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Zmluvné dojednania pre poistenie ochrany dát 
 
 
Článok I Úvodné ustanovenia 
 
Pre poistenie ochrany dát platia všeobecne záväzné právne predpisy, všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PREMIUM VPPZ L“) a tieto 
osobitné zmluvné dojednania (ďalej len „PREMIUM ZD DATA“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 
 
PREMIUM ZD DATA L rozširujú PREMIUM VPPZ L a odchylne od Čl. 3 ods. 1 písm. p) a Čl. 7 ods. 10  sa vzťahujú 
aj na zodpovednosť za majetkovú ujmu (škodu) a povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu, tiež na poistenie 
reakčných nákladov poisteného, poistenie pokút uložených poistenému regulátorom, poistenie nákladov na 
komunikáciu s verejnosťou a poistenie nákladov na konzultanta, v prípade ujmy vzniknutej v súvislosti s ochranou 
dát (ďalej len „poistenie“) v rozsahu podľa týchto PREMIUM ZD DATA L a sublimitov uvedených v poistnej zmluve. 
 
Článok II Rozsah poistenia 
 
Poistenie v zmysle týchto PREMIUM ZD DATA L sa dojednáva v nasledovnom rozsahu: 
 
Poistenie zodpovednosti poisteného za majetkovú ujmu (škodu) a poistenie povinnosti nahradiť 
nemajetkovú ujmu v súvislosti s narušením bezpečnosti dát 
 Poisťovateľovi vznikne povinnosť nahradiť za poisteného majetkovú ujmu (škodu), nemajetkovú ujmu a náklady 
právneho zastúpenia vyplývajúce z nároku, ktorý bol prvýkrát písomne uplatnený voči poistenému alebo externému 
poskytovateľovi služieb počas doby trvania poistenia alebo počas predĺženej doby oznámenia nároku, ak poistený 
zodpovedá za majetkovú ujmu (škodu) alebo je povinný nahradiť nemajetkovú ujmu v peniazoch v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s: 
a) narušením ochrany osobných údajov dotknutej osoby alebo 
b) narušením bezpečnosti dát alebo 
c) mediálnym konaním. 
 
Poistenie reakčných nákladov poisteného 
Poisťovateľovi vznikne povinnosť nahradiť za poisteného reakčné náklady, ktoré vznikli poistenému v súvislosti s 
reakciou na narušenie ochrany osobných údajov dotknutej osoby alebo na narušenie bezpečnosti dát, ktorých 
narušenie bolo prvýkrát zistené počas doby trvania poistenia alebo počas predĺženej doby oznámenia nároku. 
 
Poistenie pokút uložených poistenému regulátorom  
Poisťovateľ uhradí v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa poistnej zmluvy 
pokutu uloženú regulátorom právoplatným rozhodnutím v súvislosti s nárokom regulátora prvýkrát písomne 
uplatneným voči poistenému počas doby trvania poistenia alebo počas predĺženej doby oznámenia nároku v 
súvislosti s narušením ochrany osobných údajov dotknutej osoby alebo narušením bezpečnosti dát. Poisťovateľ 
neposkytne plnenie v zmysle tohto odseku v prípade, že uložená pokuta je v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov nepoistiteľná. 
Toto poistenie sa dojednáva do výšky sublimitu stanoveného v poistnej zmluve. 
 
Poistenie nákladov na komunikáciu s verejnosťou 
Poisťovateľ uhradí poistenému náklady na komunikáciu s verejnosťou vynaložené počas doby trvania poistenia 
alebo počas predĺženej doby oznámenia nároku za účelom zmiernenia dopadov negatívnej publicity, o ktorých sa 
dá odôvodnene predpokladať, že vznikli v súvislosti s udalosťou, ktorá je týmto 
poistením krytá. Toto poistenie sa dojednáva do výšky sublimitu stanoveného v poistnej zmluve. 
 
Poistenie nákladov na konzultanta 
Poisťovateľ nahradí náklady na konzultanta, ktoré vznikli poistenému za účelom preukázania výšky a rozsahu 
majetkovej ujmy (škody) alebo nemajetkovej ujmy, ktorá je týmto poistením krytá. Toto poistenie sa dojednáva do 
výšky sublimitu stanoveného v poistnej zmluve. 
 
Článok III Výklad pojmov 
 
Pre účely poistenie v zmysle týchto PREMIUM ZD DATA L poistenia: 
1. Bezpečnostná udalosť je 
a) neoprávnený prístup alebo neoprávnené použitie počítačového systému posteného, 
b) kybernetický útok alebo 
c) neoprávnené prisvojenie si siete alebo prístupového bezpečnostného kódu z počítačového systému poisteného. 
 
2. Dáta sú akékoľvek elektronické dáta vo forme použiteľnej počítačovým programom. 
 



3. Digitálne médiá sú akékoľvek média, ktoré využívajú dáta. 
 
4. Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje poistený alebo externý poskytovateľ služieb 
oprávnene spracúval. 
 
5. Predĺžená doba oznámenia nároku je doba, ktorá začína bezprostredne po skončení doby trvania poistenia, 
počas ktorej môže poistník a/alebo poistený oznámiť poisťovateľovi, že bol voči nemu uplatnený nárok vyplývajúci 
z narušenia bezpečnosti dát, ktoré nastalo pred uplynutím doby trvania poistenia. 
V prípade, že poistník neuzatvorí poistenie ochrany dát bezprostredne nadväzujúce na ďalšie poistné obdobie u 
poisťovateľa ani u žiadneho iného poisťovateľa a zároveň nedošlo k zániku poistenia z dôvodu riadneho a včasného 
neplatenia poistného, poisťovateľ automaticky poskytne predlženú dobu oznámenia nároku v dĺžke 30 dní, pokiaľ 
v poistnej zmluve nie je dojednané inak, bez zaplatenia dodatočného poistného. 
 
6. Duševné vlastníctvo zahŕňa práva priemyselného vlastníctva a autorské právo a práva s ním súvisiace. 
 
7. Externý poskytovateľ služieb je tretia osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby alebo informácie o 
klientovi na základe písomnej zmluvy s poisteným, ale iba ak tieto osobné údaje alebo informácie o klientovi sú 
spracovávané na externom úložisku dát alebo systémom vybudovanom, zriadenom alebo určenom výhradne na 
účel spracovávania týchto osobných údajov alebo informácii o klientovi výlučne pre poisteného. 
 
8. Informácie o klientovi sú: 
a) neverejné informácie patriace klientovi, ktoré klient poskytol poistenému, ktorý ich spracúva v súvislosti s 
výkonom svojej bežnej podnikateľskej činnosti; a 
b) informácie poskytnuté klientom poistenému, ktoré poistený na základe písomnej dohody (zmluvy) s klientom 
spracúva alebo spravuje ako dôverné. 
 
9. Klient je akákoľvek tretia osoba, ktorej poistený poskytuje služby alebo tovar na základe písomnej zmluvy. 
 
10. Kybernetický útok je cielené vniknutie do počítačového systému poisteného, následkom ktorého došlo k 
neoprávnenému prenosu dát: 
a) do počítačového systému poisteného, 
b) z počítačového systému poisteného do počítačového systému tretej osoby za účelom bez oprávnenia meniť, 
upraviť, poškodiť, zničiť, vymazať, zaznamenať alebo prenášať informácie, vrátane dát, ktoré sa samé replikujú, 
prepisujú alebo sú určené na kontamináciu iných počítačových programov alebo na legalizovanie počítačových dát, 
zničenie počítačových zdrojov alebo násilne zasiahnutie do bežnej prevádzky počítačového systému. Toto zahrňuje 
aj akýkoľvek (kybernetický) útok za účelom zamedzenia servisu. Pre účely poistenia je cielené vniknutie chápané 
ako vniknutie špeciálne namierené proti jednej spoločnosti alebo určitému počtu spoločností. 
 
11. Nárok znamená: 
a) akúkoľvek písomnú požiadavku voči poistenému alebo návrh na začatie občianskeho súdneho konania alebo 
rozhodcovského konania voči poistenému alebo uznesenie o vznesení obvinenia voči poistenému; nárok sa 
považuje za uplatnený dňom doručenia písomnej požiadavky poistenému, 
dňom podania návrhu na súd alebo rozhodcovský súd, alebo dňom doručenia uznesenia o vznesení obvinenia 
poistenému, alebo 
b) v súvislosti s poistením pokút uložených poistenému regulátorom iba a výlučne akýkoľvek návrh na začatie 
akéhokoľvek správneho konania, administratívneho konania alebo kontroly vedenej voči poistenému regulátorom, 
v dôsledku údajného alebo skutočného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
12. Náklady na komunikáciu s verejnosťou sú nevyhnutné a účelne vynaložené náklady poisteným v súvislosti s 
objednaním si odborne spôsobilej osoby pre komunikáciu s verejnosťou v prípade vzniku majetkovej ujmy (škody) 
alebo nemajetkovej ujmy, ktorá je krytá týmto poistením. Všetky takéto náklady musia byť vopred písomne 
odsúhlasené poisťovateľom, inak vynaložené náklady nie sú týmto poistením kryté. 
 
13. Náklady na konzultanta sú poisteným účelne vynaložené náklady, poplatky na externé odborne spôsobilé osoby 
za účelom stanovenia výšky a rozsahu ujmy, ktorá je poistením krytá. Všetky 
takéto náklady musia byť vopred písomne odsúhlasené poisťovateľom, inak vynaložené náklady nie sú týmto 
poistením kryté. 
Náklady na konzultanta však nezahŕňajú akékoľvek náklady alebo výdavky súvisiace so šetrením alebo zistením, 
či došlo alebo nedošlo k udalosti, ktorá je krytá týmto poistením, ako aj náklady súvisiace so zistením, či vzniknutá 
ujma alebo uplatnený nárok sú kryté týmto poistením. 
V prípade, že vzniknutá ujma je týmto poistením krytá iba čiastočne, budú náklady na konzultanta proporčne 
rozdelené medzi poisteného a poisťovateľa. 
 
14. Náklady na obnovu znamenajú akékoľvek náklady vynaložené poisteným na IT expertov v dôsledku 
bezpečnostnej udalosti na: 
a) obnovu počítačového systému poisteného na tú istú úroveň funkčnosti, ktorá existovala bezprostredne pred 
bezpečnostnou udalosťou; a/alebo 



b) technickú obnovu, záchranu alebo reinštaláciu dát alebo počítačového programu vrátane nákladov na kúpu 
softvérovej licencie potrebnej na reprodukovanie takýchto dát alebo počítačového systému; a/alebo 
c) náklady na navrhnutie, zlepšenie, údržbu alebo akékoľvek zdokonalenie počítačového systému alebo 
počítačového programu vrátane odstránenia, korekcie akýchkoľvek chýb alebo nedostatkov počítačového 
programu; a/alebo 
d) vlastné interné náklady poisteného týkajúce sa vyššie uvedeného. 
 
15. Narušenie bezpečnosti dát znamená: 
a) náhodné a neúmyselné zverejnenie informácii o klientovi poisteným alebo externým poskytovateľom služieb 
poisteného, 
b) neoprávnený prístup do počítačového systému poisteného alebo neoprávnené použitie informácii o klientovi, 
ktoré sú uchovávané v počítačovom systéme poisteného. 
 
16. Narušenie ochrany osobných údajov je neoprávnený zásah do súkromného života dotknutej osoby tým, že: 
a) došlo k neoprávnenému prezradeniu akýchkoľvek osobných údajov dotknutej osoby poisteným alebo externým 
poskytovateľom služieb; alebo, 
b) došlo k neoprávnenému prístupu alebo použitiu osobných údajov dotknutej osoby uložených v počítačovom 
systéme poisteného; 
 
17. PCI DSS je súbor medzinárodných bezpečnostných štandardov pre zamedzenie úniku citlivých dát držiteľov 
platobných kariet. 
 
18. Počítačový systém znamená počítač a všetky vstupy, výstupy, spracovanie, ukladanie (vrátane off-line knižníc), 
intranet a komunikačné zariadenia vrátane súvisiacich komunikačných alebo otvorených systémových sietí a 
extranetov, ktoré sú priamo alebo nepriamo napojené na takéto zariadenie. Počítačový systém nezahŕňa žiadne 
informačné technológie na riadenie alebo ovládanie technických procesov, vstavaných systémov SCADA 
(supervisory control and data acquisition system) alebo iné priemyselné IT. 
 
19. Počítačový program je súbor pokynov, ktoré opisujú úlohu alebo sériu úloh, ktoré musia byť vykonané 
počítačovým systémom vrátane aplikačného software, operačného systému, firmware a kompilátorov. 
 
20. Protiprávne narušenie bezpečnosti dát je akékoľvek skutočné alebo údajné konanie, chyba alebo opomenutie 
konať na strane poisteného, ktoré viedlo k bezpečnostnej udalosti. 
 
21. Mediálne konanie znamená v súvislosti s publikovaním alebo zverejnením akéhokoľvek obsahu digitálnych 
médií poisteným, akékoľvek údajné alebo skutočné: 
a) ohováranie, neúmyselné porušenie práv duševného vlastníctva, plagiátorstvo, krivé obvinenie, 
b) neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti, neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby, 
klamlivá reklama, 
c) nedbanlivé konanie poisteného v súvislosti s obsahom digitálnych médií. 
 
22. Reakčné náklady sú externé náklady alebo poplatky poisteného nevyhnutné a účelne vynaložené v súvislosti s 
údajným alebo skutočným narušením ochrany osobných údajov dotknutej osoby alebo narušením bezpečnosti dát 
na : 
a) analýzu počítačového systému poisteného za účelom zistenia, či došlo k narušeniu ochrany osobných údajov 
dotknutej osoby alebo narušeniu bezpečnosti dát, zisteniu ich príčiny a rozsahu 
ako aj spôsobu ako zmierniť ich následky, 
b) identifikovanie a uchovanie relevantných dát v počítačovom systéme poisteného, 
c) oznámenie vzniku narušenia ochrany osobných údajov dotknutej osoby alebo narušenia bezpečnosti dát každej 
príslušnej dotknutej osobe, klientovi a regulátorovi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Akékoľvek reakčné náklady musia byť vopred písomne odsúhlasené poisťovateľom, inak nie sú vynaložené náklady 
kryté týmto poistením. 
 
23. Regulátor je príslušný orgán štátnej správy, ktorý má dozor nad uplatňovaním legislatívy súvisiacej s ochranou 
osobných údajov. 
 
24. Ujma je: 
a) majetková ujma (škoda) a nemajetková ujma, 
b) náklady právneho zastúpenia, 
c) reakčné náklady, 
d) pokuty kryté iba v rámci poistenia pokút uložených poistenému regulátorom, 
e) náklady na komunikáciu s verejnosťou, 
f) náklady na konzultanta, 
g) alebo iná suma, ktorú je poisťovateľ povinný uhradiť v zmysle poistnej zmluvy. 
 
25. Škoda na zdraví je akákoľvek majetková alebo nemajetková ujma (odškodnenie bolesti a odškodnenie sťaženia 
spoločenského uplatnenia) spôsobená poškodením zdravia, vrátane choroby alebo usmrtením fyzickej osoby. 



 
26. Škoda na veci je majetková ujma spôsobená fyzickým poškodením alebo stratou hmotnej veci vrátane inej 
s tým súvisiacej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcej z tohto poškodenia alebo straty, alebo zo straty 
možnosti používať poškodenú alebo stratenú hmotnú vec. Dáta a počítačový program sa pre potreby tohto poistenia 
nepovažujú za hmotnú vec. 
 
27. Majetková ujma (škoda) a nemajetková ujma je: 
a) akékoľvek peňažné plnenie, ktoré je poistený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov povinný 
uhradiť tretej osobe na základe právoplatného súdneho rozhodnutia alebo právoplatného rozhodnutia v 
rozhodcovskom konaní, 
b) peňažné plnenie, ktoré je poistený povinný uhradiť tretej osobe na základe dohody o urovnaní a s vopred daným 
písomným súhlasom poisťovateľa so znením dohody o urovnaní, 
Za majetkovú ujmu (škodu) a nemajetkovú ujmu sa nepovažuje: 
c) strata, vyrovnanie alebo vrátenie honorárov, provízií, bonusov alebo zisku poisteného alebo náklady na znovu 
zrealizovanie alebo opätovné poskytnutie akýchkoľvek služieb, 
d) náklady na navrhnutie, zlepšenie, údržbu alebo akékoľvek zdokonalenie počítačového systému alebo 
počítačového programu vrátane odstránenia, korekcie akýchkoľvek chýb alebo nedostatkov počítačového 
programu, 
e) dane, pokuty, pokiaľ nie je dojednané ich poistenie v rámci poistením pokút uložených poistenému regulátorom 
alebo zmluvné pokuty. 
 
28. Zistenie znamená prvé získanie vedomosti členom predstavenstva, konateľom, štatutárom alebo osobou 
zodpovednou za oblasť financií, informačných technológií, personálnych a mzdových záležitostí alebo 
zodpovednou osobou v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej iba „Zákon o ochrane osobných údajov“) u poisteného, o vzniku udalosti alebo 
okolností, ktoré by mohli mať za následok ujmu krytú týmto poistením. 
 
Článok IV Výluky z poistenia 
 
Popri výlukách uvedených v PREMIUM VPPZ L sa poistenie nevzťahuje ani na: 
a) škodu na zdraví, 
b) škodu na veci; táto výluka sa nevzťahuje na nároky vyplývajúce zo straty alebo krádeže súčastí počítačového 
systému poisteného, 
c) ujmu vyplývajúcu z udalostí alebo skutočností, o ktorých poistený pred začiatkom doby trvania poistenia vedel 
alebo mu mali byť známe ako okolnosti, ktoré môžu viesť k uplatneniu si nároku z narušenia ochrany osobných 
údajov dotknutej osoby, nároku z protiprávneho narušenia bezpečnosti dát alebo nároku z mediálneho konania, 
d) ujmu spôsobenú akýmkoľvek plagiátorstvom, porušením obchodného tajomstva, duševného vlastníctva. Táto 
výluka sa však nevzťahuje na majetkovú ujmu (škodu) alebo povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu v peniazoch v 
zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s mediálnym konaním. 
e) ujmu spôsobenú vojnovými udalosťami, vzburou, povstaním, štrajkom, občianskou vojnou, revolúciou, 
pracovnými nepokojmi, rabovaním, sabotážou, výnimočným stavom, konfiškáciou, zásahom štátnej alebo úradnej 
moci, akoukoľvek teroristickou akciou alebo akýmkoľvek iným činom, ktorý súvisí s vyššie uvedenými bez ohľadu 
na to, či vojna bola vyhlásená alebo nie; 
f) ujmu spôsobenú medzi poistenými navzájom, t.j. akýkoľvek nárok uplatnený jedným poisteným voči inému 
poistenému. Táto výluka sa však nevzťahuje na nároky uplatnené zamestnancom poisteného v zmysle poistenia 
zodpovednosti poisteného za majetkovú ujmu (škodu) a poistenie povinnosti nahradiť nemajetkovú ujmu v súvislosti 
s narušením bezpečnosti dát, 
g) ujmu spôsobenú nevyžiadanou komunikáciou t.j. akýmkoľvek šírením nevyžiadanej korešpondencie alebo 
komunikácie (v papierovej alebo elektronickej podobe), odpočúvania, audio alebo video nahrávok alebo telefónnym 
marketingom, 
h) ujmu spôsobenú protiprávnym alebo neoprávneným získavaním alebo zhromažďovaním dát, osobných údajov 
alebo informácií o klientovi. Táto výluka neplatí, ak tieto dáta, osobné údaje alebo informácie o klientovi získal 
zamestnanec poisteného bez vedomia alebo súhlasu člena predstavenstva, konateľa, štatutára alebo akejkoľvek 
osoby zodpovednej za oblasť financií, informačných technológií, personálnych a mzdových záležitostí alebo 
zodpovedná osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, 
i) ujmu vyplývajúcu zo skutočného alebo údajného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich 
sa cenných papierov, 
j) nároky súvisiace s licenčnými poplatkami alebo poplatkami za poskytnutie práv, vrátane povinnosti uhradiť takéto 
poplatky, 
k) ujmu spôsobenú alebo vyplývajúcu z akéhokoľvek skutočného alebo údajného porušenia práva hospodárskej 
súťaže, 
l) ujmu spôsobenú alebo vyplývajúcu z: 
i. akéhokoľvek zlyhania poisteného prijať primerané opatrenia podľa všeobecného stavu vedeckých a technických 
znalostí (so zreteľom na veľkosť poisteného) na primeranú ochranu počítačového systému poisteného voči 
bezpečnostnej udalosti alebo na primeranú ochranu počítačového programu alebo dát voči ich strate, 
ii. počítačových programov, ktoré nie sú pripravené pre prevádzku, alebo neboli úspešne testované alebo poistený 
nie je oprávnený ich používať, 



m) ujmu spôsobenú: 
i. akýmkoľvek skutočným alebo údajným nedostatočným, nepresným alebo neúplným opisom ceny výrobku, 
produktu, služby; alebo opisom cenových garancií, cenových reprezentácií, cenových odhadov; alebo opisom 
pravosti výrobku, produktu, služby; alebo neinformovaním o skutočnosti, že výrobok, produkt, služba nespĺňajú 
deklarovanú kvalitu alebo výkon; alebo 
ii. skutočnými alebo údajnými chybami vo finančných údajoch alebo informáciách zverejnených poisteným; alebo 
iii. hazardnými hrami, lotériami, súťažami, propagačnými hrami; 
n) ujmu spôsobenú akýmkoľvek prerušením alebo výkyvmi dodávok elektrickej energie, internetového pripojenia, 
akejkoľvek káblovej, satelitnej, telekomunikačnej infraštruktúry; alebo akýmkoľvek výpadkom či poklesom napätia 
zdroja, 
o) ujmu spôsobenú alebo vyplývajúcu z hackerskej krádeže, ktorú utrpel poistený. Hackerská krádež znamená 
akékoľvek cielené vniknutie treťou osobou do počítačového systému poisteného, ktoré malo za následok podvodné 
a neoprávnené vymazanie alebo zmenu dát obsiahnutých v počítačovom 
systéme poisteného. Ujma spôsobená hackerskou krádežou znamená finančné prostriedky patriace poistenému, 
ktoré boli v dôsledku hackerskej krádeže neoprávnene vyplatené. 
p) ujmu spôsobenú prerušením prevádzky poisteného, ktorá vznikla poistenému ako priamy následok 
znefunkčnenia počítačového systému poisteného v dôsledku bezpečnostnej udalosti, narušenia ochrany osobných 
údajov dotknutej osoby, alebo narušenia bezpečnosti dát, 
q) ujmu spôsobenú vynaložením nákladov na obnovu poisteným v dôsledku bezpečnostnej udalosti, 
r) ujmu spôsobenú kybernetickým vydieraním. Za ujmu spôsobenú kybernetickým vydieraním sa pre potreby tohto 
poistenia rozumejú akékoľvek náklady, výdavky alebo vyplatené čiastky uhradené poisteným v súvislosti s hrozbou 
vydierajúceho uskutočniť bezpečnostnú udalosť, narušenie 
ochrany osobných údajov dotknutej osoby alebo narušenie bezpečnosti dát , 
s) ujmu vyplývajúcu z nároku uplatnenom voči poistenému poskytovateľom elektronických platieb v súvislosti 
s porušením akýchkoľvek vydaných PCI DSS, ktoré je poistený povinný dodržiavať, 
 
Článok V Povinnosti poisteného 
 
Okrem povinností uvedených v PREMIUM VPPZ L je poistený povinný tiež: 
a) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na zvýšenie 
rizika vyplývajúce z činnosti poisteného ako i všetky zmeny v skutočnostiach, ktoré poistník oznámil pri dojednávaní 
poistenia; 
b) odvolať sa voči rozhodnutiu o uložení pokuty regulátorom, ak poisťovateľ neurčí inak, 
c) oznámiť poisťovateľovi zrušenie rozhodnutia o uložení pokuty uloženej regulátorom poistenému súdom, v 
prípade že poistený voči rozhodnutiu o uložení pokuty regulátorom podal 
správnu žalobu. 
 
Článok VI Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluvné dojednania tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a je možné sa od nich v poistnej zmluve 
odchýliť.  

2. V prípade, ak sa ustanovenie poistnej zmluvy, zmluvných dojednaní a poistných podmienok rôzna, majú 
prednosť (v nasledovnom poradí) ustanovenia poistnej zmluvy pred zmluvnými dojednaniami a pred poistnými 
podmienkami, a zároveň zmluvné dojednania majú prednosť pred poistnými podmienkami.  
3. Tieto PREMIUM ZD DATA L nadobúdajú účinnosť dňom 01.08.2020. 


