
  

K L A S I F I K Á C I A  N E Ž I V O T N É H O  P O I S T E N I A  
 

Poistný druh neživotné poistenie sa podľa Zákona o poisťovníctve č. 95/2002 Z.z. člení na 18 

odvetví: 

 

1. Poistenie úrazu 

2. Poistenie choroby 

3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových 

4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch 

5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch 

6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch 

7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na 

použitý dopravný prostriedok 

8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených 

požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, jadrovou energiou, 

zosuvom alebo zosadaním pôdy  

9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých 

krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny 

zahrnuté v bode 8 

10. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

a za dopravcu  

11. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania 

leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu  

12. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania riečneho, 

jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu  

13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12  

14. Poistenie úveru t.j. všeobecná platobná neschopnosť, exportný úver, splátkový úver, 

hypotekárny úver, poľnohospodársky úver 

15. Poistenie kaucie t.j. priame záruky a nepriame záruky  

16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z výkonu povolania,  nedostatočného 

príjmu, zlých poveternostných podmienok, straty zisku, trvalých všeobecných nákladov, 

neočakávaných obchodných výdajov, straty trhovej hodnoty, straty pravidelného zdroja 

príjmov, inej nepriamej obchodnej finančnej straty,  ostatných finančných strát  

17. Poistenie právnej ochrany  

18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho 

trvalého pobytu 


