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Smernica 2004/35/CE (apríl 2004) a zákon č. 359/2007 Z.z. o prevencii a 
náprave environmentálnych škôd (účinnosť od 01.09.2007) prichádzajú  
s novým pojmom „Zodpovednosť za environmentálnu škodu“ a zásadou:  

ZNEČISŤOVATEĽ  platí  

 

POVINNE FINANČNE KRYTIE                  OD 01.07.2012 

Legislatíva 
EÚ a SR 

Legislatíva 



Nový poistný produkt na trhu 

Zodpovednosť za environmentálnu škodu 
 
 
 
 
Wording 
 
Pricing 
 
Risk managment 
 
Reinsurance 



Rozsah poistenia 

VPP-EZ 
 

 Zodpovednosť  za environmentálnu škodu t.j. 
poškodenie životného prostredia  
 

 Zodpovednosť za škodu na zdraví, škodu na veci 
 

 

Čo je poistením kryté? 

       

      Z úniku znečisťujúcich látok a prvýkrát zistené počas doby  

      trvania poistenia  

 

 

 

životné prostredie = voda, pôda, ovzdušie, geologický podklad 
(horniny), rastlinstvo a živočíšstvo s výnimkou človeka, 
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File name / department / author  

Rozsah poistenia - prvé zistenie 

Je to prvé overiteľné oznámenie o 
EŠ alebo jej bezprostrednej hrozby 
zodpovednej osobe poisteného 
alebo príslušnému orgánu štátnej 
správy alebo prvé overiteľné 
zistenie poisteným (podľa toho čo 
nastane skôr). 
 
Znalosť o škode nie je iba v mysli 
jednej osoby, musí byť 
zdokumentovaná písomným alebo 
ústným svedectvom. 



Rozsah poistenia - náklady 

Náklady, 
ktoré 
znáša 
poistený 

 Bezodkladné preventívne opatrenia 
+ 
 Nápravné opatrenia 
+ 
 Technické náklady 
+ 
NÁKLADY KONANIA (čl. 5 VPP-EZ) 

 

Maximálne do výšky PS 

POISTENÉ NÁKLADY (čl. 2 VPP-EZ): 
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Rozsah poistenia - poistené náklady 

Bezodkladné preventívne opatrenia: 
Náklady, ktoré boli prijaté poisteným alebo 
v jeho mene (príslušný orgán životného 
prostredia) na odvrátenie env. škody 

Nápravné opatrenia: 

 Primárna náprava 
 Doplnková náprava 
 Zmierňujúce opatrenia 
 Kompenzačná náprava 

Technické náklady: 

Náklady na šetrenie, odhad škody,     
odobratie vzoriek a pod. 
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Príklad poistnej udalosti 

Skutočná 
udalosť 
Marec 
2013 

 Vypúšťanie znečisťujúcich látok zo skládky odpadu do vodného 
toku  
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Príklad poistnej udalosti 

Skutočná 
udalosť 
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Príklad poistnej udalosti -   Opatrenia udelené Inšpekciou 
životného prostredia  SR 

Skutočná 
udalosť 

 
NÁKLADY POISTENEHO 
 
 geologický prieskum :                      27 000 EUR 
 
Preventívne opatrenia  :                    17 000 EUR 
- vývoz kvapaliny do čističky 
- kontrola tesnenia zásobníka 
- prenájom nového zásobníka 
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Ďakujeme za pozornosť 
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