
Okruh otázok na skúšky z predmetu 

Poistného právo 

 

Všeobecná časť 

1. Pojem poistenia 

2. Poistenie a poistné riziko 

3. Verejné a súkromné poistné právo 

4. Pramene súkromného poistného práva 

5. Vývoj poistenia a poistného práva 

6. Kodifikácia súkromného poistného práva 

7. Formy poistenia 

8. Druhy poistenia (poistné odvetvia) 

 

Podmienky podnikania v oblasti  poisťovníctva 

 

9. Zákonné požiadavky na podnikanie v poisťovníctve 

10. Zásady výkonu dohľadu   nad poisťovníctvom 

11. Ozdravný plán, nútená správa a prevod poistného kmeňa 

12. Sprostredkovatelia v poisťovníctve 

 

Základné otázky poistnej zmluvy 

 

13. Základné črty poistnej zmluvy 

14. Charakter právnej úpravy poistnej zmluvy 

15. Pojem poistnej zmluvy 

16. Právna forma poistnej zmluvy  

 

Základné prvky poistnej zmluvy 

 

17.  Osoby zúčastnené na poistení 

18.  Náhodná (poistná) udalosť 

19. Poistné plnenie (plnenie poistiteľa) 

20. Poistné 

21. Doba poistenia a poistné obdobie 

22. Všeobecné poistné podmienky 

 

Vznik poistnej zmluvy 

 

23. Uzavretie poistnej zmluvy 
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24. Predzmluvná informačná povinnosť poistiteľa 

25. Predzmluvná informačná povinnosť poistníka 

26. Poistná zmluva v prospech inej osoby 

27. Platnosť poistnej zmluvy 

28. Účinnosť poistnej zmluvy 

29. Poistka 

 

Práva a povinnosti účastníkov poistnej zmluvy 

 

30. Právo poistiteľa na poistné 

31. Povinnosť poistiteľa poskytnúť poistné plnenie 

32. Povinnosť poistníka platiť poistné 

33. Právo poisteného na poistné plnenie 

34. Právo poistiteľa znížiť poistné plnenie 

35. Informačná, prevenčná a súčinnostná povinnosť poisteného 

 

Zmena a zánik poistenia 

 

36. Právne zmeny počas platnosti poistnej zmluvy 

37. Všeobecné dôvody zániku poistenia 

38. Výpoveď poistnej zmluvy 

39. Zánik poistenia pre neplatenie poistného 

40. Odstúpenie poistiteľa od poistnej zmluvy 

41. Zánik poistenia odmietnutím poistného plnenia 

 

Poistenie majetku 

 

42.  Všeobecné otázky poistenia majetku 

43. Poistné plnenie poistiteľa  

44. Poistná hodnota veci a rozsah poistného plnenia 

45. Viacnásobné poistenie   

46. Predchádzanie majetkovým škodám 

47. Regres (postih) poistiteľa pri poistení majetku 

48. Poistenie na cudzí účet 

49. Poistenie právnej ochrany 

 

Poistenie osôb 

 

50. Základné znaky poistenia osôb 
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51. Formy poistenia osôb 

52. Poistné plnenie pri poistení osôb 

53.  Osobitné pravidlá pre zánik poistenia osôb 

54. Poistenie v prospech oprávnenej osoby 

 

Poistenie zodpovednosti za škodu 

 

55. Pojem a obsah poistenia zodpovednosti za škodu 

56. Výluky z poistenia zodpovednosti za škodu 

57. Právny vzťah medzi poškodeným a poisteným škodcom 

58. Právne postavenie poškodeného 

59. Priamy nárok poškodeného voči poistiteľovi 

60. Postih poistiteľa voči poistenému 

61. Postih (regres) poistiteľa proti škodcovi 


