
Poistenie bytových domov 
a zodpovednosti za škodu
Nadštandardné poistné podmienky a zvýhodnené poistné sadzby 
pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov.

Máme pre Vás v spolupráci s vybranými poisťovňami pripravené  
exkluzívne poistné produkty, v ktorých Vám vieme ponúknuť

• Nové exkluzívne a rozšírené poistné riziká
• Benefity a zvýhodnenia k základným poistným rizikám
• Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone správy bytového domu až do výšky 

1 mil. Eur, s nulovou spoluúčasťou
• Poistenie čistej finančnej škody

Preto nás neváhajte kontaktovať a môžete získať
• Bezplatné revízie poistných zmlúv
• Analýzy návrhu nových poistných zmlúv vo vzťahu k viacerým poisťovniam
• Uprednostnenie Vašich potrieb v poistných zmluvách
• Bezplatné asistenčné služby pri likvidácii poistných udalostí
• NONSTOP klientský servis 

Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o. / člen siete INSIA

Tel.: 0908 973 621 

e-mail: daniel.ferdinandy@agenturaferdinandy.com

www.ferdinandyconsulting.sk



BEZPLATNÉ POISTENIE ČISTEJ FINANČNEJ 
ŠKODY PRE SPOLOČENSTVÁ VLASTNÍKOV 
AKO ČLENOV ZLSBD

Pod pojmom „škoda“ sa okrem „škody na veci“ alebo „škody na zdraví“ rozumie akékoľvek 
peňažné plnenie (finančná škoda) uplatnená voči poistenému v súvislosti s výkonom správy  
bytového domu, max. však do výšky poistnej sumy uvedenej  v poistnej zmluve, ktorá je pre  
členov ZLSBD 50.000,- EUR. Suma je pre jednu alebo všetky škodové udalosti, ktoré nastanú 
počas jedného poistného obdobia, z celkovej dojednanej poistnej sumy, čo je 50.000,- EUR.

Príklady poistných udalostí z praxe, ktoré sa z tohto pripoistenia hradia :

• Pri objednávke vchodových dverí došlo k omylu a predseda SVB objednal chybné dvere 
(užšie), ako boli tie pôvodné.

• Predseda SVB voči zhotoviteľovi diela (stavebnej firme) neprihlásil pohľadávku do konkurzu  
v zákonom stanovenom termíne a došlo k možnosti ovplyvniť priebeh jej vymoženia. 

• Vlastníci bytov žiadali náhradu škody od predsedu SVB za to, že ich bytový dom nebol  
poistený v čase vytopenia garážového státia.

• Predseda SVB urobil zlé vyúčtovanie preplatkov a nedoplatkov niektorým vlastníkom bytov  
a v priemere preplatil o 100 Eur menšie preplatky, ako mal. Vlastníci bytov na to prišli po  
2 rokoch a okrem doplatku z preplatkov, im bol vyplatený za túto lehotu aj úrok z omeškania.

• Predseda SVB prihlásil pohľadávku do dražby, z ktorej nebola SVB poukázaná žiadna suma, 
napriek tomu, že mal možnosť prelomiť výkon záložného práva a vymôcť tak dlh v plnej výške

Združenie pre lepšiu správu bytových domov v spolupráci s Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 

a spoločnosťou Ferdinandy Consulting Slovakia, s.r.o., ako partnermi ZLSBD v oblasti poistenia 

pripravilo pre členov ZLSBD exkluzívnu novinku v poistení zodpovednosti za škodu z výkonu 

správy bytových domov. 

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré sú členmi 

ZLSBD, získavajú bezplatný benefit vo forme automatického poistenia 

„čistej finančnej škody“ na poistnú sumu 50.000,- EUR, čo je na Sloven-

sku novinkou čo do výšky poistnej sumy a poistného krytia predsedov 

spoločenstiev vlastníkov v ZLSBD.

Netreba však zabúdať, že pripoistenie čistej finančnej škody by malo dopĺňať komplexné pois-

tenie bytových domov. Preto vám chceme dať do pozornosti možnosť bezplatnej revízie Vašich 

poistných zmlúv. V prípade Vášho záujmu o túto službu z našej strany, Vás žiadame, aby ste nás 

kontaktovali e-mailom na adrese daniel.ferdinandy@agenturaferdinandy.com alebo  

telefonicky na čísle 0908 973 621.


