankcie môžu zabrániť v poskytnutí poistného plnenia niektorým subjektom alebo v poistení 

určitých typov činností súvisiacich s niektorými krajinami ako je Irán, Sýria, Severná Kórea, Severná 
Sudán, Kuba a Krym 

Kde sa na mňa vzťahuje poistné krytie? 

✓ Na miestach poistenia a územiach uvedených v poistnej zmluve. 

 Aké mám povinnosti? 

• Pravdivo a úplne odpovedať ma všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa poistenia 

• bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve, rovnako tak týkajúce sa 
zmeny poistného rizika 

• platiť poistné v stanovených lehotách jeko splatnosti 

• bez zbytočného odkladu informovať poisťovateľa o vzniku poistnej udalosti 

• v prípade poistnej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny, 
priebehu a rozsahu 

Kedy a ako vykonávať platby? 

Poistné je hradené bankovým prevodom na bankový účet uvedených v poistnej zmluve. Výška poistného a dátum 
splatnosti je uvedený v poistnej zmluve. 

Kedy poistné krytie začína a končí? 

Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako poistná doba. Poistenie sa uzatvára na dobu určitú, a to 
na obdobie jedného roka odo dňa vzniku poistenia. 

 

Ako môžem zmluvu vypovedať?   

 Poistnú zmluvu možno vypovedať písomnou formou: 

• do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je 8 dní a jej uplynutím poistenie 
zanikne  

• do troch mesiacov odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti, výpovedná lehota je 2 mesiace a jej 
uplynutím poistenie zanikne 

•      ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť poisťovateľovi doručená aspoň 6 týždňov pred 
jeho uplynutím 

 

Poistenie zanikne aj márnym uplynutím lehoty stanovenej poisťovateľom v upomienke o zaplatenie dlžného 
poistného alebo jeho časti. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované 
poistné bude vrátené. 

 


