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Článok I       Rozsah poistenia  

1. Dojednáva sa, že poistenie sa v rozsahu a za podmienok stanovených v týchto PREMIUM ZD PR vzťahuje aj 
na Náklady na stiahnutie Poisteného výrobku, ktoré sa pre potreby poistného krytia považujú za súčasť 
škody na veci. 

2. Náklady na stiahnutie Poisteného výrobku sú kryté poistením výlučne za predpokladu, ak v dôsledku 
existujúcej alebo predpokladanej vady Poisteného výrobku bolo toto stiahnutie vykonané za účelom 
predídenia bezprostredne hroziacej škody na zdraví, ktorá by mohla v dôsledku použitia alebo spotreby 
vadného Poisteného výrobku nastať.  

3. Poistenie sa vzťahuje na Náklady na stiahnutie Poisteného výrobku len ak Deň stiahnutia nastal počas 
doby poistenia a stiahnutie Poisteného výrobku bolo poisťovateľovi tiež oznámené počas doby trvania 
poistenia. Poistenie sa zároveň vzťahuje len na Náklady na stiahnutie Poisteného výrobku na území 
uvedenom v poistnej zmluve (s vylúčením území USA a/alebo Kanady). 

4. Výška poistnej sumy alebo sublimit pre toto poistné riziko je uvedené v poistnej zmluve.  

 

Článok II       Výluky z poistenia  

1. Poistenie sa  nevzťahuje na akékoľvek náklady v súvislosti so stiahnutím Poisteného výrobku: 
a) ktorý nebol v poistnej zmluve špecifikovaný ako Poistený výrobok; 
b) ktorý bol dodaný, či inak daný do obehu pred viac ako 3 rokmi pred začiatkom poistenia; 
c) o ktorých poistený vedel alebo mohol vedieť pred začiatkom poistenia; 
d) v dôsledku úmyselného konania poisteného alebo v dôsledku porušenia nariadení úradov verejnej moci; 
e) vyplývajúcu z používania Poisteného výrobku, ktorý nebol dostatočne testovaný v súlade so všeobecne 

uznávanými vedeckými, technickými alebo bezpečnostnými štandardmi alebo normami; 
f) v dôsledku nedostatočnej trvanlivosti výrobku alebo vypršaniu dátumu spotreby výrobku, ibaže by takéto 

vypršanie spotreby výrobku bolo dôsledkom nesprávneho označenia výrobku poisteným;  
g) ktorý nebol dodaný do obehu poisteným; 
h) ktorý bol dodaný na trh alebo do obehu po tom, čo sa poistený dozvedel o skutočnej alebo 

predpokladanej vade, nedostatku alebo nebezpečnom stave výrobku; 
i) ktorý nebol alebo nie je používaný za účelom, pre ktorý bol určený alebo vyrobený. 

2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na: 

a) akékoľvek nároky na náhradu nákladov v súvislosti s konaniami s orgánmi verejnej moci o tom, či 
výrobok je vadný alebo nie;  

b) akékoľvek náklady súvisiace s výrobou nového výrobku, alebo výrobku, ktorý nahrádza stiahnutý 
výrobok, vrátane samotnej ceny takéhoto výrobku; 

c) akékoľvek pokuty alebo sankcie; 

d) akúkoľvek následnú finančnú škodu / ujmu spôsobenú v dôsledku stiahnutia výrobku, vrátane ušlého 
zisku alebo straty dobrého mena; 

e) akékoľvek náklady v súvislosti so stiahnutím výrobku, do ktorého bolo úmyselným konaním zasiahnuté 
s cieľom urobiť výrobok nebezpečným; 

f) akékoľvek náklady v súvislosti s výrobkom, ktorý bol geneticky modifikovaný. 

 

 

Článok III      Výklad pojmov 

1. Poistený výrobok je výrobok uvedený v poistnej zmluve, na ktorý sa poistenie vzťahuje. 

2. Vada výrobku je existujúca alebo predpokladaná vada vrátane kontaminácie alebo nesprávneho označenia 
výrobku vzniknutá v dôsledku chyby technických špecifikácií, výkonu, výroby zmiešania, balenia alebo 
značenia. 

3. Stiahnutie poisteného výrobku je stiahnutie v zmysle všeobecne záväzných predpisov príslušnej krajiny, aby 
sa predišlo hroziacej škode na zdraví v dôsledku užívania alebo spotreby poisteného vadného výrobku. 

4. Deň stiahnutia je dátum prvého písomného oznámenia úradnej autority o tom, že poistený výrobok musí byť 
stiahnutý z obehu. 

5.  Náklady na stiahnutie poisteného výrobku sú primerané a hospodárne vynaložené náklady v súvislosti 
s vyhľadaním, stiahnutím, zničením, opravou alebo výmenou stiahnutého poisteného výrobku odo Dňa 
stiahnutia, ktorými sú výlučne: 

a) Reklamné náklady na publikáciu oznámení a výziev v súvislosti so stiahnutím vadného výrobku v tlači, 
internete rádiu, televízii alebo iné oznámenia spotrebiteľom alebo distribučným kanálom; 



2 

 

b) Náklady vynaložené na vyhľadanie, vytriedenie poisteného výrobku, vrátane nákladov na preskúšanie 
poistených výrobkov za účelom zistenia, ktoré výrobky sú vadné; 

c) Náklady na prepravu, balenie a dočasné skladovanie poisteného výrobku vynaložené v priamej 
súvislosti so stiahnutím poisteného výrobku poistenému; 

d) Náklady vynaložené na preskúšanie poisteného výrobku za účelom zistenia vhodných opatrení (oprava, 
výmena, zničenie), pre ktoré poistené výrobky sú tieto opatrenia nevyhnutné; 

e) Náklady vynaložené na opravu bez výmeny poisteného výrobku (bez demontáže a montáže) a bez 
rekonštrukcie poisteného vadného výrobku za predpokladu, že takáto oprava je menej nákladná ako 
doručenie nového výrobku bez vady; 

f) Náklady vynaložené na demontáž vadného poisteného výrobku a montáž nového výrobku bez vady, 
okrem nákladov za samotný nový výrobok; 

g) Náklady vynaložené na doručenie opraveného alebo vymeneného výrobku späť 
k spotrebiteľovi/zákazníkovi; 

h) Náklady vynaložené na zničenie poisteného výrobku, ak je to nevyhnutné; 

i) Náklady vynaložené za prácu v priamej súvislosti so stiahnutím poisteného výrobku inými poverenými 
osobami ako zamestnancami poisteného, ale iba v tom prípade, že stiahnutie poisteného výrobku 
nemohlo byť vykonané vlastnými zamestnancami poisteného; 

j) Cestovné náklady vlastných zamestnancov poisteného alebo iných poverených osôb, ak je 
preukázateľné, že oprava alebo výmena vadného poisteného výrobku priamo u spotrebiteľa/zákazníka 
je menej nákladná ako zaslanie poisteného výrobku späť; 

k) Náklady vynaložené na nezávislých odborníkov pre stiahnutie výrobku a nevyhnutné konzultácie s nimi, 
ktoré poisťovateľ vopred odsúhlasil.  

Článok IV      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 PR nadobúdajú účinnosť dňom 20.07.2022. 


