
 
 

Informácie o poistení zodpovednosti vlastníka alebo nájomcu koňa 
z vlastníctva, držby a užívania koňa. 

 
Poistenie sa začína nultou hodinou dňa uvedeného ako začiatok poistenia a končí 24:00 hodinou dňa 
uvedeného ako koniec poistenia. 
 
Podmienky poistenia: 
 
Na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
– 2017 (ďalej len ,,VPPZ´´) doplnené a pozmenené nasledovnými ustanoveniami:  

 
1. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť vlastníka koňa alebo nájomcu koňa z vlastníctva (pri 

vlastníkovi), držby a užívania  koňa, ktorý je menovite a číslom uvedený pri poistenom 
vlastníkovi koňa alebo nájomcovi koňa. 

2. Poistenie sa okrem výluk uvedených v čl. 5 VPPZ nevzťahuje na škodu:  
a) Vyplývajúcu z použitia koní na šľachtiteľské účely, vrátane škôd vyplývajúcich 

z plánovaného alebo neplánovaného pripustenia,  
b) Vzniknutú prenosom nákazlivých chorôb, 
c) Škodu spôsobenú na prívesoch alebo iných dopravných prostriedkoch, v ktorých je 

vykonávaná preprava poisteného koňa, poistenie sa však naďalej vzťahuje na škody na 
iných dopravných prostriedkoch alebo prívesoch, ktoré neboli použité na prepravu koňa, 
ktorý škodu na týchto prostriedkoch alebo prívesoch spôsobil, 

d) Spôsobenú na porastoch, lúkach, stromoch, záhradných, poľných alebo lesných kultúrach 
pasúcim sa koňom, 

e) Škodu spôsobenú profesionálnemu jazdcovi na koni alebo trénerovi koňa počas jazdy na 
koni a počas tréningu; za profesionálneho jazdca sa považuje aj jazdec pri pretokoch alebo 
príprave na preteky. Výluka v zmysle tohto ustanovenia sa vzťahuje len na jazdcov 
a trénerov koňa, z ktorého vlastníctvo/ držby sa náhrada škody uplatňuje, 

f) Škodu spôsobenú nájomcovi koňa alebo vlastníkovi koňa vrátane škôd spôsobených 
spolupoisteným osobám. 

3. Vo VPPZ sa vypúšťa ustanovenie čl. 5, ods. 14, písm. e). Jednotliví poistení vlastníci alebo 
nájomcovia koní sú navzájom považovaní za tretie osoby.  

4. Poistenie sa pri každom poistenom dojednáva na dobu určitú jeden rok. Jeden poistený môže 
mať poistenú zodpovednosť za max. 3 kone, pričom každý kôň má dojednanú samostatnú 
poistnú sumu a je za neho odvádzané samostatné jednorazové poistné.  

5. Poistená osoba musí byť vlastník (majiteľ) koňa alebo nájomca koňa užívajúci koňa na základe 
zmluvy o prenájme.  

6. Poistenie sa pri konkrétnom koňovi vzťahuje na nasledovné okruhy osôb (spolupoistení): 
I. V prípade ak je poistnou osobou vlastník koňa: 
a) vlastník koňa a rodinný príslušník vlastníka koňa oprávnene a bezodplatne užívajúci koňa, 
b) akákoľvek iná fyzická osoba, ktorá bezodplatne oprávnene užíva alebo používa koňa. Za 
takúto osobu sa nepovažuje akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba s oprávnením na 
podnikateľskú činnosť, ktorá súvisí s užívaním alebo ustajnením koňa, ktorý škodu spôsobil, 
vrátane osôb konajúcich za takéto osoby. 
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené medzi týmito osobami navzájom.   
II. V prípade ak je poistnou osobou nájomca koňa: 
a) nájomca koňa a rodinný príslušník nájomcu koňa oprávnene a bezodplatne užívajúci koňa, 
b) akákoľvek iná fyzická osoba, ktorá bezodplatne oprávnene užíva alebo používa koňa. Za 
takúto osobu sa nepovažuje akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba s oprávnením na 
podnikateľskú činnosť, ktorá súvisí s užívaním alebo ustajnením koňa, ktorý škodu spôsobil, 
vrátane osôb konajúcich za takéto osoby. 
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené medzi týmito osobami navzájom.   

7. Poistenie je možné uzavrieť len pre koňa evidovaného v Centrálnej evidencií koní na 
Slovensku.  

 
 
Prílohy pre poisteného:  
 

1. Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu – 2017  
2. Informačný dokument o poistnom produkte (IPID)  

 


