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Podnikajte s naším poistením

Poistenie podnikateľov

Prečo sa poistiť práve u nás?                             

Allianz - Slovenská poisťovňa vám ponúka: 
•	  širokú sieť vyškolených obchodných zástupcov po celej 

SR, ktorí vám budú vždy ochotní poradiť a promptne 
vypracovať poistenie 

•	  výhodné sadzby poistného 
•	medzinárodné skúsenosti s ohodnocovaním rizík 
•	  znalosť právneho prostredia a podmienok  

na Slovensku 
•	  schopnosť poskytnúť krytie v 70 krajinách  

prostredníctvom sesterských spoločností 
•	 likvidáciu škôd priamo v krajine výskytu  škody 

Vyberte si z našej širokej ponuky  
poistných produktov pre podnikateľov

Okrem poistenia zodpovednosti za environmentálnu 
škodu spôsobenú poskytujeme širokú škálu poistných 
produktov pre podnikateľov: 
•	  poistenie majetku – nehnuteľných a hnuteľných vecí, 

skla, prerušenia prevádzky 
•	  poistenie vozidiel – havarijné a povinné zmluvné 

poistenie 
•	  poistenie zodpovednosti za škodu – prevádzkovej, 

vadným výrobkom, profesijnej zodpovednosti  
manažmentu (D&O), 

•	  poistenie technických rizík – strojov, technológií, 
elektroniky, stavebných a montážnych prác 

•	  poistenie prepravných rizík – nákladu, zásiel ky,  
zodpovednosti dopravcu 

•	  poistenie poľnohospodárskych rizík – plodín  
a hospodárskych zvierat 

•	poistenie finančných rizík – pohľadávok a colného dlhu
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Na jar roku 2004 bola prijatá smernica EU 2004/35/CE o environmentálnej 
zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd, ktorá mala 
vplyv na tvorbu legislatívy členských krajín EU v nasledujúcich rokoch. V SR bol 
s účinnosťou od 1.septembra 2007 prijatý zákon č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave 
environmentálnych škôd, ktorý ukladá povinnosť prevádzkovateľom od 01.07.2012 
zabezpečiť si finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu. 
V nadväznosti na uvedený zákon Allianz - Slovenská poisťovňa vytvorila nový druh 
poistenia, ktorý od apríla 2008 umožňuje právnickým a podnikajúcim fyzickým 
osobám dojednať nový rozsah poistného krytia.
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Poistenie zodpovednosti  
za environmentálnu škodu

Nové poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu vám ponúka 
ochranu v prípade vzniku alebo hrozby environmentálnej škody  
spôsobenej vašou činnosťou. Toto poistenie si môžu dojednať právnické 
alebo podnikajúce fyzické osoby.

Nový zákon, Nový pojem, Nová škoda

Narastajúci počet priemyselných havárií, s priamym 
negatívnym dopadom na životné prostredie vyvolal 
potrebu úpravy zodpovednosti za environmentálnu 
škodu v legislatíve. Nový zákon,  ktorý  preberá 
ustanovenia smernice EU,  prináša zásadu: 
„znečisťovateľ platí“. V praxi to znamená, že tí, ktorí 
spôsobia environmentálnu škodu budú aj finančne 
zodpovední.  Prevádzkovatelia sú preto motivovaní 
prijímať preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku 
environmentálnej škody, ale aj bezprostrednej hrozby 
vzniku environmentálnej škody, aby tak znížili svoje 
náklady na odstránenie možných environmentálnych 
škôd spôsobených svojou činnosťou. Oprávneným 
orgánom na  uloženie povinností a vykonaní nápravných 
opatrení je Ministerstvo životného prostredia SR, krajské 
a obvodné úrady životného prostredia.

Čo je environmentálna škoda?

Environmentálna škoda znamená závažné nepriaznivé 
účinky, ekologické, chemické na:
•	 vode, 
•	pôde, 
•	  chránených druhoch a chránených biotopoch  

(flóra, fauna) európskeho významu.

Environmentálna škoda znamená aj bezprostrednú 
hrozbu vzniku environmentálnej škody. To znamená 
bezprostrednú, neočakávanú, nepredvídateľnú, náhodilú 
hrozbu vzniku environmentálnej škody s dostatočnou 
pravdepodobnosťou, že v blízkej budúcnosti môže dôjsť 
k tejto škode.

Prečo sa poistiť?

„Napriek rýchlemu konaniu príslušných orgánov  
škoda presiahla výšku cca 339 000 Eur„
Aj napriek krátkej dobe od účinnosti nového zákona 
máme už prvé skúsenosti s likvidáciou environmentál-
nej škody z Česka. Škoda bola spôsobená nenápadným 
únikom motorovej nafty pri jej prečerpávaní, kedy nafta  
presiaknutím cez pôdu a melioračný kanál vytiekla do 
rybníka s rozlohou 2,7 ha. Napriek rýchlemu konaniu 
príslušných orgánov škoda dosiahla výšky cca 339 000 
Eur a obnovenie pôdy a rybníka do pôvodného stavu sa 
podarilo v krátkom čase 2 mesiacov.
 
Obdobná udalosť sa prihodila aj spoločnosť Boliden 
Apirsa. Ťažila a spracovávala  pyritickú rudu. Odpad sa 
vylieval do umelej vodnej nádrže, ktorej hrádza sa upra-
vovala zo zvyškov z bane. Následkom prelomenia hrádze 
v dľžke 50 m došlo k vyliatiu odpadu do  4 500 ha pôdy 
pri národnom parku Coto Doñana .Škoda bola vyčíslená 
v sume 378 miliónov Eur (vrátane kompenzácie škôd 
farmárov a ich  škôd na majetku).
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Minimálne zákonné požiadavky  
na náhradu environmentálnej škody 
alebo jej hrozby

Preventívne opatrenia: Ak environmentálna škoda 
ešte nevznikla, ale je hrozba, že bezprostredne nastane, 
prevádzkovateľ musí vykonať nevyhnutné preventívne 
opatrenia na odvrátenie hroziacej environmentálnej ško-
dy. Ide najmä o náklady, ktoré nesúvisia s údržbou alebo 
vylepšením prevádzkových zariadení.

Nápravné opatrenia: Ak environmentálna škoda už 
nastala napríklad na vode alebo chránených druhoch, 
prevádzkovateľ musí vykonať také opatrenia, aby obnovil 
znečistené prírodné zdroje (voda, pôda, chránené druhy 
a biotopy) do základného stavu. Ak to nie je možné,  
musí zabezpečiť   ekvivalentné alternatívy  znečisteného 
prírodného zdroja. Tieto opatrenia zahrňajú:
•	  primárnu nápravu:  akékoľvek nápravné opatrenia, 

ktoré vrátia znečistené prírodné zdroje do pôvodného 
stavu pred znečistením,

•	  doplnkovú nápravu:  vykonanie nápravy v odlišnej 
lokalite, ak nie je možná primárna náprava (napr. 
vytvorenie podmienok na hniezdenie chránených 
druhov na inom mieste ako bolo pôvodné,  využitie 
iných chránených druhov...),

•	  kompenzačnú nápravu: kompenzácia dočasných strát 
prírodných zdrojov od okamihu znečistenia až do 
úplnej obnovy prírodných zdrojov.

Všetky uvedené náklady znáša prevádzkovateľ- znečisťo-
vateľ a to aj v prípadoch, ak ich namiesto neho vykonalo 
Ministerstvo životného prostredia SR alebo krajské či 
obvodné úrady životného prostredia. Všetky  náklady 
budú spätne vymáhané od prevádzkovateľa v exekuč-
nom konaní.

Čo vám ponúkame?

1. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu 
spôsobenú únikom znečisťujúcich látok, pričom 
environmentálna škoda  je definovaná v poistných 
podmienkach oveľa širšie ako stanovuje zákon. 

2. Poistné krytie sa vzťahuje nielen na chránené druhy 
a biotopy európskeho významu, ale aj  na chránené 
druhy a biotopy (rastlinstvo a živočíšstvo) v SR, ďalej na 
ovzdušie, vodu a pôdu. 

3. Poistené sú náklady na:
•	preventívne opatrenia, 
•	nápravné opatrenia v prípade znečistenia vody, 

pôdy, chránených druhov a chránených biotopov,
•	 technické náklady. 

4. Súčasťou tohto poistenia je i náhrada trov občianskeho 
súdneho konania.

Aký je rozsah poistenia?

•	  zodpovednosť za environmentálnu škodu, ktorá vznik-
ne v mieste prevádzky poisteného, t.j. na pozemku, 
ktorý poistený využíva pre účely výkonu svojej činnosti 
(napr. únik motorovej nafty  znečistí pôdu, na ktorej 
prevádzkovateľ podniká).

•	  zodpovednosť  za environmentálnu škodu, ktorá vznik-
ne mimo miesta prevádzky poisteného (únik motoro-
vej nafty cez pôdu do neďalekého rybníka, lesa ...).

•	  zodpovednosť za škodu na zdraví alebo majetku tretích 
osôb (únik amoniaku spôsobí škodu na zdraví tretích 
osôb v  obytnej zóne v blízkosti prevádzky poisteného - 
prevádzkovateľa).

Súčasťou tohto poistenia je i náhrada trov občianskeho 
súdneho konania .

Tí, ktorí spôsobia 
environmentálnu škodu sú  
aj finančne zodpovední.




