
PL 6 – Poistenie 

1. Poistenie je právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá záväzok, že poistenému uhradí ujmu, 

ktorá mu vznikla v zmysle poistných podmienok. Poistený (poistník) sa zaväzuje platiť poistné. 

 

2. Poistné je cena za poskytovanú poistnú ochranu. 

 

3. Poistná suma je suma, ktorú poisťovňa vyplatí poistenému v prípade poistnej udalosti. 

 

4. Poistná udalosť je situácia, ktorá je uvedená v poistnej zmluve. 

 

5. Poistná doba je obdobie platnosti poistenia dohodnutá v zmluve. 

 

6. Poisťovateľ je poisťovňa - PO, ktorá má licenciu na vykonávanie, dojednávanie a spravovanie 

poistenia. 

 

7. Poistený je osoba, ktorá má právo na poistné plnenie. 

 

8. Poistník je PO alebo FO, ktorá uzatvára s poisťovňou poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. 

 

9. Poškodený je osoba, ktorej bola spôsobená ujma (osoba nie je vopred známa). 

 

10. Oprávnená osoba je osoba, ktorá má nárok na poistné plnenie namiesto poisteného (napr. 

v prípade smrti). 

 

11. Poistné plnenie je suma, ktorou poisťovňa nahrádza vzniknutú škodu. 

 
12. Význam poistenia je: 

 poistenie stabilizuje činnosť podniku v prípade poistnej udalosti 

 poistenie stabilizuje úroveň občanov 

 poistenie podporuje poistených, aby si sami chránili svoj majetok 

 

13. Odkúpna hodnota je peňažná suma, ktorá bude vyplatená, ak ukončíme poistnú zmluvu skôr, ako 

skončí poistná doba (životné poistenie). 

 

14. Charakterizujte 3 princípy poistenia:  

 solidárnosť – všetci poistení sa podieľajú na tvorbe poistnej rezervy 

 podmienená návratnosť – poistné plnenie nastane, len ak nastane poistná udalosť 

 neekvivalentnosť – výška zaplateného poistného nezodpovedá výške poistného 

plnenia 

 

15. Rozčleňte poistenie podľa záväznosti (3), uveďte príklady 

 zákonné – vyplýva zo zákona a poistná zmluva sa neuzatvára (napr. sociálne 

poistenie)  

 zmluvné poistenie    

 – povinné zmluvné – vzniká na základe zmluvy a vyplýva zo zákona (napr. 

povinné zmluvné poistenie) 

 – dobrovoľné zmluvné – vzniká na základe zmluvy, poistník sa dobrovoľne 

rozhodne, či sa poistí (napr. havarijné poistenie) 



16. Rozčleňte poistenie podľa odvetví (2), uveďte príklady 

 životné – predmetom poistenia je dožitie, smrť (napr. životné poistenie) 

 neživotné – predmetom poistenia je majetok, zodpovednosť za škodu, úraz (napr. 

poistenie majetku podnikateľa) 

17. Rozčleňte poistenie podľa miery rizikovosti (2), uveďte príklady 

 rizikové – nie je isté, či nastane poistná udalosť (napr. úrazové poistenie) 

 rezervotvorné – poistná udalosť v budúcnosti určite vznikne (napr. životné poistenie) 

18. Rozčleňte poistenie podľa počtu rizík (2), uveďte príklady 

 jednoduché – poistenie s jedným rizikom (napr. poistenie proti krádeži) 

 združené – ak je v jednej poistnej zmluve viac rizík (napr. poistenie majetku 

podnikateľov) 

19. Rozčleňte poistenie podľa času (2), uveďte príklady 

 Dlhodobé – nad 1 rok a na dobu neurčitú (napr. životné poistenie) 

 Krátkodobé – do 1 roka (napr. cestovné poistenie ) 

 

20. Zaistenie je dohoda, podľa ktorej poisťovňa prenáša časť rizík na zaisťovňu. 

 

21. Uveďte význam zaistenia (3): rozšírenie poistného kmeňa, presun rizika, posilnenie ekonomickej 

stability 

 

22. Systém poistenia v SR tvoria (4) 

 komerčné poisťovne a pobočky zahraničných poisťovní (Alianz...) – podnikateľské 

subjekty, kt. cieľom je dosahovať zisk (NN životná poisťovňa), poskytujúce životné, 

neživotné poistenie, zaistenie 

 nekomerčné poisťovne – pracujú vo verejnom záujme (Sociálna poisťovňa) 

 asociácie, združenia – zastupujú ochraňujú záujmy svojich členov (Slovenská asociácia 

poisťovní – www.slaspo.sk, Slovenská kancelária poisťovateľov – www.skp.sk, Slovenská 

asociácia rizikového manažmentu – www.isarm.sk) 

 štát – vykonáva dozor nad poisťovníctvom prostredníctvom NBS 

 

23. Uveďte spôsoby uzavretia poistenia / nahlásenia poistnej udalosti (5) 

 cez telefón 

 SMS 

 internet 

 na pobočke 

 finančný agent, finančný poradca 

 

24. Opíšte 3 ľubovoľné poistné produkty (poistenie zaraďte podľa otázky 15 - 19 a stručne charakterizujte) 


