CREDIRECT
Všeobecné poistné podmienky
pre poistenie rizika nezaplatenia pohľadávok

Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v
Bratislave I, oddiel Po, vložka 2160/B
1  CREDIRECT
– Všeobecné |poistné
podmienky
VPP CD-14-1
IČO: 47243953
| DIČ: 2023674994
IČ DPH:
SK 2023674994

VPP CD-14-1

OBSAH
ČLÁNOK 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

3

ČLÁNOK 2

POISTNÝ ZÁUJEM, POISTENÉ POHĽADÁVKY

3

ČLÁNOK 3

VZNIK POISTENIA, JEHO TRVANIE A ZÁNIK; TRVANIE POISTNEJ ZMLUVY

4

ČLÁNOK 4

ÚVEROVÝ LIMIT

5

ČLÁNOK 5

POISTNÁ UDALOSŤ

6

ČLÁNOK 6

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

7

ČLÁNOK 7

POISTNÉ PLNENIE

9

ČLÁNOK 8

VÝLUKY Z POISTENIA, ZNÍŽENIE POISTNÉHO PLNENIA

10

ČLÁNOK 9

POVINNOSTI POISTENÉHO

11

ČLÁNOK 10

VYMEDZENIE POJMOV

12

Tieto Všeobecné poistné podmienky sú platné od 1. 1. 2014.
Pojmy uvádzané veľkými písmenami sú definované v článku 10 poistných podmienok a ich
význam je záväzný aj pre výklad poistnej zmluvy.
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ČLÁNOK 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Poistenie podľa týchto Všeobecných poistných podmienok (ďalej len „poistné
podmienky“) je poistením proti riziku nezaplatenia Poistených pohľadávok voči
Odberateľom vyplývajúce z dodávok tovaru alebo poskytovania služieb na základe
Zmluvy, ktorú uzatvoril Poistený s Odberateľom.
1.2 Poistným nebezpečím je riziko nezaplatenia Poistenej pohľadávky z dôvodu
Platobnej neschopnosti Odberateľa alebo z dôvodu Platobnej nevôle Odberateľa.
1.3 V prípadoch, kedy je Poistený osobou odlišnou od Poistníka, je Poistník povinný
zaistiť, aby záväzky Poisteného stanovené poistnou zmluvou alebo poistnými
podmienkami boli splnené.

ČLÁNOK 2

POISTNÝ ZÁUJEM, POISTENÉ POHĽADÁVKY
2.1 Poistenými pohľadávkami sú Pohľadávky, ktoré spĺňajú súčasne všetky tieto
podmienky
a) vznikli v čase trvania poistnej zmluvy a súčasne v čase platnosti príslušného
Úverového limitu na Odberateľa, pokiaľ sú splnené podmienky Úverového limitu;
b) majú v okamihu ich vzniku splatnosť dohodnutú najskôr nasledujúci deň
po Dodaní, a táto splatnosť neprekračuje najdlhšiu Platobnú podmienku uvedenú
v poistnej zmluve alebo v Úverovom limite, pokiaľ ju limit obsahuje;
c) boli fakturované najneskôr 1 mesiac odo dňa Dodania.
2.2 Poistenie sa nevzťahuje na pohľadávky:
a) z titulu úrokov z omeškania,
pohľadávok;

zmluvných

pokút,

príp.

iných

sankčných

b) z titulu náhrady škody a bezdôvodného obohatenia;
c) z finančných transakcií (poskytnutie pôžičky, úveru, ručenia, finančnej záruky a
pod.), nájmov, podnájmov, ubytovania, prenájmov;
d) ktoré vznikli v čase prerušenia poistenia;
e) ktoré vznikli pred začiatkom platnosti alebo po ukončení platnosti príslušného
Úverového limitu, pokiaľ nie je s Poistiteľom dohodnuté inak;
f)

ktoré Poistený nadobudol postúpením, vkladom do základného imania
Poisteného alebo ktoré na Poisteného prešli v súvislosti s premenou alebo iným
obdobným spôsobom;

g) voči Odberateľovi, ktorý je vzhľadom k Poistenému, Poistníkovi alebo
Oprávnenej osobe v niektorom zo vzťahov uvedených v ust. § 78 ods. 2 zák.
č. 90/2012 Zb., o obchodných korporáciách, v platnom znení, alebo aspoň
s niektorým z nich tvoria koncern alebo ho spoločne aspoň s niektorým z nich
ovplyvňuje rovnaká vplyvná osoba alebo ovláda rovnaká ovládajúca osoba;
h) vzniknuté potom, čo bolo alebo malo byť Poistiteľovi zaslané Oznámenie
hrozby poistnej udalosti;
i)

o ktorých tak stanoví poistná zmluva alebo iné zmluvné dohovory.
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ČLÁNOK 3

VZNIK POISTENIA, JEHO TRVANIE A ZÁNIK;
TRVANIE POISTNEJ ZMLUVY
3.1 VZNIK POISTENIA
Poistenie jednotlivých Pohľadávok vzniká dňom Dodania tovaru alebo služieb podľa
dohovorených dodacích podmienok Odberateľovi.
3.2 ZÁNIK POISTENIA
Poistenie Poistených pohľadávok zaniká:
a) dňom zaplatenia Poistenej pohľadávky; v prípade čiastočnej úhrady Poistenej
pohľadávky zostáva jej neuhradená časť poistená aj naďalej; za zaplatenie je
považovaný aj zápočet pohľadávok popr. obdobný právny inštitút, s ktorým je
spojený zánik Pohľadávky;
b) dňom nasledujúcim po márnom uplynutí lehoty pre Oznámenie hrozby poistnej
udalosti; pokiaľ oznámenie bolo zaslané, ale neobsahovalo všetky Poistené
pohľadávky, zaniká poistenie tých Poistených pohľadávok, ktoré v ňom neboli
uvedené;
c) dňom postúpenia Poistenej pohľadávky na tretiu osobu bez predošlého
písomného súhlasu Poistiteľa;
d) pokiaľ hlásenie obratu nebolo zaslané v dohovorenej lehote alebo nebolo úplné;
poistenie zaniká v prípade nenahlásených Poistených pohľadávok márnym
uplynutím lehoty pre hlásenie obratu,
e) predĺžením ich splatnosti bez predošlého písomného súhlasu Poistiteľa, pokiaľ
takto predĺžená splatnosť presiahne najdlhšiu Platobnú podmienku uvedenú
v poistnej zmluve alebo v Úverovom limite.
3.3 PRERUŠENIE POISTENIA
3.3.1

Poistenie sa prerušuje v prípade, že nebolo uhradené poistné (vrátane
prípadného doplatku minimálneho poistného a malusu).

3.3.2

Doba prerušenia začne bežať uplynutím dvoch mesiacov odo dňa splatnosti
najstaršej neuhradenej Pohľadávky na poistné.

3.3.3

V čase prerušenia
a)

nevzniká poistenie Pohľadávok, ktoré vznikli v čase prerušenia poistenia,
a zároveň

b)

škodové udalosti, vzniknuté v čase prerušenia poistenia, nie sú poistnými
udalosťami, aj keď inak spĺňajú definíciu poistnej udalosti.

3.3.4 Prerušenie poistenia končí dňom, keď boli uhradené všetky splatné
pohľadávky Poistiteľa vyplývajúce z poistnej zmluvy alebo s ňou súvisiace.
3.4 TRVANIE POISTNEJ ZMLUVY
3.4.1 Poistná zmluva je uzatvorená na poistnú dobu uvedenú v poistnej zmluve.
3.4.2 Poistná zmluva končí:
a)

uplynutím poistnej doby, pokiaľ nedošlo k jej predĺženiu;
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b)

nezaplatením poistného, a to dňom nasledujúcim po márnom uplynutí
lehoty stanovenej Poistiteľom v upomienke na zaplatenie;

c)

dohodou zmluvných strán;

d)

vydaním rozhodnutia, ktorým je zistený úpadok Poistníka.

3.4.3 Ukončenie poistnej zmluvy nemá vplyv na trvanie poistenia jednotlivých
Poistených pohľadávok, v prípade ktorých vzniklo poistenie v čase trvania
poistnej zmluvy.
3.4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ust. § 2805 až § 2808 Občianskeho zákonníka,
týkajúce sa ukončenia poistenia, sa nepoužijú.

ČLÁNOK 4

ÚVEROVÝ LIMIT
4.1 ÚVEROVÝ LIMIT
4.1.1

Úverový limit predstavuje maximálne saldo Poistených pohľadávok, za ktoré
môže byť v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatené poistné plnenie.

4.1.2

Poistiteľ stanoví Úverový limit na základe žiadosti Poistníka vždy na
konkrétneho Odberateľa, a to vydaním rozhodnutia poistiteľa o Úverovom
limite (ďalej len „Rozhodnutie“). Rozhodnutím sa rozumie aj akékoľvek
rozhodnutie Poistiteľa o zmene alebo zrušení Úverového limitu.

4.1.3

Poistiteľ je oprávnený Úverový limit kedykoľvek zvýšiť, znížiť alebo zrušiť. V
rámci vydaného Rozhodnutia je Poistiteľ oprávnený stanoviť alebo zmeniť
podmienku nutnú pre vznik poistenia. Podmienky Úverového limitu majú
prednosť pred ustanoveniami poistnej zmluvy alebo poistných podmienok
a pred dodatkami k poistnej zmluve, príp. inými dohodami, ktoré boli
dohovorené pred stanovením podmienky Úverového limitu, pokiaľ nie je
v neskoršom dodatku k poistnej zmluve stanovené inak.

4.2 PLATNOSŤ ÚVEROVÉHO LIMITU
4.2.1

Platnosťou Úverového limitu sa rozumie vymedzenie časového obdobia,
v ktorom môžu vzniknúť Poistené pohľadávky voči danému Odberateľovi.

4.2.2

Úverový limit platí odo dňa jeho platnosti na dobu neurčitú, pokiaľ nie je
v Rozhodnutí stanovené inak.

4.2.3

Pri každej žiadosti o nový Úverový limit alebo o zmenu už platného
Úverového limitu je Poistník alebo Poistený povinný oznámiť Poistiteľovi
všetky prípady nezaplatenia Pohľadávok Odberateľom a všetky okolnosti,
ktoré by mohli viesť k Platobnej neschopnosti alebo nepriaznivej ekonomickej
situácii Odberateľa, ktoré sú Poistníkovi v čase podania žiadosti známe.

4.2.4

Rozhodnutia sú prísne dôverné. Poistník a Poistený sú povinní zachovávať
mlčanlivosť o ich obsahu a bez súhlasu Poistiteľa neoznamovať ich obsah
tretím osobám.

4.3 ZMENY ÚVEROVÉHO LIMITU
4.3.1

Rozhodnutie, ktorým sa navyšuje Úverový limit, znamená, že odo dňa
platnosti navýšenia Úverového limitu došlo ku zmene predošlého
Rozhodnutia zvýšením celkovej sumy limitu, pričom nová výška Úverového
limitu uvedená v Rozhodnutí v sebe obsahuje navýšenie limitu, ako aj jeho
pôvodnú výšku. Navýšenie Úverového limitu je platné od dátumu uvedeného
v Rozhodnutí a vzťahuje sa na Poistené pohľadávky vzniknuté najskôr od
tohto dátumu.
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4.3.2

V prípade zníženia Úverového limitu sa nová výška Úverového limitu
vzťahuje na Poistené pohľadávky vzniknuté odo dňa nasledujúceho
po dátume platnosti Rozhodnutia, pričom Poistené pohľadávky vzniknuté
do doby tejto zmeny sú stále poistené až do pôvodnej výšky Úverového
limitu. Nové Poistené pohľadávky vzniknuté odo dňa nasledujúceho po
dátume platnosti novej výšky Úverového limitu možno potom odškodniť až
v prípade, že Poistené pohľadávky vzniknuté v čase platnosti pôvodnej výšky
sú uhradené, resp. Úverový limit je k dátumu Oznámenia hrozby poistnej
udalosti uvoľnený do takej miery, aby doň mohli byť novovzniknuté Poistené
pohľadávky zahrnuté.

4.3.3

V prípade ukončenia platnosti Úverového limitu končí Úverový limit dňom
uvedeným v rozhodnutí o jeho ukončení. V takom prípade sa Úverový limit
vzťahuje na všetky Poistené pohľadávky, ktoré vznikli najneskôr v deň
ukončenia platnosti Úverového limitu.

4.3.4

V prípade, že je novo stanovená alebo zmenená podmienka Úverového
limitu, vzťahuje sa táto podmienka na všetky Poistené pohľadávky vzniknuté
odo dňa nasledujúceho po dni platnosti takto stanovenej alebo zmenenej
podmienky.

ČLÁNOK 5

POISTNÁ UDALOSŤ
5.1 OZNÁMENIE HROZBY POISTNEJ UDALOSTI
5.1.1 V prípade, že Odberateľ neuhradil v termíne splatnosti akúkoľvek
z Pohľadávok Poisteného, je Poistený povinný zaslať Poistiteľovi Oznámenie
hrozby poistnej udalosti na Odberateľa, a to najneskôr posledný deň lehoty pre
Oznámenie hrozby poistnej udalosti stanovenej v poistnej zmluve.
5.1.2 Lehota počína bežať dňom nasledujúcim po dni splatnosti uvedenom
na faktúre najskôr splatnej nezaplatenej Pohľadávky a končí jej márnym
uplynutím alebo doručením Oznámenia hrozby poistnej udalosti Poistiteľovi.
Predĺženie splatnosti nemá vplyv na počiatok behu lehoty.
5.1.3 V prípade platobnej neschopnosti je Poistený povinný doručiť Poistiteľovi
Oznámenie hrozby poistnej udalosti do 1 mesiaca odo dňa nasledujúceho
po dni, kedy sa o Platobnej neschopnosti Odberateľa dozvedel alebo mal
dozvedieť, pokiaľ skôr neuplynie lehota pre Oznámenie hrozby poistnej
udalosti podľa ods. 5.1.1 a 5.1.2 tohto článku.
5.1.4 V Oznámení hrozby poistnej udalosti je Poistený povinný uviesť všetky
Pohľadávky voči Odberateľovi, ktorého sa Oznámenie hrozby poistnej udalosti
týka, a všetky ostatné pohľadávky, ktoré nie sú Pohľadávkami v zmysle
definície uvedenej v článku 10.
5.2 POISTNÁ UDALOSŤ
5.2.1 Poistnou udalosťou je škodová udalosť, pokiaľ boli splnené podmienky
stanovené poistnou zmluvou, poistnými podmienkami, Úverovým limitom
a príslušnými právnymi predpismi.
5.2.2 Škodovou udalosťou je nezaplatenie Pohľadávok v čase splatnosti, a ani
a)

v priebehu čakacej doby bežiacej odo dňa nasledujúceho po dni
doručenia Oznámenia hrozby poistnej udalosti Poistiteľovi v prípade
Platobnej nevole, alebo

b)

ku dňu Oznámenia hrozby poistnej udalosti z dôvodu Platobnej
neschopnosti Odberateľa.
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5.2.3 Škodová udalosť vzniká
a)

v prípade Platobnej neschopnosti dňom doručenia Oznámenia hrozby
poistnej udalosti,

b)

v prípade Platobnej nevôle uplynutím čakacej doby bežiacej odo dňa
nasledujúceho po dni, kedy Poistiteľ obdrží Oznámenie hrozby poistnej
udalosti, alebo prvým dňom po splatnosti najskôr splatnej Poistenej
pohľadávky, ktorá bola predmetom Oznámenia hrozby poistnej udalosti,
pokiaľ táto splatnosť nastane až po uplynutí čakacej doby

V prípade, že k Platobnej neschopnosti dôjde v priebehu čakacej doby, vzniká
škodová udalosť dňom, keď sa Poistiteľ o Platobnej neschopnosti dozvie,
pokiaľ tento deň predchádza dátumu uplynutia čakacej lehoty.
5.2.4 V prípade, že časť alebo všetky Pohľadávky sú posúdené ako Sporné
pohľadávky, vzniká škodová udalosť týkajúca sa takých Sporných pohľadávok
a)

dňom nadobudnutia právnej moci rozhodnutia príslušného orgánu (súdu
alebo rozhodcovského súdu), alebo

b)

dňom uzatvorenia dohody o narovnaní, príp. inej obdobnej dohody medzi
Poisteným a Odberateľom, na základe ktorej sú Poistené pohľadávky
Odberateľom uznané,

a to vo vzťahu k tým Sporným pohľadávkam, ktoré boli uznané.
5.2.5 Poistený je povinný oznámiť Poistiteľovi výsledok sporu do 1 mesiaca
od právnej moci takého rozhodnutia alebo odo dňa uzatvorenia dohody
o narovnaní, príp. inej obdobnej dohody.
5.2.6 Poistený je povinný doručiť Poistiteľovi všetky doklady nutné pre prešetrenie
poistnej udalosti, a to najneskôr do 1 mesiaca od vzniku škodovej udalosti.
5.3 ROZHODNUTIE O POISTNOM PLNENÍ
5.3.1 Poistiteľ vydá na základe výsledkov prešetrenia poistnej udalosti rozhodnutie
o poistnom plnení, v ktorom rozhodne o výške nároku na poistné plnenie.
5.3.2 Rozhodnutie o poistnom plnení Poistiteľ vydá do 1 mesiaca od vzniku
škodovej udalosti alebo od doručenia všetkých dokladov nutných pre
ukončenie prešetrenia poistnej udalosti, pokiaľ boli doručené po vzniku
škodovej udalosti.

ČLÁNOK 6

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK
6.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
6.1.1

Poistený je povinný sa starať s odbornou starostlivosťou o Pohľadávky, najmä
dbať o ich vymožiteľnosť a právnu vymáhateľnosť, zúčastňovať sa riadne
súdnych a iných konaní, ktoré boli alebo budú začaté pre účely vymoženia
Pohľadávok a vykonávať všetky konania, ktoré mu ako veriteľovi konať
prislúcha.

6.1.2 Poistený je povinný zúčastniť sa insolvenčných a likvidačných konaní,
týkajúcich sa Odberateľa, riadne a včas prihlásiť do takých konaní svoje
Pohľadávky s cieľom zachovať ich vymáhateľnosť a vymožiteľnosť.
6.1.3 Poistený je povinný bez zbytočného odkladu sám informovať Poistiteľa
o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa súdnych a iných konaní, aktuálneho
stavu Pohľadávok, osoby Odberateľa a osôb poskytujúcich zaistenie
Pohľadávok.
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6.1.4 Poistený je povinný sa starať s rovnakou odbornou starostlivosťou o všetky
Pohľadávky (poistené aj nepoistené) voči danému Odberateľovi.
6.2 VYMÁHANIE
6.2.1

Poistený je oprávnený po zaslaní Oznámenia hrozby poistnej udalosti
a kedykoľvek v priebehu čakacej doby požiadať Poistiteľa, aby prevzal
vymáhanie Pohľadávok. V prípade, že o to Poistiteľ požiada, je Poistený
povinný mu vymáhanie Pohľadávok odovzdať.

6.2.2

Pokiaľ je v poistnej zmluve dohodnuté, je Poistený za vymáhanie Pohľadávok
povinný uhradiť Poistiteľovi odmenu vo výške a podľa podmienok
dohovorených v poistnej zmluve.

6.2.3

V prípade, že Pohľadávky bude vymáhať Poistiteľ, je Poistený povinný
Poistiteľovi vymáhanie týchto Pohľadávok umožniť a poskytnúť mu maximálnu
súčinnosť.

6.2.4

Súčinnosťou Poisteného sa rozumie najmä
a)

vykonanie všetkých nevyhnutných krokov podľa pokynov Poistiteľa, ktoré
Poistiteľ sám nemôže urobiť (podanie žalôb, insolvenčných návrhov
a prihlášok do insolvenčných konaní, uzatvorenie splátkových kalendárov
a pod.) a

b)

udelenie plnej moci Poistiteľovi pre konkrétne právne konanie alebo
preukázanie oprávnenia Poistiteľa na vymáhanie Pohľadávok, pokiaľ
k tomu bol Poistiteľom vyzvaný.

6.2.5

Spôsob vymáhania Pohľadávok, najmä uzatvorenia splátkových kalendárov,
podania žaloby alebo návrhu na exekúciu, postúpenie Pohľadávok na tretiu
osobu za úplatu, začatie insolvenčného konania alebo odovzdanie vymáhania
tretej osobe, príp. upustenia od niektorých konaní, vymáhania alebo ukončenia
vymáhania Pohľadávok, je predmetom dohody Poistiteľa a Poisteného.
V prípade, že taká dohoda nie je možná, rozhoduje o spôsobe vymáhania
Poistiteľ.

6.2.6

Poistený je povinný
a)

postupovať podľa dohodnutého spôsobu vymáhania, resp. podľa
pokynov Poistiteľa, pokiaľ k dohode nedošlo;

b)

bez súhlasu Poistiteľa neurobiť žiadne konania, ktorými by bolo
znemožnené alebo obmedzené vymáhanie Pohľadávok, bola
obmedzená alebo znížená ich právna vymáhateľnosť a vymožiteľnosť
alebo akokoľvek obmedzené práva Poisteného voči Odberateľovi;

c)

informovať v priebehu vymáhania Pohľadávok Poistiteľa o všetkých
skutočnostiach, o ktorých sa dozvie, ktoré môžu mať vplyv na vznik alebo
rozsah škodovej udalosti alebo na spôsob vymáhania Pohľadávok.

6.3 NÁKLADY
6.3.1 Poistiteľ sa podieľa na vopred odsúhlasených a skutočne a účelne
vynaložených nákladoch na vymáhanie Pohľadávok, a to vo výške
zodpovedajúcej podielu Krytej škody na Pohľadávkach uvedených
v Oznámení hrozby poistnej udalosti. Poistiteľ takto stanovené náklady uhradí
vo výške zníženej o Spoluúčasť.
6.3.2 Poistiteľ sa nepodieľa na nákladoch, ktoré boli vynaložené bez jeho súhlasu.
Poistiteľ sa nepodieľa na nákladoch.
a)

na prihlásenie Pohľadávok do insolvenčného konania (príp. analogického
konania v zahraničí);
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b)

vynaložených na splnenie povinností stanovených poistnou zmluvou
a poistnými podmienkami alebo splnenie podmienky Úverového limitu;

c)

na vlastných nákladoch Poisteného; vlastné náklady sú náklady
na konania, ktoré boli vykonané priamo Poisteným bez spolupráce tretích
osôb.

6.3.3 V prípade, že náklady hradí priebežne priamo Poistený, uhradí Poistiteľ
Poistenému náklady podľa ods. 6.3.1 potom, čo Poistený doloží ich
vynaloženú výšku.
6.3.4 V prípade, že náklady hradí priebežne Poistiteľ, je Poistený povinný uhradiť
Poistiteľovi tú časť nákladov, na ktorej sa Poistiteľ nepodieľa.
6.3.5 V prípade Sporných pohľadávok sa Poistiteľ podieľa na nákladoch
na vymáhanie iba tých Sporných pohľadávok, u ktorých vznikla škodová
udalosť podľa článku 5.2.4. Poistiteľ podiel na týchto nákladoch hradí až po
vzniku škodovej udalosti. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť
Poisteného vyžiadať si súhlas Poistiteľa s úhradou takých nákladov pred ich
vynaložením.
6.3.6 V prípade, že Pohľadávky Poisteného budú v rámci súdneho alebo
obdobného konania celkom alebo sčasti právoplatne popreté alebo bude
celkom alebo sčasti právoplatne zamietnutý nárok Poisteného
na Pohľadávky, je Poistený povinný v lehote 10 dní od výzvy Poistiteľa vrátiť
Poistiteľovi ním uhradené náklady alebo ich časť, zodpovedajúcu výške
popretých Pohľadávok, resp. výšku zamietnutého nároku na Pohľadávky.
6.4 VÝNOSY
6.4.1

Výnosy sa rozdeľujú medzi poistiteľa a poisteného. Podiel poistiteľa na
Výnosoch je určený v rovnakej výške, aký je podiel Krytej škody
na Pohľadávkach uvedených v Oznámení hrozby poistnej udalosti.
a)

V prípade Výnosov získaných pred výplatou poistného plnenia sa Krytá
škoda znižuje o vyššie uvedený podiel. Poistený je povinný oznámiť
poistiteľovi Výnosy najneskôr do 10 dní od ich získania.

b)

V prípade Výnosov získaných po výplate poistného plnenia je Poistený
povinný vyššie uvedený podiel na Výnosoch, znížený o percentnú výšku
spoluúčasti, zaslať poistiteľovi, a to najneskôr do 10 dní od ich získania.

6.4.2

Poistiteľovi náleží pomerná časť Výnosov až do výšky vyplateného poistného
plnenia a nákladov na vymáhanie Pohľadávok, vrátane ďalších nákladov
účelne vynaložených Poistiteľom v súvislosti s poistnou udalosťou a výplatou
poistného plnenia.

6.4.3

Poistiteľ má právo požadovať postúpenie Pohľadávok vo výške
zodpovedajúcej poistnému plneniu a Poistený je povinný také Pohľadávky na
Poistiteľa postúpiť. Postúpením takých Pohľadávok zanikajú práva
a povinnosti Poistiteľa a Poisteného týkajúce sa vymáhania Pohľadávok,
nákladov a rozdeľovania Výnosov.

ČLÁNOK 7

POISTNÉ PLNENIE
7.1 POISTNÉ PLNENIE
7.1.1 Poistné plnenie Poistiteľ vyplatí do 15 dní od vydania rozhodnutia o poistnom
plnení.
7.1.2 Vyplatením poistného plnenia Oprávnenej osobe nedochádza k úhrade
Pohľadávok ani k ich zníženiu alebo zániku. Pohľadávky po vyplatení
9  CREDIRECT – Všeobecné poistné podmienky VPP CD-14-1

poistného plnenia neprechádzajú na Poistiteľa. Veriteľom Pohľadávok zostáva
Poistený.
7.1.3 Pohľadávky, ktorých sa týkala poistná udalosť, resp. vyplatené poistné
plnenie, môžu prejsť na Poistiteľa iba na základe zmluvy o postúpení.
V prípade, že právne predpisy upravujú alebo budú upravovať možnosť
prechodu pohľadávok v dôsledku vyplatenia poistného plnenia na základe
zákona, také ustanovenia sa nepoužijú.
7.1.4 Postúpiť pohľadávku na poistné plnenie možno iba s predošlým písomným
súhlasom Poistiteľa.
7.1.5 V prípade, keď na Pohľadávkach, ktoré boli uvedené v Oznámení hrozby
poistnej udalosti, viazne v okamihu vzniku poistnej udalosti záložné právo, nie
je Poistiteľ povinný vyplatiť poistné plnenie, kým sa záložný veriteľ nevzdá
záložného práva v prípade takých Pohľadávok.
7.2 VÝŠKA POISTNÉHO PLNENIA
7.2.1 Poistné plnenie je vyplatené v prípade poistnej udalosti vo výške Krytej škody
v okamihu vzniku škodovej udalosti, od ktorej je odpočítaná Spoluúčasť
a prípadne ďalšie dohovorené odpočítateľné položky.
7.3 MAXIMÁLNA HRANICA POISTNÉHO PLNENIA
7.3.1 Maximálna hranica poistného plnenia za poistnú dobu je maximálna výška
všetkých poistných plnení vzťahujúcich sa k danej poistnej dobe, ktoré môžu
byť vyplatené.
7.3.2 Poistné plnenie sa vzťahuje k tej poistnej dobe, v ktorej vznikla najstaršia
Poistená pohľadávka, ktorá bola predmetom Oznámenia hrozby poistnej
udalosti.

ČLÁNOK 8

VÝLUKY Z POISTENIA, ZNÍŽENIE POISTNÉHO
PLNENIA
8.1 VÝLUKY Z POISTENIA
Poistnou udalosťou nie sú škodové udalosti:
a)

pokiaľ bola škodová udalosť zavinená celkom alebo sčasti Poistníkom,
Poisteným, Oprávnenou osobou alebo osobou konajúcou v ich mene;

b)

pokiaľ Pohľadávky vyplývajú zo Zmluvy, ktorá je sčasti alebo celkom neplatná
a táto neplatnosť má vplyv na vznik škodovej udalosti alebo jej rozsah;

c)

vyplývajúce z Dodania tovaru alebo poskytnutia služieb bez náležitých
potrebných oprávnení alebo v dôsledku porušenia príslušných právnych
predpisov alebo v dôsledku porušenia podmienok Zmluvy zo strany
Poisteného;

d)

týkajúce sa Pohľadávok uvedených v Oznámení hrozby poistnej udalosti, ku
ktorým neboli predložené všetky potrebné dokumenty dokladajúce ich
existenciu, vznik poistnej udalosti a jej rozsah a to ani v dodatočnej lehote
stanovenej v písomnej výzve Poistiteľa k doloženiu dokumentov, pričom táto
lehota je minimálne 1 mesiac;

e)

ktoré boli priamo alebo nepriamo spôsobené alebo vznikli v súvislosti s
 jadrovým, toxickým alebo akýmkoľvek iným zamorením, kontamináciou,
alebo výbuchom alebo
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 vojnou, vyhlásenou či nevyhlásenou, aspoň medzi dvomi z uvedených
krajín: Francúzsko, Čína, Rusko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska, USA.
8.2 ZNÍŽENIE POISTNÉHO PLNENIA
Poistiteľ je oprávnený znížiť poistné plnenie:
a)

až o 100 %, pokiaľ Poistník alebo Poistený poskytol Poistiteľovi nepravdivé
alebo neúplné informácie, najmä pri dohováraní a zmenách poistnej zmluvy;

b)

až o 100 %, pokiaľ Poistník nesplní akýkoľvek svoj záväzok z poistnej zmluvy
alebo poistných podmienok, alebo uvedie vedome nepravdivé alebo neúplné
údaje týkajúce sa poistnej udalosti, jej rozsahu alebo príčin jej vzniku; tým nie
sú dotknuté iné následky porušenia záväzkov Poistníka;

c)

v rovnakom percentnom rozsahu, v akom došlo ku skráteniu poistenia
Pohľadávok za obdobie, za ktoré je uplatňovaná Krytá škoda, pokiaľ Poistený
nenahlásil v rámci hlásenia obratu riadne všetky svoje Poistené pohľadávky.

ČLÁNOK 9

POVINNOSTI POISTENÉHO
9.1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
9.1.1 Poistený je pri obchodnej činnosti so svojimi Odberateľmi povinný postupovať
so starostlivosťou riadneho hospodára.
9.1.2 Pre tieto účely je Poistený predovšetkým povinný:

9.1.3

a)

vykonávať všetky svoje obchody, z ktorých Poistenému vznikajú Poistené
pohľadávky, s rovnakou starostlivosťou a obozretnosťou, akú venuje
zjednávaniu nepoistených obchodov;

b)

zaistiť zachovanie svojich práv proti Odberateľovi alebo tretej osobe;

c)

niesť časť rizika vo výške Spoluúčasti, za ktorú nenáleží poistné plnenie,
pokiaľ mu Poistiteľ k inému poisteniu rizika neudelí písomný súhlas;

d)

nahlásiť v rámci hlásenia obratu súhrn všetkých Poistených pohľadávok,
na ktoré sa vzťahuje poistenie podľa ods. 2.1 týchto poistných podmienok
v danej poistnej dobe;

e)

poskytnúť Poistiteľovi maximálnu súčinnosť nutnú na prešetrenie poistnej
udalosti;

f)

uplatniť podľa pokynu Poistiteľa všetky zaisťovacie
predovšetkým potom ručenie, garancie, zmenky a pod.;

g)

vždy urobiť všetky kroky a všetky účelné opatrenia, ktorými môže zabrániť
vzniku škody alebo obmedziť jej hroziacu výšku.

inštrumenty,

Poistený je povinný po celý čas platnosti poistnej zmluvy okamžite oznámiť
Poistiteľovi všetky podstatné zmeny v údajoch, ktoré uviedol v žiadosti
o uzatvorení poistnej zmluvy, najmä zmeny v predmete podnikania a právnej
formy, fúzie a pod. a bankového účtu, najneskôr však do 10 dní odo dňa danej
zmeny.

9.2 PREUKÁZANIE POHĽADÁVOK
9.2.1 Poistník a Poistený, príp. Oprávnená osoba sú povinní preukázať existenciu
Pohľadávok uvedených v Oznámení hrozby poistnej udalosti vrátane
existencie dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb a celkový priebeh
obchodu, z ktorého Pohľadávky vznikli.
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9.2.2 Poistený je povinný na vyžiadanie Poistiteľa predložiť Poistiteľovi všetky
doklady, ktoré budú nutné pre preukázanie splnenia podmienok poistenia,
existencie Pohľadávok vrátane existencie skutočného Dodania tovaru alebo
poskytnutia služieb, vzniku poistnej udalosti a nároku na poistné plnenie.
9.2.3 Poistník a Poistený sú povinní umožniť Poistiteľovi výkon práva kontroly,
najmä sú povinní poskytnúť Poistiteľovi všetky dokumenty alebo overené
kópie Zmlúv vrátane ich zmien a dodatkov a súvisiacej dokumentácie. Poistiteľ
je oprávnený overiť si úplnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých informácií
a dokumentácie.
9.3 POSTÚPENIE POISTENEJ POHĽADÁVKY
9.3.1 Postúpiť Poistené pohľadávky a Pohľadávky uvedené v Oznámení hrozby
poistnej udalosti možno iba s predošlým písomným súhlasom Poistiteľa.
Poistiteľ má právo v písomnom súhlase s postúpením stanoviť podmienky,
za ktorých zostane poistenie postúpených Poistených pohľadávok zachované.
9.4 VRÁTENIE POISTNÉHO PLNENIA
9.4.1 V prípade, že po výplate poistného plnenia bude zistené, že pred výplatou
poistného plnenia existovali alebo po výplate poistného plnenia vznikli
skutočnosti, pre ktoré by inak nebola daná povinnosť Poistiteľa poskytnúť
poistné plnenie, je Poistený povinný vrátiť Poistiteľovi vyplatené poistné
plnenie.
9.4.2 Poistné plnenie je Poistený povinný vrátiť najneskôr do 10 dní od doručenia
výzvy Poistiteľa, ak Poistiteľ nestanovil v takej výzve lehotu dlhšiu.

ČLÁNOK 10

VYMEDZENIE POJMOV
Dodanie – okamih, v ktorom bolo v súlade so Zmluvou Odberateľovi alebo ním poverenej
osobe umožnené nakladať s tovarom alebo mu boli poskytnuté služby, a to v mieste
a spôsobom určeným v Zmluve. V prípade dokumentárneho inkasa je touto skutočnosťou
okamih, v ktorom sú tovar a doklady o vlastníctve tovaru sú dodané na miesto určenia.
Krytá škoda – celková suma neuhradených Poistených pohľadávok (po splatnosti alebo
pred splatnosťou, u ktorých poistenie trvalo v čase Oznámenia hrozby poistnej udalosti,
maximálne však vo výške Úverového limitu.
Občiansky zákonník – zák. č. 89/2012, občiansky zákonník, v platnom znení.
Odberateľ - právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá uzatvorila s Poisteným
v rámci svojej podnikateľskej činnosti Zmluvu a voči ktorej má Poistený Pohľadávky, a na
ktorú je stanovený platný Úverový limit.
Oprávnená osoba – osoba, ktorej v dôsledku poistnej udalosti vznikne právo na poistné
plnenie.
Oznámenie hrozby poistnej udalosti – písomné oznámenie Poisteného alebo Oprávnenej
osoby alebo Poistníka o nezaplatení Pohľadávok alebo o Platobnej neschopnosti alebo
informácií o nepriaznivej ekonomickej situácii Odberateľa, doručené Poistiteľovi najneskôr
v lehote pre Oznámenie hrozby poistnej udalosti. Dátumom Oznámenia hrozby poistnej
udalosti sa rozumie dátum doručenia Poistiteľovi.
Platobná neschopnosť – zistenie úpadku dlžníka Odberateľa príslušným orgánom podľa
právnych predpisov upravujúcich insolvenčné konanie, príp. analogický inštitút
v cudzozemskom práve, ktorému príslušný právny poriadok priznáva rovnaké alebo obdobné
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účinky ako zistenie úpadku v českom práve. Pojem Platobne neschopný platí obdobne.
Platobná nevôľa – nezaplatenie Pohľadávky v lehote splatnosti z iných dôvodov než
z dôvodu Platobnej neschopnosti.
Platobná podmienka – maximálna lehota, v ktorej má byť Pohľadávka odo dňa dodania
tovaru alebo služieb zaplatená.
Pohľadávka – akýkoľvek peňažitý nárok Poisteného voči Odberateľovi vyplývajúci zo
Zmluvy, s výnimkou pohľadávok uvedených v ods. 2.2 písm. a), b), c), f), g) a h) týchto
poistných podmienok
Poistiteľ – Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., IČ: 27245322, Na
Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 9958, podnikajúca na území
Slovenskej republiky prostredníctvom: Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna,
a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Mostová 2, 811 02 Bratislava, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Po, vložka 2160/B.
Poistník – osoba, ktorá s Poistiteľom uzatvorila poistnú zmluvu.
Poistená pohľadávka – Pohľadávka, v prípade ktorej v súlade s poistnou zmluvou vzniklo
poistenie.
Poistený – osoba, na ktorej majetok sa poistenie vzťahuje.
Zmluva – každá právne záväzná zmluva medzi Poisteným a jeho Odberateľom, ktorej
predmetom je kúpa tovaru alebo poskytnutie služieb za úplatu, s výnimkou kúpy na skúšku
a záväzkov na základe komisionárskych zmlúv.
Sporná pohľadávka - Poistená pohľadávka neuhradená v dôsledku popretia jej výšky alebo
oprávnenosti alebo pre nesúhlas s vyrovnaním dlhov Poisteného voči Odberateľovi alebo
pre nesúhlas s právami Poisteného. Spornou pohľadávkou však nie je Poistená pohľadávka,
ktorej výška a oprávnenosť, resp. dôvod jej vzniku, boli uznané na základe niektorej z nižšie
uvedených skutočností:
a) písomné vyhlásenie Odberateľa, pokiaľ Odberateľ neuplatní protinárok voči Poistenému;
b) právoplatné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu, ktorý má právomoc v danej veci
rozhodovať, pokiaľ nebolo zrušené, alebo
c) uznanie Pohľadávky insolvenčným správcom, resp. súdom v prípade insolvenčného
konania.
Spoluúčasť – hodnotový alebo percentný podiel Poisteného na Krytej škode, na nákladoch
súvisiacich s vymáhaním Pohľadávok neprevyšujúcich Krytú škodu a na Výnosoch.
Úverový limit – maximálne saldo Pohľadávok, za ktoré môže byť v prípade vzniku poistnej
udalosti vyplatené poistné plnenie.
Výnosy – akékoľvek plnenia získané Poistníkom alebo Poisteným alebo Poistiteľom po
dátume Oznámenia hrozby poistnej udalosti, vrátane zápočtov, od Odberateľa alebo tretej
osoby. Výnosom sa rozumie aj úhrada (cena) za Postúpenie pohľadávok na tretiu osobu,
pokiaľ k takému postúpeniu dal Poistiteľ súhlas; v prípade postúpenia Pohľadávok bez
súhlasu Poistiteľa sa výnosom rozumie nominálna hodnota postúpených Pohľadávok. Za
výnos sa považuje aj vrátenie resp. možnosť opravy DPH z dôvodu insolvencie podľa
príslušných právnych predpisov.
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