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Poistník 

POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110010673 
PRE POISTENIE MAJETKU 

POISTNÍK - POISTENÝ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČDPH: 

a 

POISŤOVATEĽ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Registrácia: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Registrácia: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

IBAN: 

BIC: 

Mesto Dubnica nad Váhom 

Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom , Slovenská republika 

00 317 209 

2021339276 

SK2021339276 

PREMIUM lnsurance Company Limited 

The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq 1-lljun, Qormi , QRM 3800, Maltská republika 

Register spoločností na Malte, číslo C 91171 

konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky 

PREMIUM lnsurance Company Limited, 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel : Po, Vložka č íslo : 3737/B 

50 659 669 

4120066170 

SK4120066170 

SK47 0900 0000 0051 2011 8452 

GIBASKBX 

uzatvárajú túto poistnú zmluvu v zmysle všeobecne záväzných predpisov 

Underwriter: Ľubomír Vatrta, +421 915 439 009, lubomir.vatrta@premium-ic.sk 

Sprostredkovateľ: 
GRANDEN s. r. o. 

Ing. Roman Ježík, +421 918 387 764, roman .jezik@granden.sk 
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e§I 
PREMIUM 

Úvodné ustanovenia 
INSURANCl COMPAN'I' 

POISTENIE - POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE 

Poistná doba poistenie sa dojednáva na dobu IZI neurčitú O určitú 

Začiatok poistenia 23.11.2019 00:00 hod. 

Koniec poistenia poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú 

Poistné obdobie 1 rok 

DOJEDNANÉ POISTENIA 

časť A [gJ Časť B [gJ časť C O časť D O Časť E O časť F D 

Živelné poistenie 

MIESTA POISTENIA 

Poistenie majetku pre 
prípad odcudzenia 
alebo vandalizmu 

Poistenie strojových 
zariadení 

a elektronických 
zariadení 

Poistenie 
prerušenia 
prevádzky 

[A] územie mesto Dubnica nad Váhom, Slovenská republika 

Poistenie Poistenie 
prepravovaného zodpovednosti za 

nákladu škodu 

Týmto nie je obmedzené miesto poistenia v rozsahu uvedenom v článku 5 bod 3. Všeobecných poistných podmienok pre 
poistenie majetku so vstupom do účinnosti ku 01.04.2019. 
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Živelné poistenie 

Poistné podmienky 

Por.č. Predmet poistenia 

(i) sústava verejného osvetlenia 

Limity poistného plnenia 

1. Podľa OPPZ Čl. 9. 

Toto poistenie sa riadi : 
Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku (ďalej len „VPPM") s dňom 
vstupu do účinnosti 01 .04.2019 
Osobitnými poistnými podmienkami pre živelné poistenie (ďalej len „OPPZ") s dňom 
vstupu do účinnosti 10.01 .2017 

Poistná 
Poistná suma Poistné riziká Spoluúčasť 

Miesto 
hodnota poistenia 

v rozsahu 
Základné živelné 

nová 1 170 163 00 EUR P<?~steni_e, R_ozšír_ené 
' z1velne poistenie, 

100,00 EUR [A] 

Povodeň, Záplava, 
Zemetrasenie 

2. 50 000,00 EUR pre náraz motorového vozidla. 
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Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu 

Poistné podmienky 

Por.č. Predmet poistenia 

Toto poistenie sa riadi : 
Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku (ďalej len „VPPM") s d ňom 
vstupu do úči nnosti 01 .04.2019 
Osobitnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku pre prípad odcudzenia 
alebo vandalizmu (ďalej len „OPPOV") s d ňom vstupu do účin nosti 07.03.2018 
Zmluvnými dojednaniami pre spôsoby zabezpečenia majetku proti odcudzeniu alebo 
vandalizmu (ďalej len „ZDOV") s dňom vstupu do účinnosti 01 .01 .2017 

Poistná 
Poistná suma Poistné riziká Spoluúčasť 

Miesto 
hodnota poistenia 

(i) sústava verejného osvetlen ia nová 
1 O 000,00 EUR vandalizmus 100,00 EUR [A] 

(1 . riziko) 

Limity poistného plnenia 

1. Pod ľa OPPOV Čl. 6 bod 4. a pod ľa ZDOV. 

Spôsoby zabezpečenia 
poisteného majetku 

1. Podmienkou vzniku práva na poskytnutie poistného plnenia z tohto poistenia, je že predmety poisten ia sú zabezpečené 
v súlade so Zmluvnými dojednaniam i pre spôsoby zabezpečenia majetku proti odcudzeniu alebo vandal izmu (ZDOV). 

Poistná zmluva číslo : 1110010673 4 @ 
PREMIUM 
INSURANCE COMPANY 



POISTENIE 

časť A 

časť B 

časťC 

Časť O 

Časť E 

Časť F 

Živelné poistenie 

Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu 

Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení 

Poistenie prerušenia prevádzky 

Poistenie prepravovaného majetku 

Poistenie zodpovednosti za škodu 

Bežné poistné Oeden poistný rok) 

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ POISTNÉHO 

Periodicita [8J Ročne D Polročne D štvrťročne D Jednorazovo 

Poistné je splatné jednou 
platbou 

VO výške 1 262, 73 

ku 23.11. 

EUR 

daného poistné obdobia 

Prvá splátka za prvé poistné obdobie 23.11.2019 - 22.11.2020 je splatná ku dňu 06.12.2019. 

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO 

Banka: 

IBAN: 

BIC (SWIFT): 

Variabilný symbol 

Konštantný symbol: 

Poistná zmluva číslo: 1110010673 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

SK47 0900 0000 0051 2011 8452 

GIBASKBX 

1110010673 (variabilný symbol je totožný s číslom poistnej zmluvy) 

3558 

s 

POISTNÉ 

912,73 EUR 

350,00 EUR 

1 262,73 EUR 

t8 
PREMIUM 
INSURANCE COMPANY 



Vyhlásenie poistníka 

1. PREMIUM lnsurance Company Limited 

Poisťovateľ PREMIUM lnsurance Company Limited je spoločnosť spravujúca sa právom štátu Maltská republika a 
oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bolo vydané orgánom dohľadu nad finančným trhom Maltskej republiky 
- The Malta Financial Services Authority (https://www.mfsa.eom.mt/ ). 

PREMIUM lnsurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na 
základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej 
zložky PREMIUM lnsurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou 
bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky. 

2. Informácie k ochrane osobných údajov 

Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov'') v zmysle ustanovenia § 78 
zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 
poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena 
b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o 
ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR") získavať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a 
zaisťovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu. 

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 19 a nasl. zákona o 
ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobných údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, 
sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk 

Na požiadanie klienta môžu byt' tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne. 

3. Sankčná klauzula 

Poistenie (zaistenie) podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaisťovateľovi) nevzniká 
povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by 
platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím 
Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA 
o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaisťovateľa) malo 
na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného 
obmedzenia. 

4. Vyhlásenie poistníka o pravdivosti údajov 

Poistník/poistený berie na vedomie, že podmienky poistenia stanovené poisťovateľom v poistnej zmluve vychádzajú aj 
z informácií poistníka/poisteného o škodovej histórii poisteného, resp. zo škodovej histórie deklarovanej 
poistníkom/poisteným v doručenom dotazníku. V prípade, ak by sa preukázala nepravdivosť informácií o škodovej histórii 
poisteného, je poisťovateľ oprávnený od poistnej zmluvy odstúpiť. 

Škodová história za obdobie posledných 3 rokov (do dňa potvrdenia tejto poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa) na 
majetku, ktorý je predmetom poistenia podľa tejto poistnej zmluvy: 

0,00 EUR /bez škôd/. 
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Vyhlásenie poistníka 

5. Hlásenie škodových udalostí 

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poistnými 
podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poistnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov: 

(a) prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk 

(b) prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa 

(c) telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988 

(d) osobne na obchodnom mieste poisťovateľa 

(e) písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM lnsurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného 
členského štátu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika 

(f) prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným 
v písmenách (a) až (e) 

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poistných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poistnej 
zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj 
v písomnej forme. 

Poistná zmluva číslo: 1110010673 7 €} 
PREMIUM 
INSURANCE COMPANY 

~ 
~ 
11 
c 



Záverečné ustanovenia 

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopÍňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovatel' pre prehl'adnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy 
(číslovanú verziu). 

2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky 
vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve. 

3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamlčal 
žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou. 

4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č . 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť 
poisťovatel'ovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia 
o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovatel'ovi dňom doručenia 

písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej 
komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovatel' súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy. 

5. Pokial' sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neplatné alebo neúčinné , nie je tým dotknutá platnosť a 
účinnosť ostatných ustanovení. 

6. Poistná zmluva spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a 
prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddelitel'ný celok. Poistná zmluva je vypracovaná v troch exemplároch z 
ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári a sprostredkovatel' poistenia 
obdrží jeden exemplár. 

7. V prípade dvojjazyčného vyhotovenia poistnej zmluvy majú prednosť ustanovenia poistnej zmluvy a príslušných 
poistných podmienok v slovenskom jazyku, pričom zmluvné strany sa dohodli , že táto poistná zmluva sa riadi právnym 
poriadkom Slovenskej republiky a akékol'vek spory, nároky alebo rozpory vzniknuté z tejto poistnej zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou , vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia budú predložené na 
rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

8. Zmluvné strany prehlasujú , že sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej obsah, uzavreli ju 
slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. Poistná 
zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami. 

Prílohy 

1. VPPM, OPPZ, OPPOV,ZDOV 
2. Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) - Poistenie majetku podnikatel'ov 

Za poisťovatel'a : 

V Bratislave , dňa 22 .11.2019 

.;1..n::.1ceC. 

PREMIUM lnsurance Company Limited, 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Ing. Ľubomír Vatrta 
senior underwriter 

na základe plnomocenstva 

Poistná zmluva číslo : 1110010673 

Za poistníka: 

v :P11bmc/ JU.d lh~tJHJ . dňa 

8 @ 
PREMIUM 
INSUAANCE. COMPANY 
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PREMIUM VPPM 2019/01 

# ~~RA~!'t~~!':!! PREMIUM lnsurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Všeobecné poistné podmienky 
pre poistenie majetku 

Článok 1 úvodné ustanovenia 

1. Poistenie sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 
poistnou zmluvou a poistnými podmienkami uvedenými v poistnej zmluve. 

2. Okrem týchto všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku 
(ďalej len „VPPM") môžu byť podmienky poistenia upravené osobitnými 
poistnými podmienkami, doplnkovými poistnými podmienkami a 
ustanoveniami poistnej zmluvy. 

3. V prípade ak sa ustanovenie VPPM rôzni s ustanovením osobitných 
poistných podmienok, má prednosť ustanovenie osobitných poistných 
podmienok. Pokiaľ nie sú ustanovenia VPPM odlišné v rovnakej veci 
s ustanoveniami osobitných poistných podmienok, platia zároveň 

ustanovenia oboch. To isté platí aj vo vzťahu medzi ustanoveniami 
poistnej zmluvy, doplnkovými poistnými podmienkami, osobitnými 
poistnými podmienkami a týmito VPPM pričom nadradenosť ustanovení 
dokumentov je v rovnakom poradí ako sú dokumenty uvedené. Pre 
vylúčenie pochybností, ustanovenia poistnej zmluvy majú prednosť pred 
ustanoveniami všetkých poistných podmienok. 

Článok 2 Predmet poistenia 

1. Predmetom poistenia sú jednotlivé hnuteľné veci a nehnuteľnosti alebo 
ich súbory alebo výbery uvedené v poistnej zmluve. Poistenie sa na tieto 
veci vzťahuje , ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, iba za 
predpokladu, že sú evidované v účtovníctve poisteného alebo v inej 
evidencii poisteného v zmysle príslušných právnych predpisov. Majetok, 
ktorý prestal byť súčasťou súboru prestáva byť poistený. 

2. Pri poistení súboru majetku sa poistenie vzťahuje aj na: 
(a) časť poisteného súboru majetku, ktorý poistený preukázateľne 

nadobudol, ale ešte ho bez zbytočného odkladu z objektívnych príčin 
neviedol vo svojej účtovnej evidencii, 

(b) majetok, ktorý sa stal súčasťou tohto poisteného súboru až po 
uzavretí poistnej zmluvy. 

3. Predmetom poistenia je majetok: 
(a) vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve poisteného, tzv. vlastný 

majetok, 
(b) vo vlastníctve tretej osoby, tzv. cudzí majetok, ktorý poistený 

uvedený v poistnej zmluve: 
(i) užíva na základe písomnej dohody, alebo 
(ii) prevzal pri poskytovaní služby na základe písomnej zmluvy, 

objednávky alebo zákazkového listu. 

Článok 3 Poistné riziko 

1. Poistné riziko predstavuje možné príčiny vzniku škody na predmete 
poistenia. Poistné riziká sú špecifikované v osobitných poistných 
podmienkach, doplnkových poistných podmienkach alebo poistnej 
zmluve. Poistenie sa vzťahuje len na tie poistné riziká, ktoré sú dojednané 
v poistnej zmluve. 

2. Poistenie sa vzťahuje na predmet poistenia aj v prípade ak bol poškodený, 
zničený alebo stratený v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou , ktorej 
príčinou bolo poistné riziko dojednané v poistnej zmluve. 

Článok 4 Všeobecné výluky z poistenia 

1. Poistenie sa nevzťahuje na škody a náklady akéhokoľvek druhu 
zapríčinené alebo spôsobené v príčinnej súvislosti s/so: 
(a) teroristickým činom, 

(b) následkom vojnových udalostí bez ohľadu na to či vojna bola alebo 
nebola vyhlásená, aktom zahraničného nepriateľstva, občianskou 
vojnou, 

(c) vyhlásením výnimočného stavu, revolúciou, povstaním, vzburou, 
štátnym prevratom, vojenským prevratom, zabavením, rekviráciou 
pre vojenské účely , 

(d) demonštráciou, vnútornými nepokojmi, štrajkom, výlukou z práce, 
(e) represívnymi zásahmi štátnych orgánov alebo verejnej správy, 
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(f) pôsobením jadrovej energie, jadrového žiarenia akéhokoľvek druhu, 
rádioaktívnou kontamináciou alebo znečistením , 

(g) úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania alebo 
vedomou nedbanlivosťou poistníka, poisteného alebo inej osoby 
konajúcej na ich podnet alebo pokyn, 

(h) znečistením, kontamináciou vrátane presakovania, zamorením pôdy, 
vôd vrátane podzemných vôd, ovzdušia, resp. životného prostredia, 

(i) hubami, plesňam i alebo podobnými organizmami a akýmiko ľvek 
vedľajšími produktmi alebo zamorením z nich vzniknutých 
(mykotoxíny, spóry a pod.), 

OJ následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, teplotných, chemických, 
elektrických alebo mechanických vplyvov, 

(k) v dôsledku korózie, oxidácie, erózie, usadenín všetkých druhov alebo 
únavy materiálu, 

(1) trvalým vplyvom prevádzky, prirodzeným opotrebovaním alebo 
starnutím, predčasným opotrebovaním, 

(m) pohybmi pôdy spôsobených ľudskou činnosťou (vibrácie, sadanie 
pôdy a pod.), 

(n) stratou, poškodením, zničením , poruchou, vymazaním, skreslením 
alebo modifikáciou elektronických dát alebo softvérového vybavenia 
z akejkoľvek príčiny (zahŕňajúc , ale nie limitujúc počítačové vírusy, 
malware, hackerský útok) alebo znížením/obmedzením funkčnosti, 
použiteľnosti alebo ceny z toho vyplývajúcich, 

(o) vedomým požitím alkoholu, drog alebo zneužitím liekov poistníkom 
resp. poisteným alebo inou osobou konajúcej na ich podnet alebo 
pokyn, blízkou osobou poistníkovi resp. poistenému alebo osoby 
žijúcej v spoločnej domácnosti s poistníkom resp. poisteným, 

(p) vadou alebo nedostatkom, ktorým/-i trpela poistená vec už v dobe 
uzatvorenia poistenia a ktoré mali alebo mohli byt" poistníkovi resp. 
poistenému známe bez ohľadu na to, č i boli známe poisťovateľovi , 

(q) akýmkoľvek rozhodnutím štátneho orgánu, orgánu územnej 
samosprávy, súdnym rozhodnutím alebo inými úradnými 
opatreniami, uskutočnenými na iné účely než na zamedzenie vzniku 
alebo zmenšenie rozsahu poistnej udalosti, 

(r) stratou alebo znížením historickej, kultúrnej , umeleckej alebo 
zberateľskej hodnoty, 

(s) čistými finančným i škodami, 
(t) zmluvnými pokutami, úrokmi z omeškania, akým i koľvek inými 

sankciami, zárukami alebo garanciami (finančné plnenie, produktové 
záruky, refundácia a pod.), úvermi, 

(u) banskou činnosťou . 

2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody na nadzemných prenosových 
a distribučných sústavách vrátane vodičov, káblov, stípov, stožiarov, veží, 
iných podporných konštrukcií a akýchkoľvek zariadení, ktoré sú k nim 
pripojené za účelom prenosu alebo distribúcie elektrickej energie, 
telefónneho alebo telegrafného signálu a všetkých komunikačných 
signálov či zvukových (audio) alebo obrazových (video). Z poistenia sú tiež 
vylúčené škody spôsobené pri prenose a distribúcii elektrickej energie, 
telefónnych alebo telegrafných signálov a všetkých komunikačných 
signálov. Táto výluka sa nevzťahuje na inštalácie vo vnútri poistených 
nehnuteľností, poistených prevádzkových priestorov v rámci 
nehnuteľností a na inštalácie umiestnené na poistených 
nehnuteľnostiach. 

Článok 5 Územná platnosť poistenia a miesto poistenia 

1. Ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa vzťahuje na 
poistené veci len vtedy ak ku škode na veci došlo na mieste, ktoré je 
uvedené v poistnej zmluve ako miesto poistenia. 

2. Miestom poistenia je budova, miestnosť alebo miesto nachádzajúce sa na 
území Slovenskej republiky, vymedzené v poistnej zmluve adresou alebo 
katastrálnym územím a číslom parcely (pozemku), kde sa poistené veci 
nachádzajú, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak. 

3. Miestom poistenia pre: 
(a) pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené a stroje, ktoré 

sú prípojnými vozidlami, 



(b) prenosnú (mobilnú) elektroniku a elektroniku pevne zabudovanú 
v motorovom vozidle, 

(c) hnuteľné veci, ktoré prevzal zamestnanec poisteného na pokyn, 
alebo so súhlasom zamestnávateľa za účelom plnenia svojich 
pracovných úloh, 

je územie Slovenskej republiky pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené 
inak. 

4. Pri hnuteľných veciach sa poistenie vzťahuje aj na miesto, kam boli 
poistené veci premiestnené z miesta poistenia uvedeného v poistnej 
zmluve na nevyhnutnú dobu v dôsledku bezprostredne hroziacej alebo už 
vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie sa na toto miesto vzťahuje odo dňa, 

kedy boli poistené veci premiestnené na toto miesto len ak poistený do 14 
dní túto skutočnosť oznámil poisťovateľovi a zároveň mu poskytol adresu 
a zoznam premiestnených veci. 

5. V prípade ak sa nejedná o poistnú udalosť len v dôsledku nevedomej 
chyby alebo neúmyselného opomenutia: 
(a) pri uvádzaní miesta poistenia, kde sa poistená vec nachádza, alebo, 
(b) v dôsledku nezahrnutia miesta: 

(i) vlastneného, prenajatého alebo lízovaného poisteným ku dňu 
začiatku poistenia, alebo 

(ii) zakúpeného, prenajatého alebo so začiatkom lízingu počas 

trvania platnosti poistenia, 
tak sa poistenie vzťahuje aj na tieto miesta v takom rozsahu, ktorý by 
poistenie poskytlo v prípade ak by neprišlo k takejto nevedomej chybe 
alebo neúmyselnému opomenutiu za podmienky, že každá nevedomá 
chyba alebo neúmyselné opomenutie musí byt' nahlásené poistníkom, 
resp. poisteným spolu s dátumom zistenia a zaevidovania opravy. Toto 
však nenavyšuje poistné sumy a limity poistného plnenia uvedené 
v poistnej zmluve a nezbavuje povinnosti poistníka, resp. poisteného 
povinnosti nahlásiť nové miesto poistenia poisťovateľovi najneskôr do 90 
dní odo dňa začatia jeho prvého užívania poisteným. 

Článok 6 Vznik, trvanie, zmeny a zánik poistenia 

1. Poistenie vzniká okamžikom vymedzeným v poistnej zmluve ako dátum 
a čas začiatku poistenia, avšak nie skôr ako uzavretím poistnej zmluvy. 

2. Poistenie sa dojednáva na poistnú dobu, ktorou sa rozumie čas, na ktorý 
sa poistná zmluvu uzavrie. Poistná doba je vymedzená dňom začiatku 
poistenia a v prípade poistenia na dobu určitú dňom konca poistenia. 
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú v prípade ak nie je v poistnej 
zmluve uvedené inak. 

3. Ustanovenia poistnej zmluvy možno meniť dohodou poistníka 
a poisťovateľa (napr. dodatkom k poistnej zmluve). Pre uzavretie takejto 
dohody platia rovnaké pravidlá ako pri uzatvorení poistnej 
zmluvy. Účinnosť zmeny poistnej zmluvy je uvedená v dohode o jej 
zmene. 

4. V súvislosti so zmenou poistnej zmluvy nedochádza ku zmene začiatku 
a konca poistného obdobia dohodnutého v poistnej zmluve ak nie je 
dohodnuté inak. 

5. Poistenie zaniká nasledovnými spôsobmi: 
(a) uplynutím poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve pri poistení 

na dobu určitú, 
(b) písomnou výpoveďou poisťovateľa alebo poistníka: 

(i) do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; 
výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť od 00:00 hod. 
dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej 
strane; uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom 
poisťovateľ má právo na pomernú časť poistného 
zodpovedajúcu dobe trvania poistenia, 

(ii) do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia 
alebo zamietnutia poistného plnenia alebo odmietnutia 
poistného plnenia; výpovedná lehota je osemdenná a jej 
uplynutím poistenie zanikne, 

(iii) ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane najneskôr šesť týždňov pred koncom 
poistného obdobia. 

(c) písomnou výpoveďou poisťovateľa do dvoch mesiacov odo dňa, 

kedy sa dozvedel o zmene v skutočnostiach , ktoré boli podkladom 
(písomná a e-mailová komunikácia vrátane príloh, dotazníky) pre 
uzatvorenie poistnej zmluvy; pokiaľ zmluvné strany neakceptujú 
uvedené zmeny úpravou poistnej zmluvy, poistenie zanikne 
doručením výpovede poistníkovi, 
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(d) písomnou dohodou medzi poistníkom a poisťovateľom, 
(e) odstúpením poisťovateľa od poistnej zmluvy pri vedomom porušel\ 

povinnosti poistníka resp. poisteného „odpovedať pravdivo a úplne 
na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávania 
poistenia", ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok 
poisťovateľ poistnú zmluvu neuzavrel; toto právo si môže poisťovateľ 
uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takúto skutočnosť zistil , 
inak právo zanikne, 

(f) odmietnutím poistného plnenia ak sa poisťovateľ dozvie až po 
poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome 
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní 
poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je 
oprávnený odmietnuť poistné plnenie z poistnej zmluvy; odmietnutím 
poistného plnenia poistenie zanikne, 

(g) pre neplatenie poistného ak poistné za: 
(i) prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo 

zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, 
(ii) ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca 

odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak 
nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva 
poisťovateľa musí obsahovať upozornenie, že poistenie 
zanikne v prípade nezaplatenia poistného. 

To isté platí aj keď bola zaplatená len časť poistného. 
(h) zánikom poisteného, 
(i) ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane, t.j. zánikom 

poistenej veci (napr. jej úplným zničením (totálna škoda), krádežou), 
O) zmenou osoby vlastníka poistenej veci ako aj zmenou správy 

veci alebo jej užívania; v prípade poistenia súboru vecí zanikne 
poistenie len vo vzťahu k veci, ktorá prestala byt' súčasťou 
poisteného súboru vecí, 

(k) ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými 
predpismi nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté. 

Článok 7 Poistná hodnota, poistná suma, podpoistenie 

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v čase dojednania poistenia 
a je rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. 

2. Poistnou hodnotou môže byt': 
(a) Nová hodnota - hodnota, ktorú je nutné vynaložiť v mieste poistenia 

na znovunadobudnutie rovnakej veci alebo veci porovnateľného 
typu, druhu, kvality a parametrov, 

(b) Časová hodnota - nová hodnota znížená o sumu zodpovedajúcu 
stupňu opotrebenia veci alebo iného znehodnotenia veci, 

(c) Menovitá hodnota - pre peniaze a ceniny, pokiaľ nie je v poistnej 
zmluve uvedené inak, 

(d) Iná hodnota dohodnutá v poistnej zmluve. 
3. Poistná suma predstavuje hornú hranicu poistného plnenia za jedno 

poistné obdobie a zároveň je podkladom pre výpočet poistného. Poistná 
suma sa stanovuje pre jednotlivé položky predmetov poistenia a mala by 
zodpovedať ich poistnej hodnote. 

4. Celková poistná suma pri poistení súboru vecí alebo výberu vecí uvedená 
v poistnej zmluve je súčtom poistných súm jednotlivých poistených vecí, 
z ktorých súbor vecí alebo výber vecí pozostáva. 

5. Poistnú sumu stanovuje a za jej správnosť zodpovedá poistník. 
6. Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma poistenej veci nižšia 

ako je jej poistná hodnota o viac ako 15%, má poisťovateľ právo znížiť 
poistné plnenie pred uplatnením spoluúčasti v rovnakom pomere, v akom 
je poistná suma ku poistnej hodnote poistenej veci. Toto ustanovenie sa 
nepoužije pri poistení na prvé riziko v zmysle článku 9 bod 3 .. 

Článok 8 Indexácia poistnej sumy 

1. V poistnej zmluve je možné na základe žiadosti poistníka dohodnúť 
indexáciu poistných súm. Indexáciou poistných súm sa rozumie úprava 
poistných súm dojednaných na novú hodnotu k prvému dňu nasledovného 
poistného obdobia a to podľa vývoja: 
(a) indexu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov 

spotrebovávaných v stavebníctve pre nehnuteľnosti a stavebné 
úpravy, 

(b) indexu spotrebiteľských cien pre výrobné a prevádzkové zariadenia 
(hnuteľné veci). 

2. V prípade indexácie poistnej sumy sa zároveň upraví aj výška poistného 
v priamej úmere podľa úpravy poistnej sumy. 



Článok 9 Limit poistného plnenia, poistenie na prvé riziko 

1. V poistnej zmluve môžu byť dohodnuté limity poistného plnenia pre 
jednotlivé predmety poistenia, súbory vecí, výbery vecí, jednotlivé poistné 
riziká alebo skupiny poistných rizík. Tento spôsob poistenia a výška limitu 
poistného plnenia musia byť výslovne uvedené v poistnej zmluve. 

2. Limit poistného plnenia sa dojednáva v rámci poistnej sumy predmetov 
poistenia a teda nenavyšuje ich poistnú sumu. 

3. Poistením na prvé riziko sa rozumie prípad ak sa po dohode poisťovateľa 
a poistníka, alebo akceptácii návrhu poisťovateľa poistníkom dojednáva 
pre poistenú vec poistná suma nižšia ako je jej poistná hodnota. Tento 
spôsob poistenia musí byť výslovne uvedený v poistnej zmluve. 

4. Poistná suma dojednaná pri poistení na prvé riziko a limit poistného 
plnenia predstavujú hornú hranicu poistného plnenia poisťovateľa pre 
jednu a zároveň všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v jednom poistnom 
období. 

5. Poisťovateľ a poistník sa môžu v poistnej zmluve dohodnúť na tzv. 
automatickej obnove poistnej sumy pri poistení dojednanom na prvé 
riziko. V takomto prípade sa po výplate poistného plnenia obnoví poistná 
suma na pôvodnú výšku, t.j . navýši sa o rozdiel vzniknutý znížením 
poistnej sumy v dôsledku výplaty poistného plnenia. Poistník je povinný 
doplatiť pomerné poistné zodpovedajúce navýšeniu poistnej sumy. Pre 
zamedzenie pochybností, v prípade ak by nárok na odškodnenie z poistnej 
udalosti prevyšoval dojednanú poistnú sumu pri poistení na prvé riziko, 
tak výška poistného plnenia je ohraničená dojednanou výškou poistnej 
sumy a nie je možné si nárokovať na doplatenie poistného plnenia 
z obnovenej poistnej sumy. 

Článok 1 O Poistné 

1. Poistné je zmluvne dohodnutá cena za poistnú ochranu poskytovanú zo 
strany poisťovateľa v rozsahu dojednanom poistnou zmluvou. Výšku 
poistného stanovuje poisťovateľ. Poistné uhrádza poistník vo výške 
a termínoch splatnosti dohodnutých v poistnej zmluve. Výška poistného, 
termín splatnosti poistného a výška splátky poistného v prípade platenia 
poistného vo forme splátok musia byt' uvedené v poistnej zmluve. 

2. Časť poistnej doby, za ktorú sa platí poistné sa nazýva poistné obdobie. 
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, tak pri poistení: 
(a) na dobu neurčitú je poistným obdobím jeden rok (1 poistný rok, t.j. 

365 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, resp. 366 dní pri 
prestupnom roku), 

(b) na dobu určitú , pri období kratšom ako jeden rok sú poistná doba 
a poistné obdobie totožné. 

3. Ak dôjde v priebehu poistného obdobia k zmene v skutočnostiach , na 
základe ktorých sa stanovila výška poistného, poisťovateľ je oprávnený 
dňom tejto zmeny upraviť výšku poistného a to aj spätne ku dňu tejto 
zmeny. 

4. Po isťovateľ má právo na poistné za časový interval vymedzený vznikom 
a zánikom poistenia. Ak poistenie zanikne pred uplynutím poistného 
obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené, poisťovateľ je povinný 
zvyšujúcu časť z uhradeného poistného vrátiť. V prípade ak nastala 
poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol (napr. krádež, 
zničenie poistenej veci), patrí poisťovateľovi poistné do konca poistného 
obdobia, v ktorom nastala poistná udalosť. 

5. Poistné sa považuje za zaplatené načas , ak je pripísané na bankový účet 
poisťovateľa v správnej výške najneskôr v deň jeho splatnosti pričom bol 
správne uvedený variabilný symbol priradený poisťovateľom . 

6. V poistnej zmluve je možné dohodnúť platbu poistného za poistné obdobie 
v polročných alebo štvrťročných splátkach. V prípade ak bolo v poistnej 
zmluve dohodnuté platenie poistného v splátkach platí, že nezaplatením 
splátky poistného sa stáva poistné prislúchajúce do konca poistného 
obdobia splatné v plnej výške dňom nasledujúcim po dni splatnosti 
splátky poistného, ak poisťovateľ uplatní toto svoje právo do dňa 
splatnosti nasledujúcej splátky poistného. 

Článok 11 Spoluúčast· 

1. Spoluúčasť je č iastka dohodnutá v poistnej zmluve, vo výške ktorou sa 
poistený podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti. 
Spoluúčasť môže byť vyjadrená fixnou finančnou čiastkou , percentom, 
časovým úsekom alebo ich kombináciami. 
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2. 

3. 

Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie v prípade ak celková výška 
poistného plnenia (t.j. výška poistného plnenia pred odrátaním 
spoluúčasti) neprevyšuje dohodnutú spoluúčasť. 
V prípade spoluúčasti vyjadrenej časovým úsekom poskytne poisťovateľ 

poistné plnenie len v prípade ak dÍžka trvania škody presiahne časový 
úsek a za tú časť škody, ktorá prevyšuje časový úsek dojednaný ako 
spoluúčasť. 

Článok 12 Poistné plnenie 

1. Poistné plnenie je finančné plnenie, ktoré poisťovateľ uhradí poistenému 
za poistnú udalosť, v dôsledku ktorej vzniklo poistenému právo na 
poskytnutie poistného plnenia. Poisťovateľ poskytuje poistné plnenie 
v menej platnej na území Slovenskej republiky. Pri prepočte cudzej meny 
na menu platnú na území Slovenskej republiky sa použije výmenný kurz 
Európskej centrálnej banky platný ku dňu vzniku poistnej udalosti. 

2. Zvyšky poškodenej alebo zničenej poistenej veci zostávajú vo vlastníctve 
poisteného. 

3. Výška poskytnutého poistného plnenia sa znižuje o hodnotu zvyškov 
podľa bodu 2. a spoluúčasť. 

4. V prípade poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia poistenej veci 
v dôsledku poistnej udalosti vzniká poistenému právo, aby mu poisťovateľ 
poskytol poistné plnenie vo výške primeraných nákladov. Primeranými 
nákladmi sú primerané a hospodárne náklady zvyčajné v čase a mieste 
vzniku poistnej udalosti vynaložené na znovunadobudnutie alebo opravu 
poistenej veci, pričom rozhodujúca je nižšia z týchto súm. Do primeraných 
nákladov sa: 
(a) zahŕňajú náklady spojené s umiestnením alebo osadením opravenej 

alebo znovunadobudnutej veci na miesto, kde sa nachádzala pred 
poistnou udalosťou , 

(b) nezahŕňa mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas , v noci, v dňoch 
pracovného pokoja a vo ľna, cestovné a ubytovacie náklady technikov 
a expertov zo zahraničia , náklady na posudkového znalca, náklady 
na zemné a výkopové práce, náklady na dodatočné projektové 
plánovacie práce, prepravné náklady na zaslanie poškodenej veci do 
opravy v zahran ič í vrátane expresných príplatkov a leteckej prepravy 
náhradných dielov. 

5. Poistné plnenie za zásoby vyrobené poisteným alebo exspirované zásoby 
je obmedzené dosiahnuteľnou cenou pri ich predaji. 

6. Po vyplatení poistného plnenia sa znižuje poistná suma pre príslušnú 
položku predmetu poistenia o výšku vyplateného poistného plnenia ak nie 
je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Výška poistnej sumy môže byt' na 
návrh poistníka navýšená na pôvodnú hodnotu po doplatení príslušného 
poistného. 

7. Ak dôjde k poškodeniu, zničeniu, strate alebo odcudzeniu poistených 
listinných cenných papierov, peňazí alebo cenín v dôsledku poistnej 
udalosti, poisťovateľ uhradí v prípade: 
(a) listinných cenných papierov alebo peňazí, sumu vynaloženú na 

umorenie a pokiaľ emitent nevydá ich duplikát, sumu, o ktorú sa 
majetok poisteného v listinných cenných papieroch alebo peniazoch 
znížil v menovitej hodnote, v hodnote vyjadrenej emisným kurzom 
alebo kurzom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 

(b) cenín, pokiaľ emitent nevydá ich duplikát, sumu, o ktorú sa majetok 
poisteného v ceninách znížil v ich menovitej hodnote. 

8. V prípade zničenia alebo straty poistenej veci, ktorá bola poistená na novú 
hodnotu, poisťovateľ poskytne poistné plnenie presahujúce časovú 
hodnotu, len ak poistený do troch rokov od vzniku poistnej udalosti 
zrealizuje znovunadobudnutie veci rovnakého typu, druhu, kvality 
a parametrov v mieste poistenia, resp. aj na inom mieste v rámci územia 
Slovenskej republiky, ak je znovunadobudnutie v mieste poistenia 
nerealizovateľné z právnych alebo ekonomických dôvodov. 

9. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti, ktoré 
nastanú v priebehu jedného poistného obdobia maximálne do výšky: 
(a) poistnej sumy stanovenej pre príslušnú poistenú vec, 
(b) súhrnného limitu poistného plnenia dojednaného v poistnej zmluve 

pre príslušnú poistenú vec, súbor alebo výber poistených vecí, 
(c) súhrnného limitu poistného plnenia dojednaného v poistnej zmluve 

pre príslušné poistné riziko. 
Pre výšku poistného plnenia je rozhodujúca nižšia z uvedených súm. 

1 o. Ak vznikne poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie vznikom 
poistnej udalosti, tak poistenému, ktorý: 



(a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH") vyplatí 
poisťovateľ poistné plnenie bez DPH; okrem prípadu ak bola poistená 
vec odcudzená a DPH bola zahrnutá do poistnej sumy, vtedy vyplatí 
poisťovateľ poistné plnenia vrátane DPH, 

(b) nie je platcom DPH vyplatí poisťovateľ poistné plnenie s DPH avšak 
len za podmienky, že DPH je zahrnutá v poistnej sume poistenej veci 
uvedenej v poistnej zmluve, 

(c) utrpel škodu odcudzením majetku poisteného na prvé riziko, vyplatí 
poisťovateľ poistné plnenie vrátane DPH bez ohľadu na to či sa jedná 
o platcu alebo neplatcu DPH. 

11 . Poistné plnenie je splatné do 15 dní po skončení vyšetrovania 
poisťovateľom, nutného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa 
poskytnúť poistné plnenia a určenia jeho výšky. 

12. Poisťovateľ uhradí poistenému tzv. zálohu na poistné plnenie, do 10 dní 
odo dňa keď sa prebiehajúcim šetrením poisťovateľa preukáže, že sa 
jedná o poistnú udalosť a poistenému vzniká nárok na poskytnutie 
poistného plnenia. Výška zálohy na poistné plnenie je 20% z predbežne 
stanovenej hodnoty poistného plnenia. Ak sa však až v ďalšom priebehu 
šetrenia alebo po jeho ukončení preukáže, že poistený nemal nárok na 
poskytnutie poistného plnenia, alebo výška poskytnutej zálohy na 
poskytnuté poistné plnenie prevyšuje stanovenú celkovú výšku poistného 
plnenia, poistený je povinný vrátiť poisťovateľovi poskytnuté poistné 
plnenie, alebo tú časť poistného plnenia, na ktorú nemá nárok. 

13. Poisťovateľ má právo: 
(a) odpočítať od poistného plnenia sumu zodpovedajúcu dlžnému 

poistnému a ďalším splatným pohľadávkam poisťovateľa, 
(b) primerane znížiť poistné plnenie za vedomé porušenie povinností 

uvedených v článku 15 bodoch 2. až 4. týchto VPPM, osobitných 
poistných podmienkach, doplnkových poistných podmienkach, 
zmluvných dojednaniach a poistnej zmluve, ak to malo podstatný 
vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej 
následkov; a to podľa toho, aký vplyv malo porušenie povinností na 
rozsah poisťovatel'ovej povinnosti poskytnúť poistné plnenie. 

14. V prípade ak poistený uvedie poisťovateľa do omylu o okolnostiach 
týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie a/alebo výšky poistného 
plnenia, nie je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie zo škodovej 
udalosti. 

Článok 13 Zachraňovacie náklady 

1. Zachraňovacími nákladmi sa rozumejú primerané a účelne vynaložené 
náklady, ktoré poistník alebo poistený vynaložili: 
(a) na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej poistnej udalosti, 
(b) na zmiernenie následkov už vzniknutej poistnej udalosti, 
(c) v dôsledku právnej povinnosti z dôvodov hygienických, 

bezpečnostných , ekologických alebo verejného záujmu na 
odpratanie poistenej veci alebo jej zvyškov, poškodenej alebo 
zničenej poistnou udalosťou , 

(d) na dopravu súvisiacu s opravou poistenej veci poškodenej poistnou 
udalosťou do najbližšej vhodnej opravovne; tieto náklady hradí 
poisťovateľ pri doprave veci na území Slovenskej republiky, ak nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

Súčet poskytnutého poistného plnenia a náhrad nákladov podľa písmen 
(a) až (d) nesmie presiahnuť poistnú sumu alebo limit poistného plnenia 
poistenej veci, na ktorú sa tieto náklady vzťahujú. Do nákladov uvedených 
v písmenách (a) a (b) sa zahŕňajú aj neúspešné opatrenia, ak boli 
primerané okolnostiam. 

2. Poisťovateľ po predchádzajúcom písomnom súhlase poistenému uhradí 
primerané a účelne vynaložené náklady poisteného a/alebo poistníka na 
zistenie príčiny a rozsahu škody na poistenom majetku postihnutom 
poistnou udalosťou do výšky 3% z poistnej sumy alebo limitu poistného 
plnenia predmetu poistenia postihnutého poistnou udalosťou. Súčet takto 
vynaložených nákladov a poskytnutého poistného plnenia nesmie 
presiahnuť poistnú sumu alebo limit poistného plnenia poistenej veci, na 
ktorú sa tieto náklady vzťahujú . 

3. Poistenie sa vzťahuje aj na primerane a účelne vynaložené náklady na: 
(a) demontáž a remontáž nepoškodených poistených vecí v súvislosti 

s opravou alebo znovunadobudnutím poškodených, zničených alebo 
stratených vecí pri poistnej udalosti, 

(b) vypratanie miesta poistenia vrátane strhnutia stojacich častí 

nehnuteľností, odvoz trosiek a iných zvyškov na najbližšiu skládku 
odpadu a náklady na ich uloženie alebo zničenie v súvislosti 
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s opravou alebo znovunadobudnutím poškodených, zničených ale. 
stratených vecí po poistnej udalosti. 

Pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, výška poskytnutej náhrady 
nákladov podľa písmen (a) a (b) zo strany poisťovateľa je za všetky tieto 
náklady spolu ohraničená sumou 3% z výšky poistnej sumy alebo limitu 
poistného plnenia poistenej veci a poskytuje sa nad rámec poistnej sumy 
alebo limitu poistného plnenia. 

4. Poisťovateľ nie je povinný uhradiť náklady uvedené v bode 1. vzniknuté 
hasičskému a záchrannému zboru, polícii alebo iným subjektom, ktoré sú 
povinné zasiahnuť vo verejnom záujme na základe právnych predpisov. 

5. Poisťovateľ je vždy povinný nahradiť náklady v plnej výške, ktoré boli 
vykonané na jeho pokyn a to aj nad dohodnutú poistnú sumu alebo limit 
poistného plnenia dojednaný pre poistenú vec. 

Článok 14 Znalecké konanie 

1. V prípade nezhody o príčine alebo rozsahu vzniknutej škody alebo o výške 
poistného plnenia sa môžu poistený a poisťovateľ dohodnúť, že budú 
stanovené tzv. znaleckým konaním. Znalecké konanie môže byť rozšírené 
aj na ostatné okolnosti a skutočnosti vzniku práva na poskytnutie 
poistného plnenia. Poistený môže znalecké konanie požadovať aj 
jednostranným prehlásením voči poisťovateľovi . 

2. Zásady znaleckého konania: 
(a) každá strana písomne určí jedného znalca, ktorý voči nej nemôže 

mať žiadne záväzky a bezodkladne informuje o ňom druhú stranu; 
námietku voči osobe znalca druhej strany možno vzniesť len do 
začatia jeho činností, 

(b) určení znalci sa dohodnú na osobe tretieho znalca, ktorý ma 
rozhodný hlas v prípade nezhody znalcov určených jednotlivými 
stranami, 

(c) znalci určení poisteným a poisťovateľom vypracujú nezávisle od 
seba znalecké posudky o sporných otázkach, 

(d) znalci odovzdajú svoje znalecké posudky zároveň poistenému aj 
poisťovateľovi; v prípade ak sa znalecké posudky od seba líšia, 
poisťovateľ postúpi oba znalcovi s rozhodným hlasom; znalec 
s rozhodným hlasom rozhodne o sporných otázkach a svoje 
rozhodnutie odovzdá poistenému aj poisťovateľovi , 

(e) každá strana hradí náklady na ňou zvoleného znalca, náklady na 
znalca s rozhodným hlasom hradia strany rovnakým dielom. 

V prípade ak sa znalecké posudky vypracované znalcami zvolenými 
stranami zhodujú v prospech poisteného, poisťovateľ uhradí náklady 
vynaložené poisteným na ním zvoleného znalca do výšky 500 EUR za 
jedno poistné obdobie. 

3. Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a povinnosti poisteného 
a poisťovateľa stanovené právnymi predpismi, týmito všeobecnými 
poistnými podmienkami, osobitnými poistnými podmienkami, 
doplnkovými poistnými podmienkami, poistnou zmluvou a zmluvnými 
dojednaniami. 

Článok 15 Povinnosti poisťovateľa, poistníka a poisteného 

1. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi 
je poisťovateľ povinný: 
(a) oznámiť poistníkovi poistné podmienky týkajúce sa dojednávaného 

poistenia, 
(b) po oznámení poistnej udalosti bez zbytočného odkladu zahájiť 

šetrenie potrebné k určeniu rozsahu svojej povinnosti poskytnúť 
poistné plnenie ako aj výšky poistného plnenia, 

(c) po obdržaní všetkých dokumentov a ostatných nevyhnutných 
náležitostí vrátane dokumentov vypracovávaných treťou stranou 
(napr. znalecký posudok, správa o zásahu hasičov), podkladov 
a informácií potrebných k ukončeniu šetrenia potrebného k určeniu 
rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výšku 
poistného plnenia, ukončiť toto šetrenie do pätnástich pracovných 
dní, 

(d) vrátiť poistníkovi, resp. poistenému originálne doklady, pri ktorých si 
požiada o vrátenie, ak nie sú tieto doklady nutnou súčasťou spisu 
poistnej udalosti, 

(e) vo vopred stanovenom termíne umožniť poistníkovi, resp. 
poistenému nahliadnuť do spisu jeho škodovej alebo poistnej 
udalosti; poskytnúť poistníkovi na základe písomnej žiadosti kópiu 
dokumentov zo spisu škodovej udalosti alebo spisu poistnej udalosti, 
pričom náklady na ich vyhotovenie znáša poistník, 



(f) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa 
dozvedel pri dojednávaní poistenia, správe poistenia a vyšetrovaní 
poistných udalostí; tieto informácie môže poskytnúť tretím stranám 
len so súhlasom poistníka resp. poisteného, ak je to nevyhnutné na 
správu poistenia alebo šetrenia potrebného k určeniu rozsahu 
povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výšku poistného 
plnenia. 

2. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi 
sú poistník a poistený povinní: 
(a) odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa, 

vrátane e-mailovej komunikácie a dopÍňania dotazníkov, ktoré sa 
týkajú dojednávaného poistenia, 

(b) umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám vstup do 
poistených objektov a areálov a umožniť im tým posúdiť poistné 
riziko, preskúmať funkčnosť a činnosť zariadení slúžiacich na 
ochranu majetku; ďalej sú povinní poisťovateľovi alebo ním 
povereným osobám predložiť k nahliadnutiu projektovú, 
požiarnotechnickú, protipovodňovú , účtovnú a inú obdobnú 
dokumentáciu., 

(c) bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu 
v náležitostiach, ktoré boli podkladom pre uzatvorenie poistnej 
zmluvy a to najmä zmeny prevádzkovej činnosti poisteného, druhu 
a rozsahu poistného rizika, poistnej hodnoty poisteného majetku, 
miesta poistenia, zariadení slúžiacich na ochranu poisteného 
majetku, 

(d) viesť účtovnú evidenciu poisteného majetku uvedeného v poistnej 
zmluve a túto evidenciu mať uloženú taký spôsobom, aby v prípade 
vzniku poistnej udalosti nemohla byt' poškodená, zničená , stratená 
alebo odcudzená spolu s poisteným majetok, 

(e) udržiavať poistený majetok v dobrom technickom stave, dodržiavať 
ustanovenia technických noriem a predpisov, všeobecne záväzných 
právnych predpisov, VPPM, osobitných poistných podmienok 
vzťahujúcich sa k dojednanému poisteniu, doplnkových poistných 
podmienok a poistnej zmluvy, 

(f) v prípade ak je poistený iná osoba ako poistník, je poistník povinný 
bezodkladne po uzatvorení poistnej zmluvy oboznámiť poisteného 
s obsahom týchto VPPM, osobitných a doplnkových poistných 
podmienok vzťahujúcim sa k dojednanému poisteniu, zmluvných 
dojednaní a poistnej zmluvy, 

(g) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané 
opatrenia na jej odvrátenie, 

(h) písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu poistnej hodnoty poistenej 
veci, súboru alebo výberu poistených vecí, ak došlo v čase trvania 
poistenia k ich navýšeniu o viac ako 10%, 

(i) oznámiť poisťovateľovi , že uzavrel ďalšie poistenie s poistným 
krytím rovnakého majetku a poistných rizík u iného poisťovateľa 

vrátane informácií o výške poistných súm, limitov poistného plnenia 
a obchodného mena poisťovateľa s ktorým bolo uzatvorené ďalšie 
poistenie, 

G) poistník je povinný platiť poistné v zmysle článku 1 O bod 5. týchto 
VPPM. 

3. V prípade vzniku škodovej udalosti je poistený povinný: 
(a) bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi a toto hlásenie 

doložiť najneskôr do 5 dní v písomnej forme, 
(b) vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody a 

vyžiadať si k tomu pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s 
nimi, 

(c) nemeniť stav zapríčinený škodou bez súhlasu poisťovateľa , ak to nie 
je nevyhnutné na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody, 
alebo v rozpore so všeobecným záujmom; poistený je zároveň 

povinný zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu škody a príčine 
vzniku škody a to napríklad vyšetrovaním políciou alebo inými 
vyšetrovacími orgánmi, fotografickým alebo filmovým záznamom, 

(d) bezodkladne oznám iť polícii vznik škody, ktorá nastala za okolností 
vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu a umožniť 
poisťovateľovi prístup k vyšetrovaciemu spisu polície, 

(e) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi nájdenie poistených vecí alebo 
ich zvyškov, ak boli stratené alebo odcudzené pri poistnej udalosti; 
pri prevzatí týchto vecí alebo ich zvyškov je poistený povinný vrátiť 
peňažnú sumu zodpovedajúcu ich výške z poskytnutého poistného 
plnenia, najneskôr do 30 dní odo dňa ich nájdenia; ak boli poistené 
veci poškodené poškodené v dobe od poistnej udalosti do ich 
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nájdenia, náklady na opravu takto poškodenej poistenej veci hradí 
poisťovateľ ako v prípade poistnej udalosti, 

(f) bezodkladne začať umorovacie alebo iné obdobné konanie listinných 
cenných papierov, vkladných a šekových knižiek, platobných kariet, 
cenín a iných obdobných dokumentov, ktoré boli zničené , stratené 
alebo odcudzené pri poistnej udalosti, 

(g) zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej škody alebo iné 
obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu škody voči tomu, kto za 
ňu zodpovedá. 

4. Ďalšie povinnosti poisteného môžu byt' stanovené v osobitných poistných 
podmienkach, zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve. 

Článok 16 Dôsledky porušenia povinností 

1. Ak poistník, poistený, alebo oprávnená osoba vedome alebo následkom 
požitia alkoholu, návykových látok, alebo zneužitím liekov poruší niektorú 
alebo viacero povinností uvedených v článku 15 bodoch 2. až 4. týchto 
VPPM a toto porušenie podstatne prispeje k vzniku poistnej udalosti alebo 
k zväčšeniu rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovateľ oprávnený 
poistné plnenie primerane znížiť a to podľa toho, aký vplyv malo toto 
porušenie povinnosti na rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné 
plnenie. 

2. V prípade ak poistený zmarí možnosť, alebo neposkytne po isťovateľovi 
potrebnú alebo požadovanú súčinnosť potrebnú na to, aby poisťovateľ 
mohol uplatniť právo na náhradu škody voči tretej osobe (podľa článku 15 
bod 3. písmeno (g)), alebo ak sa prejavia následky takéhoto konania 
poisteného až potom, čo poisťovateľ poskytol poistné plnenie, poisťovateľ 
má voči poistenému okrem práva uvedeného v bode 1. tohto článku aj 
právo na vrátenie poistného plnenia, alebo jeho časti. 

3. Pokiaľ poisťovateľovi vznikne v dôsledku porušenia niektorej povinnosti 
uvedených v článku 15 bodoch 2. až 4. škoda, alebo poisťovateľ vynaloží 
v tejto súvislosti zbytočné náklady (napr. náklady na súdny spor), má 
právo na ich náhradu voči poistníkovi alebo poistenému, ktorý porušením 
povinnosti spôsobil vznik takejto škody alebo zbytočných nákladov. 

4. V prípade ak je poistník v omeškaní s platbou poistného má poisťovateľ 
právo: 
(a) požadovať úroky z omeškania poistného za každý deň omeškania 

podľa všeobecne záväzných predpisov, 
(b) na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručovaním 

písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného, 
(c) odpočítať z výšky poistného plnenia čiastku zodpovedajúcu dlžnému 

poistnému vrátane úrokov z omeškania. 

Článok 17 Výklad pojmov 

1. Budova je priestorovo sústredená zastrešená pozemná stavba vrátane 
podzemných priestorov, ktorá je stavebnotechnicky vhodná a určená na 
ochranu ľudí , zvierat alebo vecí; nemusí mať steny ale musí mať strechu. 

2. Za ceniny sa považujú vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné 
papiere, poštové známky, kolky, losy, cestovné lístky a kupóny MHD, 
dobíjacie kupóny pre mobilné telefóny, diaľničné známky, stravovacie 
poukážky a podobne. 

3. Cennosti sú: 
(a) drahé kovy, drahokamy, polodrahokamy, perly a výrobky z nich 

vyrobené, 
(b) bižutéria, náramkové a vreckové hodinky, okuliare a perá 

s predajnou cenou vyššou ako 160,00 EUR. 
Za cennosti sa nepovažujú súčasti a diely strojov a strojných zariadení 
(ďalej len „stroje"), ktoré tvoria súčasť poistených strojov, t.j . sú v stroji 
riadne namontované, nainštalované alebo osadené. Avšak tieto predmety 
sa považujú za cennosti v prípade ak neboli súčasťou poisteného stroja 
v čase vzniku škodovej udalosti. 

4. Čistá finančná škoda je peňažná škoda, ktorá nie je priamym dôsledkom 
resp. následkom fyzického poškodenia alebo zničenia poisteného majetku 
(t.j. škoda ktorej nepredchádza fyzické poškodenie alebo zničen i e 
poisteného majetku). 

5. Erózia je fyzikálny proces rozrušovania a odstraňovan i a časti zemského 
povrchu pôsobením vonkajších (exogénnych) činiteľov. 

6. Za hnuteľné veci sa považujú veci, ktoré nie sú nehnuteľnosťou 

a spÍňajú náležitosti týchto všeobecných poistných podmienok pre 



poistenie majetku, osobitných poistných podmienok, doplnkových 
poistných podmienok a poistnej zmluvy aby mohli byť poistené. 

7. Konšbukčným upevnením sa rozumie pevné spojenie príslušenstva 
stavby alebo budovy s nehnuteľnosťou rozoberateľného alebo 
nerozoberateľného typu. Za rozoberateľné spojenie sa považuje také 
spojenie, na ktorého prekonanie je potrebné použiť minimálne ručné 

náradie. Za nerozoberateľné spojenie sa považuje také spojenie, pri 
ktorom nie je možné poistenú vec odpojiť bez deštrukčného narušenia 
spojenia a/alebo poistenej veci. 

8. Malware je škodlivý softvér, ktorý sa dokáže sám šíriť bez vedomia 
používateľa zahŕňajúci v sebe počítačové vírusy, červy, trójske kone, 
adware, spyware a pod„ 

9. Mechanickými zábrannýml prostriedkami sa rozumejú prostriedky na 
priame zabezpečenie budovy alebo stavby alebo ich častí proti 
neoprávnenému vniknutiu (napr. rampy, cestné blokovače, turnikety, 
oplotenie, dvere, okná, mreže, zámky, uzamykacie systémy, trezory, 
bezpečnostné fólie). Neoprávnené vniknutie je pre účely tohto pojmu 
nežiaduce vojdenie. 

1 O. Mykotoxíny sú toxické organické látky, ktoré sú produkované radou 
mikroskopických hub (plesnij. 

11. Za nehnuteľnosti sa považujú budovy, haly a stavby vrátane ich 
stavebných súčastí a príslušenstva. 

12. Odmietnutím poistného plnenia v zmysle § 802 ods. 2 OZ sa rozumie 
prípad, keď sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je 
skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede 
nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia, a ktorá bola pre uzavretie 
poistnej zmluvy podstatná. 

13. Poisteným je osoba: 
(a) na ktorej majetok sa poistenie vzťahuje, alebo 
(b) osoba, ktorej je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie na 

základe zákona alebo poistnej zmluvy a to buď priamo, alebo na 
základe súhlasu poisteného uvedeného v poistnej zmluve. 

14. Polstníkom je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. 

15. Za peniaze sa považujú platné tuzemské a zahraničné bankovky a mince. 

16. Poistná udalosť je akákoľvek náhodná škodová udalosť, s ktorou je 
podľa príslušných ustanovení poistnej zmluvy spojená povinnosť 
poisťovateľa poskytnúť poistenému poistné plnenie. Náhodnou 
škodovou udalosťou je taká udalosť, ktorá nastane v mieste poistenia 
počas trvania poistenia náhle a nečakane, o ktorej v čase dojednania 
poistnej zmluvy poisťovateľ a poistený predpokladajú, že môže nastať, 
avšak nie je isté či vôbec nastane a kedy sa tak stane. 

17. Poistná zmluva je písomný dvojstranný právny úkon, na základe ktorého 
vzniká poistenie fyzických alebo právnických osôb. 

18. Poisťovateľom je PREMIUM lnsurance Company Limited, poisťovňa so 
sídlom The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq 1-lljun, Qormi, QRM 3800, 
Malta, zapísaná v registri spoločností na Malte pod registračným číslom 
C 91171 a konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej 
organizačnej zložky PREMIUM lnsurance Company Limited, pobočka 

poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 659 669, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, vložka číslo: 3737 /B. 

19. Poškodenie poistenej veci je zmena jej stavu, ktorú je objektívne možné 
odstrániť opravou. 

20. Prvým užívaním sa rozumie dátum: 
(a) pravoplatného kolaudančného rozhodnutia stavby vo vlastníctve 

poisteného, 
(b) na dokumente rozhodnutia stavebného úradu o upustení od 

kolaudácie stavby vo vlastníctve poisteného, 
(c) nadobudnutia právoplatne skolaudovanej stavby alebo stavby pri 

ktorej stavebný úrad upustil od kolaudácie do vlastníctva poisteného, 
(d) začiatku užívania stavby poisteným podľa nájomnej zmluvy. 

21. Za prislušenstvo stavby alebo budovy sa považujú veci, ktoré sú 
určené k tomu, aby boli s budovou alebo stavbou trvale užívané a sú 
zvyčajne odmontovateľne pripojené vnútri alebo z vonku budovy alebo 

6fi 

stavby (elektronické zabezpečovacie systémy (EZS), elektronické požiai 
systémy (EPS), antény, kamerové systémy, tieňiaca technika, mechanic 
zábranné prostriedky s výnimkou mechanických zábranných prostriedko· 
umiestnených mimo stavby alebo budovy a tých, ktoré svojou podstatou 
patria do stavebných súčastí (napr. okná, dvere) a pod.). Za príslušenstvo 
budovy alebo stavby sa nepovažujú vonkajšie prípojky, komunikácie, 
spevnené plochy, studne, septiky a iné stavby alebo zariadenia mimo 
budovy alebo stavby. 

22. Rekvirácia je úradné zaberanie, zabratie, zhabanie niečoho v čase 
výnimočnej potreby (napr. pre vojsko). 

23. Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo 
stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej 
osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Stavby sa podľa 
stavebnotechnického vyhotovenia delia na budovy (pozemné stavby) 
a inžinierske stavby. Pevným spojením so zemou sa rozumie: 
(a) spojenie pevným základom, 
(b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v 

zemi alebo o inú stavbu, 
(c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej 

stavbe, 
(d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, 
(e) umiestnenie pod zemou. 

24. Za stavebné súčasti budovy alebo stavby sa považujú veci, ktoré 
k budove alebo stavbe z titulu svojej povahy patria a spravidla ide o veci, 
ktoré sú zabudované v budove alebo stavbe, alebo sú k nim pevne 
pripojené, a to: 
(a) vnútorné rozvody studenej a teplej vody (vrátane rozvodov pre 

ústredné kúrenie), pary a súvisiaca regulačná a meracia technika, 
vnútorné rozvody kanalizácie, vnútorné odpadové šachty, vnútorné 
rozvody vzduchu (klimatizácia a vzduchotechnika) a plynov, rozvody 
protipožiarnych zariadení vrátane hasiacich zariadení, 

(b) vnútorné rozvody elektroinštalácie vrátane stropných a nástenných 
svietidiel a príslušných rozvodných skríň a rozvádzačov, 
slaboprúdové a telekomunikačné vnútorné vedenia vrátane rozvodov 
zabezpečovacích a bezpečnostných zariadení, rozvody dátových 
sietí, bleskozvody, osobné a nákladné výťahy, lokálne a ústredné 
kúrenie vrátane kotlov a výmenníkových staníc, 

(c) zabudované konštrukcie (napr. kovové), slúžiace k prípevňovaniu 
zariadení a predmetov, stavebné konštrukcie žeriavových dráh 
vrátane pojazdných koľajníc a zberačov, 

(d) dvere, okná, okenice, mreže, rolety, žalúzie, markízy, izolácie stavieb 
a budov akéhokoľvek druhu, obklady stien a stropov vrátane 
závesných stropov (napr. kazetové), vstavaný nábytok, zábradlia, 
zabudované umelecké diela v stavbách a budovách, poštové 
schránky, 

(e) základné armatúry a vybavenie spojené so stavebným dielom 
(sanitárna technika, vodovodné batérie, sušiče rúk, kuchynské 
sporáky, sklokeramické varné dosky, kuchynské odsávače pár, 
bojlery), 

(f) vonkajšie osvetlenie stavieb a budov okrem osvetlenia výrobných 
a prevádzkových zariadení, osvetlenie výškových objektov, dopravné 
značky a dopravné značenia. 

25. Za stavebné úpravy sa považujú stavebné súčasti a príslušenstvo 
budovy alebo stavby, ktoré poistený vykonal na svoje náklady v cudzích 
priestoroch. 

26. Stratou poistenej veci rozumieme stav, keď poistený nezávisle na svojej 
vôli stratil možnosť disponovať s poistenou vecou. 

27. Súbor vecí je tvorený jednotlivými vecami, ktoré majú rovnaký alebo 
podobný charakter, alebo sú určené k rovnakému účelu použitia/využitia. 
Poistenie konkrétne menovaných vecí takéhoto charakteru sa nazýva 
poistenie výberu veci. 

28. Škodou rozumieme fyzické poškodenie alebo zničenie poistenej veci, 
resp. majetkovú ujmu poisteného, ktorú je možno objektívne kvantifikovať 
v peniazoch. 

29. Teroristickým člnom sa rozumie čin zahŕňajúci použitie sily alebo násilia 
a/alebo hrozby ich použitia akoukoľvek osobou alebo skupinou/-nami 
osôb bez ohľadu na to či konajú samostatne alebo v mene niekoho alebo 
v spojitosti s akoukoľvek organizáciou/-iami alebo vládou/-ami 



spáchaných z politických, náboženských, ideologických, sociálnych alebo 
podobných dôvodov vrátane úmyslu ovplyvniť akúkoľvek vládu a/alebo 
zastrašiť verejnosť alebo časť verejnosti. 

30. Zamietnutím poistného plnenia sa rozumie oprávnenie poisťovateľa 

neposkytnúť poistné plnenie v prípade porušenia povinností uvedených 
v týchto všeobecných poistných podmienkach pre poistenia majetku, 
osobitných poistných podmienkach vzťahujúcim sa k poisteniu, 
zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve, pokiaľ takéto porušenie 
povinnosti malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo rozsah 
následkov poistnej udalosti. 

31. Zánik poistenia je ukončenie platnosti poistnej zmluvy resp. poistenia. 

32. Zásoby sú veci, ktoré sú ako zásoby špecifikované v platnej účtovnej 
osnove. 

33. Zničenie poistenej veci je zmena jej stavu, keď poistenú vec nie je 
možné ďalej používať na pôvodný účel a do takéhoto stavu ju nie je 
možné prinavrátiť. Za zničenie sa považuje aj stav pri ktorom by náklady 
na opravu presiahli náklady na znovunadobudnutie rovnakej veci alebo 
veci porovnateľného typu, druhu, kvality a parametrov. 

Článok 18 Spôsob vybavovania sťažnosti 

1. Sťažnosť je možné podať v akejkoľvek prevádzke poisťovateľa počas 

prevádzkovej doby osobne alebo písomne na adrese: PREMIUM 
lnsurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, 
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika. Sťažnosť je možné 
podať aj elektronicky na e - mail: staznosti@premium-ic.sk. Podrobnejšie 
informácie o mieste, spôsobe podania sťažnosti a o ďalšom postupe pri 
jej vybavovaní sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa 

www.premium-ic.sk. 

2. Ustanovenia týchto VPPM týkajúce sa poisteného sa použijú aj na poistníka 
(pokiaľ je poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú 
oprávnenú osobu. Sťažnosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, 
najneskôr v lehote 30 dní od jej doručenia. V prípade, ak to vzhľadom na 
okolnosti prípadu nebude možné, bude sťažovateľ informovaný o dôvodoch 
predÍženia lehoty na vybavenie sťažnost i s uvedením predpokladaného 
termínu vybavenia sťažnosti. 

Článok 19 Záverečné ustanovenia 

1. VPPM tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a zmluvné strany môžu 
upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to nie je 
vo VPPM výslovne zakázané. 

2. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto VPPM sa v otázkach účinnosti , 
výkladu a vykonávania riadi právom Slovenskej republ iky. Pre súdne spory 
z tejto poistnej zmluvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky. 
Uvedené platí tiež pre škody, ktoré nastanú v zahraničí. 

3. Ustanovenia týchto VPPM týkajúce sa poisteného sa použijú aj na poistníka 
(pok iaľ je poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú 
oprávnenú osobu. 

4. Písomnosti sa poisťovateľovi, poistníkovi a poistenému doručujú na ich 
poslednú známu adresu sídla, resp. korešpondenčnú adresu poistníka 
a poisteného ak je odlišná od adresy sídla a poisťovateľ bol o tejto 
skutočnosti upovedomený. Poistník aj poistený sú povinní oznámiť 

poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez zbytočného odkladu. 
5. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo 

poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému 
(ďalej len „adresát") sa považuje za doručenú dňom doručenia adresátovi. 
Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na pošte a adresát si ju 
v príslušnej úložnej dobe nevyzdvihne, písomnosť sa považuje za doručenú 
dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. To 
isté platí aj v prípade ak bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako 
nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil. Ak 
adresát odmietne písomnosť prijať, považuje sa písomnosť za doručenú 
dňom , keď bolo jej prijatie odmietnuté. 

6. Telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mail) je možné oznámiť zmenu 
sídla, zmenu obchodného mena, resp. iné údaje ak to ich forma dovoľuje. 
Poisťovateľ má však právo vyžiadať si doplnenie týchto oznámení 
písomnou formou. 

m 

7. Oznámenie škodovej udalosti je možné podať aj telefonicky na telefónnom 
čísle poisťovateľa alebo elektronickou poštou na e-mail poisťovateľa , ktoré 
sú zriadené k tomuto účelu . To však nezbavuje poisteného jeho povinnosti 
podať oznámenie poistnej udalosti aj písomne na predpísanom tlačive 
poisťovateľa. 

8. Tieto VPPM nadobúdajú účinnosť dňom 01.04.2019. 
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Osobitné poistné podmienky 
pre živelné poistenie 

Článok 1 úvodné ustanovenia 

1. Tieto osobitné poistné podmienky pre živelné poistenie (ďalej len „OPPZ") 
doplňujú ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre poistenie 
majetku (ďalej len „VPPM") a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy. Živelné poistenie sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka, VPPM, týmito OPPZ, doplnkovými poistnými podmienkami 
a poistnou zmluvou. 

Článok 2 Predmet poistenia 

1. Ak je predmetom poistenia budova alebo stavba tak poistenie sa vzťahuje 
aj na všetky časti poistenej nehnuteľnosti, vrátane základov, pivničných 
múrov, stavebných súčastí a príslušenstva budovy alebo stavby. 

2. Ak je predmetom poistenia budova alebo stavba, poistenie sa vzťahuje aj 
na: 
(a) riadne nainštalované/namontované vonkajšie mechanické zábranné 

prostriedky patriace k budove alebo stavbe (napr. oplotenie, rampa, 
turniket), 

(b) cesty, chodníky a spevnené plochy patriace k budove alebo stavbe, 
ktoré sú vo vlastníctve poisteného, 

(c) iné vedľajšie stavby bez súpisného čísla (napr. altánok, bazén), ktoré 
prináležia k poistenej budove alebo stavbe. 

Ak nie sú veci uvedené v písmenách (a) až (c) samostatne poistené, tak 
pre ne platí ročný limit poistného plnenia vo výške 10 % z poistnej sumy 
budovy alebo stavby ku ktorej prináležia, maximálne však 1 O OOO EUR 
podľa toho, ktorá z uvedených súm je nižšia, ak nie je v poistnej zmluve 
dojednaná iná suma. 

3. Poistenie sa vzťahuje na veci podľa bodov 1. a 2. tohto článku len ak boli 
odovzdané do riadneho užívania na základe kolaudačného rozhodnutia 
s výnimkou tých stavieb podľa bodu 2. kde stavebný úrad upustil od 
kolaudácie. 

4. Pri poistení budovy alebo stavby proti poistnému riziku vodovodné škody 
sú zároveň predmetom poistenia aj jej nižšie uvedené stavebné súčasti, 
ak boli poškodené alebo zničené prasknutím: 
(a) vnútorné rozvody studenej a teplej vody, vnútorné rozvody 

kanalizácie, 
(b) potrubie vykurovacieho, klimatizačného alebo solárneho systému 

vrátane armatúr a vykurovacích telies, 
(c) rozvody protipožiarnych zariadení vrátane hasiacich zariadení (napr. 

sprinklery), 
(d) zvody odvádzajúce atmosférické zrážky (vrátane ich armatúr), ktoré 

sa nachádzajú vnútri budovy. 
5. Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak pre poistné riziko rozbitie skla 

je predmetom poistenia sklo, pričom za sklo sa považujú všetky druhy 
skla vrátane umelého skla z polykarbonátu alebo polymetylmetakrylátu 
(plexisklo): 
(a) osadené vo vonkajších stavebných otvoroch budovy alebo stavby 

(okná, dvere a pod.), vrátane nalepených čidiel elektrických 
zabezpečovacích systémov alebo požiarnej signalizácie, nalepených 
fólií, poleptania skla alebo pomaľovania skla, 

(b) sklo osadené v pevne zabudovaných stavebných súčastiach vnútri 
budovy alebo stavby (napr. priečky, steny), 

(c) osadené na terasách a lódžiách. 

6. Ak je to uvedené v poistnej zmluve, tak predmetom poistenia pre poistné 
riziko rozbitie skla je aj: 
(a) sklo osadené vnútri budovy alebo stavby, ktoré je súčasťou 

stavebných úprav, ktoré poistený vykonal na svoje náklady 
v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy, 

(b) nábytkové sklo a sklá pultov a vitrín, 
(c) svetelné nápisy, reklamy, trubice a panely vrátane ich elektrických 

inštalácií a nosných konštrukcií, 
(d) svetelné dopravné značenie. 
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7. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa nevzťahuje 
na: 
(a) peniaze, ceniny a cennosti, 
(b) nosiče dát a obnovu dát (ďalej len „nosiče dát"), 
(c) písomnosti, plány, obchodné knihy a obdobná dokumentácia, 

kartotéky, výkresy (ďalej len „dokumentácia"), 
(d) motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel a ťažné stroje vedené 

v účtovníctve ako hmotný investičný majetok alebo zásoby, 
(e) registračné pokladne, automaty na vhadzovanie mincí alebo 

vkladanie bankoviek (vrátane automatov na rozmieňanie alebo 
zamieňanie peňazí) vrátane ich obsahu, ako aj na automaty 
vydávajúce peniaze, 

(f) umelecké diela a zbierky, 
(g) stavebné úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje náklady 

v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy, 
(h) výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia 

nepoužiteľné pre štandardnú produkciu, 
(i) stavby na vodných tokoch, 
ú) veci osobnej potreby zamestnancov poisteného. 

Článok 3 Miesto poistenia 

1. Pre predmety poistenia uvedené v článku 2 bod 7. písmená (a) až (c) je 
miestom poistenia úschovný objekt nachádzajúci sa v mieste poistenia 
uvedenom v poistnej zmluve. 

Článok 4 Poistné riziká 

1. Základné živelné poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo 
stratu poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinenej: 
(a) nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa s posádkou, 
(b) nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa bez posádky, 
(c) požiarom, 

, (d) priamym úderom blesku, 
(e) výbuchom. 

2. Rozširené živelné poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo 
stratu poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinenej : 

(a) aerodynamickým treskom, 
(b) dymom, 
(c) krupobitím, 
(d) lavínou, 
(e) nárazom motorového vozidla vedeného poisteným, 
(f) nárazom motorového vozidla vedeného inou osobou ako poistený, 
(g) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, 
(h) prudkým vetrom, 
(i) tiažou snehu alebo námrazy, 
ú) výbuchom sopky, 
(k) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy. 

3. Poistenie je možné dojednať pre prípady poškodenia, zničenia alebo 
straty poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinenej: 
(a) povodňou alebo záplavou, 
(b) zemetrasením. 

4. Poistenie je možné dojednať pre prípady poškodenia, zničenia alebo 
straty poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríč inenej 
vodovodnou škodou. 

5. Poistenie sa vzťahuje aj na škody na poistenej veci spôsobené vniknutím 
atmosférických zrážok alebo nečistôt do budovy otvormi, ktoré vznikli 
poškodením stavebných súčastí budovy v dôsledku poistných rizík 
uvedených v bodoch 1. až 3. tohto článku pričom dané poistné riziko bolo 
zároveň dojednané v poistnej zmluve pre vec poškodenú atmosférickými 
zrážkami alebo nečistotami. 

6. Pri dojednaní poistenia v rozsahu Komplexného živelného poistenia sa 
poistenie vzťahuje na poistné riziká uvedené v bodoch 1. až 4. tohto 
článku. 

7. V poistnej zmluve je ďalej možné dojednať poistné riziko rozbitie skla. 



Článok 5 Výluky z poistenia 

1. Toto poistenie sa nevzťahuje na: 
(a) motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel, ktoré sú vyrobené 

alebo schválené na účely prevádzky v premávke na pozemných 
komunikáciách a podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, 

(b) lietadlá, plavidlá, koľajové vozidlá, prípadne iné zariadenia schopné 
pohybu v atmosfére, 

(c) domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá a iné druhy vyšších 
organizmov, 

(d) vodstvo, pôdu, polia, lesy, porasty a rastliny, 
(e) verejné pozemné komunikácie (diaľnice , cesty, miestne 

komunikácie, verejné účelové komunikácie) vrátane mostov, 
nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov, 

(f) budovy v čase vykonávanie stavebných, montážnych alebo 
rekonštrukčných prác a na škody na veciach uložených v takejto 
budove, pokiaľ vykonávané stavebné, montážne alebo rekonštrukčné 
práce mali akýkoľvek vplyv na príčinu vzniku alebo zväčšenie 
rozsahu následkov škody, 

(g) pozemky, nedláždené (nespevnené) nádvoria, násypy, valy, nábrežia, 
ktoré nie sú vybudované z masívneho materiálu (napr. kameň, betón, 
kov, drevo), 

(h) verejné prenosové a distribučné sústavy elektriny, plynu, vody, tepla 
a verejné elektronické komunikačné siete, 

(i) softvérové vybavenie a elektronické dáta, 
O) veci, ktoré sú dlhodobo nevyužívané alebo nevyužiteľné, 
(k) škody, ktoré sú dôsledkom odstavenia prevádzky ako hospodárska 

strata, ušlý zisk. 
Poistenie sa na veci uvedené v písmenách (a) až (k) tohto bodu 
nevzťahuje ani v prípade, ak sú súčasťou poisteného súboru alebo výberu 
vecí. 

2. Poistné riziko atmosférické zrážky sa nevzťahuje na škody spôsobené: 
(a) premočením, rozmočením alebo nasiaknutím vodou, ktorej zdrojom 

neboli atmosférické zrážky, 
(b) vniknutím atmosférických zrážok cez otvory v streche alebo 

obvodových stenách spôsobených obnovou, rekonštrukciou, 
montážou alebo obdobnou činnosťou , 

(c) na strešnej krytine, vonkajších konštrukčných prvkoch budovy 
(stavby) a jej vonkajšom príslušenstve, 

(d) na uskladnených zásobách alebo veciach charakteru zásob (pre toto 
písmeno ďalej len „zásoby"), ktoré neboli v čase vzniku škodovej 
udalosti uložené minimálne 12 centimetrov nad úrovňou podlahy ak 
sa nachádzajú v priestoroch na úrovni prízemného podlažia alebo 
pod úrovňou prízemného podlažia; táto výluka sa nevzťahuje na 
škody na zásobách vzniknutých priamym dopadaním atmosférických 
zrážok na zásoby a na zásoby, ktoré sa vzhľadom ku svojmu 
charakteru obvykle skladajú priamo na podlahe. 

3. Poistné riziko dym sa nevzťahuje na škody spôsobené trvalým pôsobením 
dymu. 

4. Poistné riziká krupobitie a prudký vietor sa nevzťahujú na škody 
spôsobené na hnuteľných veciach nachádzajúcich sa na voľnom 
priestranstve, pod prístreškami alebo v otvorených budovách, okrem veci, 
ktoré sa vzhľadom ku svojmu charakteru (veľkosť, hmotnosť a pod.) 
obvykle na takýchto miestach skladujú (stavebniny, hutnícky materiál, 
ťažké stroje, poľnohospodárska technika a pod.). 

5. Poistným rizikom náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa bez posádky 
nie sú poistené tie škodové udalosti, ktoré neboli nahlásené polícii, ktorá 
ich vyšetrovala. 

6. Poistné riziko náraz motorového vozidla vedeného poisteným sa 
nevzťahuje na škody na samotných motorových vozidlách, pohyblivých 
pracovných strojoch a ich nákladoch. 

7. Poistné riziko náraz motorového vozidla vedeného inou osobou ako 
poistený sa nevzťahuje na škody: 
(a) na samotných motorových vozidlách, pohyblivých pracovných 

strojoch a ich nákladoch, 
(b) ktoré neboli nahlásené polícii. 

8. Poistné riziko požiar sa nevzťahuje na škody spôsobené: 
(a) pôsobením úžitkového ohňa alebo sálavého tepla, 
(b) tienim s obmedzeným prístupom vzduchu ak nie je v poistnej zmluve 

vyslovene uvedené inak, 
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(c) skratom elektrického vedenia alebo zariadenia pokiaľ sa plam 
vzniknutý skratom ďalej nerozšíril. 

9. Poistné riziko povodeň sa nevzťahuje na škodové udalosti vzniknute 
následkom: 
(a) povodne alebo v priamej súvislosti s povodňou do 1 o dní po uzavretí 

poistenia, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, 
(b) regulovaného vypúšťania vôd z vodných tokov. 

10. Poistné riziká povodeň a záplava sa nevzťahujú na škody: 
(a) spôsobené na objektoch vybudovaných na vodných tokoch (hate, 

náhony, malé vodné elektrárne, hrádze, spevnenia brehov a pod.) 
alebo na veciach v týchto objektoch umiestnených, ak kulmi načný 
prietok vody nedosiahol v mieste poistenia aspoň úroveň dvadsať 
ročného prietoku; za dvadsať ročný prietok sa považuje kulmi načný 
prietok vody v toku, ktorý je v dlhodobom priemere dosiahnutý alebo 
prekročený jeden krát za dvadsať rokov, 

(b) spôsobené mechanickým pôsobením vody vo vodovodných 
potrubiach, kanáloch a tuneloch, 

(c) rozsušením, hnilobou (hnitím), 
(d) vodou, ktorá unikla zo žľabov a zvodov odvádzajúcich atmosférické 

zrážky, 
(e) na uskladnených zásobách alebo veciach charakteru zásob (pre toto 

písmeno ďalej len „zásoby"), ktoré neboli v čase vzniku škodovej 
udalosti uložené minimálne 12 centimetrov nad úrovňou podlahy ak 
sa nachádzajú v priestoroch na úrovni prízemného podlažia alebo 
pod úrovňou prízemného podlažia; toto sa však nevzťahuje na 
zásoby, ktoré sa vzhľaďom ku svojmu charakteru bežne skladujú na 
podlahe, 

(f) ak bol výskyt povodne alebo záplavy v mieste poistenia častejš í ako 
jedenkrát za desať rokov pred dátumom vzniku škodovej udalosti, 

(g) spôsobené v dôsledku nefunkčnosti uzáverov zabraňujúcich 
spätnému vystúpeniu vody z kanal izácie, pokiaľ boli tieto uzávery 
zaznačené v projektovej dokumentácii budovy alebo stavby. 

11. Poistné riziko priamy úder blesku sa nevzťahuje na škody spôsobené 
prepätím alebo indukciou na zariadeniach zapojených do elektrickej 
a/alebo dátovej siete. 

12. Poistné riziko rozbitie skla sa nevzťahuje na akékoľvek škody vzniknuté 
na poistenom skle: 
(a) pri preprave, 
(b) pri inštalácii, montáži alebo demontáži, 
(c) spôsobené jeho poškriabaním, pomaľovaním , posprejovanim, 

polepením alebo iným obdobným spôsobom, 
(d) spôsobené pri jeho rozmrazovaní, 
(e) pôsobením sálavého tepla pri odstraňovaní náterov alebo polepov, 
(f) ktoré je súčasťou skleníku ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak. 

13. Poistné riziko tiaž snehu alebo námrazy sa nevzťahuje na škody: 
(a) na vonkajších dažďových odkvapoch a zvodoch, ak neboli 

poškodené v príčinnej súvislosti s poškodením strešnej krytiny, 
nosnej alebo inej konštrukcie budovy (stavby), 

(b) vzniknuté v dôsledku zanedbania údržby strechy budovy (stavby) 
alebo nesprávneho konštrukčného vyhotovenia strechy, 

(c) vzniknuté priamo alebo nepriamo v dôsledku schátraných, 
prehnitých alebo inak poškodených strešných, nosných a ostatných 
konštrukcií. 

14. Poistné riziko vodovodné škody sa nevzťahuje na: 
(a) náklady vzniknuté v súvislosti s únikom vody alebo iného média 

(vodné, stočné , a pod.), 
(b) škody spôsobené vystúpením vody z kanalizačných potrubí, 
(c) škody spôsobené pri vykonávaní tlakových skúšok, oprave alebo 

údržbe vodovodných zariadení, 
(d) škody spôsobené vodou unikajúcou zo strešných žľabov a vonkajších 

zvodov atmosférických zrážok, 
(e) škody vzniknuté na vodovodných zariadeniach v dôsledku 

prirodzeného opotrebenia alebo ľudskej činnosti ; prirodzeným 
opotrebením je korózia, erózia, vplyv plesne, húb, hniloby a pod., 
ľudskou či nnosťou je prevŕtanie , prerazenie a pod., 

(f) škody spôsobené sadaním pôdy, ak bolo spôsobené inou príč inou 
ako vodovodnou škodou, 

(g) na uskladnených zásobách alebo veciach charakteru zásob (pre toto 
písmeno ďalej len „zásoby"), ktoré neboli v čase vzniku škodovej 
udalosti uložené minimálne 12 centimetrov nad úrovňou podlahy ak 
sa nachádzajú v priestoroch na úrovni prízemného podlažia alebo 



pod úrovňou prízemného podlažia; toto sa však nevzfahuje na 
zásoby, ktoré sa vzhľaďom ku svojmu charakteru bežne skladujú na 
podlahe. 

15. Poistné riziko výbuch sa nevzťahuje na škody spôsobené: 
(a) výbuchom (reakciou) v spaľovacom priestore motorov, hlavniach 

strelných zbraní a iných zariadeniach pri ktorých sa energia výbuchu 
c i eľavedome využíva, 

(b) aerodynamickým treskom v zmysle článku 3 bod 2. písmeno (a), 
(c) na tlakových nádobách a zariadeniach (kotol, potrubie a pod.) 

v dôsledku nastatia výbuchu v týchto tlakových nádobách alebo 
zariadeniach v dôsledku ich veku, opotrebenia, korózie alebo 
vplyvom usadenín, kalov, kavitácie a iných trvalých vplyvov 
prevádzky. 

16. Poistné riziko záplava sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku 
vzniknutia vodnej plochy zapríčinenej poistným rizikom vodovodná škoda 
v zmysle článku 4 bod 4 .. 

17. Poistné riziko zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy (pre tento bod 
ďalej len „zosuv pôdy") sa nevzfahuje na: 
(a) škody ak sa v čase uzatvorenia poistnej zmluvy zosuv pôdy 

v geologickom zmysle už začal , 

(b) škody spôsobené zosuvom pôdy, ktorý sa s ohľadom na situáciu 
v mieste poistenia dá predpokladať, t.j. jeho výskyt bol častejší ako 
jedenkrát za desať rokov pred dátumom vzniku škodovej udalosti, 

(c) škody ak bol zosuv pôdy zapríčinený akoukoľvek priemyselnou, 
stavebnou alebo ľudskou činnosťou , 

(d) škody spôsobené sadaním pôdy, 
(e) náklady na úpravu terénu po zosuve pôdy. 

Článok 6 Spoluúčasť 

1. Pokiaľ sa v poistnej zmluve vyslovene nedohodnú zmluvné strany inak, 
tak pre poistné riziko náraz motorového vozidla vedeného poisteným 
sa uplatňuje spoluúčasť vo výške 10% z výšky škody minimálne však 
200,00 EUR. 

Článok 7 Poistné plnenie 

1. V prípade poistnej udalosti z poistného rizika rozbitie skla poskytne 
poisťovateľ aj primerané náklady: 
(a) na premiestnenie demontáž, montáž a inštaláciu bezpečnostných 

mreží, fóli í a pod. , pomocné práce ako napr. lešenie, zdvíhacie 
zariadenia, ktoré bolo nutné vynaložiť pri oprave alebo inštalácii 
poisteného skla po poistnej udalosti; súčet týchto nákladov a 
poistného plnenia z poistného rizika rozbitie skla nesmie prekročiť 
poistnú sumu alebo limit poistného plnenia dojednanú pre predmet 
poistenia, 

(b) spojené s úpravami, ktoré slúžia na dočasnú ochranu majetku do tej 
doby, kým nie je možné nahradiť rozbité poistené sklo; limit 
poistného plnenia pre tieto náklady je vo výške 20% z poistnej sumy 
dojednanej pre predmet poistenia a dojednáva sa v rámci poistnej 
sumy alebo limitu plnenia dojednanej pre predmet poistenia. 

Článok 8 Povinnosti poisteného 

1. Pri poistení sa proti poistným rizikám povodeň a záplava je poistený 
povinný zabezpečiť plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia kanalizácie. 

2. Pri poistení sa proti poistnému riziku vodovodné škody je poistený 
povinný zabezpečiť: 

(a) udržiavať vodovodné zariadenia v prevádzkyschopnom stave 
a zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu, 

(b) v chladnom období zaistiť primerané vykurovanie budovy (stavby), 
(c) v prípade hrozby vodovodnej škody uzatvoriť prívod vody a vypustiť 

potrubie. 

Článok 9 Limit poistného plnenia 

1. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, tak pri poistnej udalosti 
vzniknutej v dôsledku poistného rizika požiar poisťovateľ poskytne 
poistné plnenie najviac do výšky 1 000,00 EUR pokiaľ neboli predmety 
poistenia uložené v riadne uzatvorených úschovných objektoch 
s požiarnou odolnosťou podľa normy EN 1047-1: 
(a) S 60 P pre peniaze, ceniny alebo dokumentáciu, 
(b) S 60 D pre optické médiá (CD, DVD, Blue-ray disky) a flash pamäte 

(USB flash pamäte, pamäťové karty), 
(c) S 60 DIS pre disketové médiá. 
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2. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve vyslovene dojednané inak, poisťovateľ 
poskytne poistné plnenie v jednom poistnom období za všetky poistné 
udalosti vo výške: 
(a) 3 OOO 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené krupobitím, 
(b) 3 OOO 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené povodňou 

alebo záplavou, 
(c) 3 OOO 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené prudkým vetrom, 
(d) 3 OOO 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené výbuchom sopky, 
(e) 3 OOO 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené zemetrasenim, 
(f) 3 OOO 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené zosuvom pôdy, 

zrútením skál alebo zeminy. 

Článok 10 Výklad pojmov 

1. Aerodynamický tresk je tlaková vlna vyvolaná preletom nadzvukového 
lietadla. 

2. Atmosférickými zrážkami sa rozumie kondenzácia alebo sublimácia 
vodnej pary v ovzduší, ktorá následne dopadá na zemský povrch. Jedná 
sa o všetku vodu v kvapalnom alebo tuhom skupenstve (dážď, mrholenie, 
sneh, snehové krúpky, snehové zrná, mrznúci dážď, krúpy a snehové 
ihličky) vypadávajúce na zemský povrch zo všetkých druhov oblakov, tzv. 
vertikálne zrážky. 

3. Za dym sa považuje dym, ktorý náhle unikol zo spaľovacích , 
vykurovacích, sušiarenských alebo varných zariadení. 

4. Krupobitím sa rozumie jav, pri ktorom v atmosfére vytvorené kúsky ľadu 
dopadajú na zemský povrch. 

5. Za lavínu sa považuje náhly pád snehovej alebo ľadovej vrstvy 
z prírodných svahov vrátane atmosférického tlaku (tlaková vlna) 
zapríčineného lavínou. 

6. Nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa bez posádky rozumieme 
náraz alebo zrútenie sa RC modelu alebo bezpilotného lietadla (dron), 
ktoré sú pohyblivé a diaľkovo ovládané signálom na diaľku . RC model je 
rádiom riadený model zmenšeniny, resp. napodobeniny lietajúceho 
prostriedku (napr. lietadlo, vrtuľník). 

7. Nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa s posádkou rozumieme 
náraz alebo zrútenie sa lietajúceho telesa s posádkou (lietadlo, klzák, 

' vrtuľník , vzducholoď, lietajúci balón, rogalo a pod.), jeho častí , objektov 
alebo posádky, ktoré z neho vypadli. Za náraz alebo zrútenie sa 
lietajúceho telesa s posádkou sa považujú aj prípady, keď lietajúce teleso 
vzlietlo s posádkou, ale v dôsledku udalosti , ktorá predchádzala nárazu 
alebo zrúteniu posádka lietajúce teleso opustila. 

8. Nárazom motorového vozidla vedeného poisteným sa rozumie náraz 
motorového vozidla alebo pohyblivého pracovného stroja (pre tento pojem 
ďalej len „náraz vozidla") vedeného poisteným, jeho zamestnancami 
alebo osobami žijúcimi s poisteným v domácnosti. Za náraz vozidla sa 
považuje aj náraz nákladu vozidla alebo vymrštenie predmetu, ktoré bolo 
zapríčinené nárazom vozidla. 

9. Nárazom motorového vozidla vedeného inou osobou ako poistený sa 
rozumie náraz motorového vozidla alebo pohyblivého pracovného stroja 
(pre tento pojem ďalej len „náraz vozidla") vedeného inou osobou ako 
poisteným, jeho zamestnancami alebo osobami žijúcimi s poisteným 
v domácnosti. Za náraz vozidla sa považuje aj náraz nákladu vozidla alebo 
vymrštenie predmetu, ktoré bolo zapríčinené nárazom vozidla. 

10. Pád stromov, stožiarov a iných predmetov je taký pohyb objektov, 
ktorý má znaky pádu vyvolaného zemskou gravitáciou pričom objekt nie 
je súčasťou poškodenej veci. 

11 . Rozbitím skla sa rozumie rozbitie skla akoukoľvek náhodnou udalosťou , 
ktorá nie je vo VPPM, OPPZ, doplnkových poistných podmienkach, 
zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve vylúčená. Za rozbitie skla 
sa považuje jeho roztrieštenie, popraskanie, alebo také poškodenie, že je 
nevyhnutná jeho výmena z dôvodu hroziaceho vzniku škody na živote 
alebo inom majetku. 

12. Povodňou sa rozumie zaplavenie priestorov v mieste poistenia vodou, 
ktorá sa vyliala z brehov povrchového vodstva (rieky, jazerá, vodné nádrže 
a pod.) alebo tieto brehy pretrhla. V prípade ohradzovaného vodného toku 
je za breh vodného toku považované teleso hrádze. Za povodeň sa 
považuje aj: 



(a) zvýšenie hladiny podzemnej vody v dôsledku povodne alebo 
atmosférických zrážok v mieste poistenia, 

(b) spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia spôsobené 
povodňou alebo atmosférickými zrážkami v mieste poistenia. 

13. Požiarom sa rozumie oheň v podobe viditeľného plameňa, ktorý vznikol 
mimo určeného ohniska, alebo ktorý takéto ohnisko opustil a vlastnou 
živelnou silou sa rozšíril alebo bol páchateľom úmyselne založený a/alebo 
rozšírený. Za požiar sa považujú aj jeho sprievodné javy v podobe tepla 
a splodín horenia vznikajúcich pri požiari a pôsobenie hasiacej látky 
použitej pri hasení požiaru. 

14. Priamy úder blesku je priame pôsobenie energie blesku alebo teploty 
jeho výboja na poistenú vec vrátane poškodenia alebo zničenia poistnej 
veci padajúcim objektom, ak bol jeho pád spôsobený úderom blesku. 

15. Prudkým vetrom sa rozumie dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá 
sa pohybuje rýchlosťou 65 km/h (18,06 m/s) a viac. Ak nie je táto rýchlosť 
pre miesto vzniku škody zistená, musí poistený preukázať, že prúdenie 
vzduchu spôsobilo v okolí poistenej veci škody na riadne udržiavaných 
budovách alebo iných rovnako odolných veciach alebo, že škody pri 
bezchybnom stave poistenej budovy alebo stavby, v ktorej sa poistené 
veci nachádzajú, mohla vzniknúť iba v dôsledku prudkého vetra. Pre účely 
stanovenia rýchlosti vetra je akceptované iba meranie vykonané 
Slovenským hydrometeorologickým ústavom. V rámci prudkého vetra sú 
poistené aj poistné udalosti spôsobené pádom alebo vrhnutím objektov na 
poistenú vec, ak bol pád alebo vrhnutie spôsobené prudkým vetrom. 

16. Stavbami na vodných tokoch sú napríklad mosty, priepusty, nádrže, 
hrádze a ďalšie stavby, ktoré tvoria konštrukciu prietokového profilu 
alebo do tohto profilu zasahujú. 

17. Tiažou snehu alebo námrazy sa rozumie deštruktívne pôsobenie 
nadmernej hmotnosti snehu alebo námrazy na strešné krytiny, nosné a 
ostatné konštrukcie budov. Za nadmernú hmotnosť snehu alebo námrazy 
sa považuje zaťaženie stavebnej konštrukcie presahujúce platnou normou 
stanovené hodnoty v čase kolaudácie budovy (stavby). Za poistnú udalosť 
spôsobenú tiažou snehu alebo námrazy sa považuje aj presakovanie vody 
z roztápajúceho sa snehu alebo námrazy do budovy cez otvor, ktorý 
vznikol poškodením stavebných súčastí budovy v dôsledku tiaže snehu 
alebo námrazy. 

18. úschovné objekty sú priestory ohraničené špeciálnou konštrukciou, 
ktorá zaručuje maximálne dosiahnuteľnú bezpečnosť pre vnútri uložené 
predmety pred ich poškodením alebo zničením . Pre účely týchto OPPZ sú 
úschovné objekty dvojplášťové ohňovzdorné s izolačnou výplňou. 

19. Veci osobnej potreby zamestnancov poisteného sú veci, ktoré sa 
zvyčajne nosia do práce, alebo ktoré si zamestnanec poisteného odložil 
pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi na mieste kde 
sa takéto veci obvykle ukladajú a toto miesto sa nachádza na mieste 
poistenia. Toto poistenie sa nevzťahuje na predmety uvedené v týchto 
OPPZ v článku 2 bod 7. písmená (a) až (f) a (h). 

20. Vodovodnou škodou sa rozumie nečakané a náhly únik vody, pary alebo 
kvapaliny: 
(a) vnútri budovy alebo stavby z pevne zabudovaných vodovodných 

alebo kanalizačných potrubí, vykurovacích, klimatizačných , 

solárnych alebo hasiacich systémov, vrátane pripojených 
sanitárnych zariadení, armatúr alebo zariadení pripojených na tieto 
systémy, 

(b) z vnútorných potrubí určených na odvod atmosférických zrážok, 
(c) z nádrží o objeme väčšom ako 50 litrov, ktoré nie sú súčasťou 

systémov podľa písmena (a) tohto odseku. 
Zariadenia uvedené v písmenách (a) až (c) sú pre účely týchto OPPZ 
vodovodné zariadenia. 

21. Výbuchom sa rozumie náhly ničivý prejav tlakovej sily vzniknutej 
v dôsledku rozpínavosti plynov alebo pary. Za výbuch tlakovej nádoby so 
stlačeným plynom alebo parou (kotol, potrubie a pod.) sa považuje náhle 
roztrhnutie jej stien v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu 
tlaku medzi vnútornou časťou nádoby a vonkajším prostredím. 

22. Za výbuch sopky sa považuje uvoľnenie tlaku spôsobené porušením 
zemskej vrstvy spojené s chrlením a vylievaním lávy, uvoľňovaním popola 
alebo iných materiálov alebo plynov. 
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23. Záplavou sa rozumie prírodnými vplyvmi spôsobené vytvorenie súvi~ 
vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia. l 
záplavu sa považuje aj: 
(a) zvýšenie hladiny podzemnej vody v dôsledku záplavy alebo 

atmosférických zrážok v mieste poistenia, 
(b) spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia spôsobené záplavy 

alebo atmosférickými zrážkami v mieste poistenia. 

24. Za zemetrasenie sa považujú pohybmi zemskej kôry vyvolané otrasy 
zemského povrchu, dosahujúce aspoň 6. stupeň Európskej 
makroseizmickej stupnice (EMS-98) v mieste poistenia. 

25. Zosuv pôdy, zrútením skál alebo zeminy je prírodnými a klimatickými 
vplyvmi zapríčinené náhle a nepredvídané zosunutie sa alebo zrútenie 
pôdy, zeminy alebo skál vrátane objektov, ktoré boli zosuvom uvedené do 
pohybu. 

Článok 11 Záverečné ustanovenia 

1. OPPZ tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a zmluvné strany môžu 
upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to nie je v 
OPPZ výslovne zakázané. 

2. Ustanovenia týchto OPPZ týkajúce sa poisteného platia aj pre poistníka 
(pokiaľ je poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú 
oprávnenú osobu. 

3. Tieto OPPZ nadobúdajú účinnosť dňom 10.01.2017. 
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Osobitné poistné podmienky 
pre poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu 

Článok 1 Úvodné ustanovenia 

1. Tieto osobitné poistné podmienky pre poistenie majetku pre prípad 
odcudzenia alebo vandalizmu (ďalej len „OPPOV") doplňujú ustanovenia 
Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku (ďalej len 
„VPPM") a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistenie pre 
prípad odcudzenia alebo vandalizmu sa riadi príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka, VPPM, týmito OPPOV, zmluvnými dojednaniami 
a poistnou zmluvou. 

Článok 2 Predmet poistenia 

1. Ak je poistenou vecou budova alebo stavba tak sa poistenie vzťahuje aj 
najej: 
(a) stavebné súčasti , 
(b) príslušenstvo budovy alebo stavby, 
(c) pevne zabudované úschovné objekty, ktorých obsah je poistený, 
(d) riadne nainštalované/namontované vonkajšie mechanické zábranné 

prostriedky patriace k budove alebo stavbe (napr. oplotenie, rampa, 
turniket); pre predmety uvedené v tomto písmene sa dojednáva 
spoločný ročný limit poistného plnenia vo výške 1 % z výšky poistnej 
sumy poistenej nehnuteľnosti , ku ktorej predmety patria, maximálne 
však 5 000,00 EUR pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak. 

2. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, toto poistenie sa nevzťahuje 
na: 
(a) peniaze, ceniny a cennosti, 
(b) nosiče dát a obnovu dát (ďalej len „ nosiče dát"), 
(c) písomnosti, plány, obchodné knihy a obdobná dokumentácia, 

kartotéky, výkresy (ďalej len „dokumentácia"), 
(d) motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel a ťažné stroje vedené 

v účtovníctve ako hmotný investičný majetok alebo zásoby, 
(e) registračné pokladne, automaty na vhadzovanie mincí alebo 

vkladanie bankoviek (vrátane automatov na rozmieňanie alebo 
zamieňanie peňazQ vrátane ich obsahu, ako aj na automaty 
vydávajúce peniaze, 

(f) umelecké diela a zbierky, 
(g) stavebné úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje náklady 

v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy, 
(h) výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia 

nepoužiteľné pre štandardnú produkciu, 
(i) veci hnuteľného charakteru umiestnené na voľnom priestranstve, 
O) veci osobnej potreby zamestnancov poisteného. 

Článok 3 Miesto poistenia 

1. Pre predmety poistenia uvedené v článku 2 bod 2. písmená (a) až (c) je 
miestom poistenia uzamknutý úschovný objekt nachádzajúci sa v mieste 
poistenia uvedenom v poistnej zmluve. 

2. Pre poistné riziko preprava peňazí je miestom poistenia územie 
Slovenskej republiky pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak. 

Článok 4 Poistné riziká 

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak bola poistená veci 
odcudzená: 
(a) krádežou vlámaním, 
(b) lúpežou, 
(c) pri preprave peňazí. 
Tieto poistné riziká sa vzťahujú aj na poškodenie alebo zničenie poistenej 
veci a poistených mechanických zábranných prostriedkov slúžiacich na 
jej ochranu voči odcudzeniu v súvislosti s vykonaním alebo pokusom 
o vykonanie týchto činov bez ohľadu či k samotnej krádeži vlámaním 
alebo lúpeži poistenej veci došlo alebo nedošlo. 

2. V poistnej zmluve je možné dojednať poistné riziko vandalizmus. 
3. Podmienkou vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia z poistných 

rizík uvedených v bodoch 1. a 2. tohto článku je, že škodová udalosť bola 
nahlásená polícii, ktorá ju vyšetrovala (bez ohľadu na to či bol páchateľ 
zistený alebo nezistený) a poistený umožnil poisťovateľovi prístup 
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k vyšetrovaciemu alebo obdobnému spisu polície a na vyžiadanie 
poisťovateľa poskytol kópie v ňom obsiahnutých dokumentov. 

Článok 5 Výluky z poistenia 

1. Toto poistenie sa nevzťahuje na: 
(a) motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel, ktoré sú vyrobené 

alebo schválené na účely prevádzky v premávke na pozemných 
komunikáciách a podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, 

(b) lietadlá, plavidlá, koľajové vozidlá, prípadne iné zariadenia schopné 
pohybu v atmosfére, 

(c) domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá a iné druhy vyšších 
organizmov, 

(d) lesy, porasty a rastliny, 
(e) budovy v čase vykonávanie stavebných prác a na škody na veciach 

uložených v takejto budove, 
(f) verejné prenosové a distribučné sústavy elektriny, plynu, vody, tepla 

a verejné elektronické komunikačné siete, 
(g) softvérové vybavenie a elektronické dáta, 
(h) škody spôsobené spreneverou, obyčajnou krádežou (t.j. krádežou 

bez prekonania prekážky), 
(i) škody spôsobené úmyselným konaním zamestnancov poisteného, ak 

toto konanie bolo uskutočnené v mieste poistenia počas doby, kedy 
bol umožnený prístup do miesta poistenia pre týchto zamestnancov. 

O) škody spôsobené zistením rozdielov pri inventúre alebo audite. 
2. Poistenie prepravy peňazí sa nevzťahuje na lúpež ku ktorej došlo v čase 

od 22:00 do 6:00. 

3. Poistenie vandalizmu sa nevzťahuje na škody: 
(a) estetického charakteru (pomaľovanie, posprejovanie, polepenie, rytie 

a pod.), ktoré nemajú vplyv na funkčnosť poistenej veci, 
(b) spôsobobené vo vnútri nehnuteľností. 

• Článok 6 Poistné plnenie 

1. V prípade odcudzenia kľúča od vstupných dverí do poistenej 
nehnuteľnosti krádežou vlámaním alebo lúpežou poskytne poisťovateľ 
nevyhnutné náklady na: 
(a) výmenu zámku vstupných dverí do poistenej nehnuteľnosti, 
(b) náklady na zablokovanie odcudzených čipových kľúčov, kúpu 

a naprogramovanie nových čipových kľúčov v prípade dverí 
vybavených magnetickým zámkom. 

2. V prípade zablokovania zámku vstupných dverí do poistenej nehnuteľnosti 
v dôsledku krádeže vlámaním alebo lúpeže poskytne poisťovateľ 

nevyhnutné náklady na odblokovanie týchto zámkov. Ak rozsah 
poškodenia neumožňuje opravu zámku postupuje sa v zmysle bodu 1. 
tohto článku. 

3. Ustanovenia bodov 1. a 2. tohto článku sa vzťahujú aj na zámky 
vstupných dverí do prevádzky poisteného, pokiaľ sa priestory prevádzky 
poisteného nachádzajú v cudzej nehnuteľnosti a zámky sú vo vlastníctve 
poisteného. 

4. Ročný limit poistného plnenia pre náklady podľa bodov 1. a 2. je 
1 000,00 EUR pre všetky miesta poistenia spolu a spoluúčasť je 30,00 
EUR. 

Článok 7 Spôsoby zabezpečenia poisteného majetku 

1. Podmienkou vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia z poistných 
rizík uvedených v článku 4 bodoch 1. a 2. týchto OPPOV vzniká ak bol 
predmet poistenia v čase vzniku poistnej udalosti zabezpečený v súlade 
so spôsobmi zabezpečenia majetku proti odcudzeniu alebo vandalizmu 
uvedenými v poistnej zmluve. 

Článok 8 Povinnosti poisteného 

1. Poistený je povinný v prípade straty kľúča od vstupných dverí do miesta 
poistenia alebo kľúča od úschovného objektu, kde sú uložené poistené 
veci v súlade so stupňom zabezpečenia dojednaným v poistnej 



zmluve, bezodkladne zabezpečiť výmenu existujúceho zámku iným 
zámkom minimálne rovnakého druhu a kvality. 

2. Poistený je povinný dbať na dodržanie resp. nezníženie spôsobu 
zabezpečeni a majetku proti odcudzeniu, ktorý je dohodnutý v poistnej 
zmluve. 

3. V prípade vzniku poistnej udalosti zabezpečiť inventarizáciu majetku 
a zabezpečiť pre poisťovateľa všetky potrebné podklady na preverenie 
správnosti vykonanej inventarizácie. 

Článok 9 Výklad pojmov 

1. Za krádež vlámaním sa považuje prisvojenie si poistenej veci treťou 
osobou, ak sa páchateľ zmocnil tejto veci jedným z nasledujúcich 
spôsobov: 
(a) do miesta poistenia sa dostal za preukázateľného použitia nástroja 

alebo zariadenia, ktoré nie je určené na jeho riadne otváranie, alebo 
iným deštrukčným spôsobom, 

(b) do miesta poistenia sa dostal za použitia kľúča určeného na jeho 
riadne otváranie, ktorého sa preukázateľne zmocnil krádežou 
vlámaním alebo lúpežou, 

(c) do bezpečnostnej schránky alebo úschovného objektu, ktorej obsah 
je poistený sa dostal za preukázateľného použitia nástroja alebo 
zariadenia, ktoré nie je určené na jeho riadne otváranie, alebo za 
použitia kľúča určeného na jeho riadne otváranie, ktorého sa 
preukázateľne zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežou; zároveň 
sa do miesta poistenia kde je bezpečnostná schránka alebo 
úschovný objekt uložený dostal spôsobom uvedeným v písmene (a) 
alebo (b) tohto bodu, 

(d) do miesta poistenia sa dostal iným spôsobom ako je uvedené 
v písmene (a) alebo (b) tohto bodu pričom zanechal trasologické 
stopy dokazujúce jeho nepovolenú prítomnosť alebo existujú iné 
dôkazy (napr. kamerový záznam) potvrdzujúce vniknutie 
a prítomnosť páchateľa. 

2. Za lúpež sa považuje zmocnenie sa veci páchateľom : 

(a) za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia proti 
poistenému, jeho zamestnancovi, inej oprávnenej osobe, alebo 
osobe poverenou poistený, 

(b) využitím zníženého odporu poisteného, zamestnanca poisteného 
alebo oprávnenej osoby, alebo v dôsledku ich fyzického oslabenia po 
nehode (nie v príčinnej súvislosti s vedomým požitím alkoholu, drog 
alebo zneužitím liekov) alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú 
nemôže byť zodpovedný poistený alebo poverená osoba; za osoby 
poverené poisteným sa pre toto písmeno považujú osoby, ktorým 
poistený zveril poistené veci, osoby poverené strážením 
prepravovaných vecí, alebo osoby poverené strážnou službou. 

3. Poverená osoba je zamestnanec/zamestnankyňa poisteného vo veku 
minimálne 18 rokov, bezúhonný/-á, spôsobilý/-á na právne úkony, 
v plnom rozsahu a je zdravotne, fyzicky a a psychicky spôsobilý/-á na 
výkon činnosti , ktorou bol/-a poverený/-á. 

4. Prepravou peňazí sa rozumie lúpež prepravovaných peňazí a/alebo cenín 
(ďalej len „preprava peňazí") vykonávaná poisteným alebo poisteným 
poverenou osobou. Toto poistenie sa vzťahuje aj na: 
(a) lúpež ku ktorej došlo pri preberaní alebo odovzdávaní peňazí a/alebo 

cenín v miestach určenia , 

(b) lúpež v čase zníženého odporu poisteného alebo poverenej osoby 
v dôsledku ich fyzického oslabenia po nehode (nie v príčinnej 
súvislosti s vedomým požitím alkoholu, drog alebo zneužitím liekov) 
alebo v dôsledku inej pričiny , za ktorú nemôže byť zodpovedný 
poistený alebo poverená osoba. 

5. Spreneverou sa rozumie privlastnenie si zverenej poistenej veci. 

6. Úschovné objekty sú priestory ohraničené špeciálnou konštrukciou, 
ktorá zaručuje maximálne dosiahnuteľnú bezpečnosť pre vnútri uložené 
predmety pred ich poškodením alebo zničením. Pre účely týchto 
osobitných poistných podmienok sú úschovné objekty dvojplášťové 
ohňovzdorné s izolačnou výplňou. 

7. Pod vandalizmom sa rozumie úmyselné poškodenie alebo úmyselné 
zničenie verejne prístupnej poistenej veci, alebo poistenej veci 
nachádzajúcej sa v priestore bezprostredne hraničiacom s verejne 
prístupným miestom, ktorého sa dopustila tretia osoba (páchate!). 

2/2 

8. Voľným priestranstvo sa chápe priestranstvo mimo interiéru bu~ 

alebo stavby. 

Článok 1 O Záverečné ustanovenia 

1. OPPOV tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a zmluvné strany 
môžu upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to 
nie je v OPPOV výslovne zakázané. 

2. Ustanovenia týchto OPPOV týkajúce sa poisteného platia aj pre poistníka 
(pokiaľ je poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú 
oprávnenú osobu. 

3. Tieto OPPOV nadobúdajú účinnosť dňom 07.03.2018. 



- ~!;!!;!t~M.!':'! PREMIUM ZDOV 2017/01 

PREMIUM lnsurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Zmluvné dojednania 
pre spôsoby zabezpečenia majetku proti odcudzeniu alebo vandalizmu 

Článok 1 úvodné ustanovenia 

1. Tieto zmluvné dojednania pre spôsoby zabezpečenia majetku proti odcudzeniu alebo vandalizmu (ďalej len „ZDOV") stanovujú spôsoby zabezpečen ia 
majetku proti krádeži vlámaním, lúpežnému prepadnutiu a vandalizmu a výšku limitov poistného plnenia. 

2. Výška poistného plnenia je obmedzená spôsobom a úrovňou zabezpečenia poisteného majetku podľa týchto ZDOV, ktoré páchateľ prekonal pri vzniku 
poistnej udalosti. 

3. Spôsoby a úroveň zabezpečenia s limitmi poistného plnenia vyššími ako sú uvedené v týchto ZDOV alebo iné spôsoby a úroveň zabezpečen ia je možné 
dohodnúť individuálne v poistnej zmluve. 

Článok 2 Povinnosti poisteného 

1. Poistený je povinný zabezpečiť: 

(a) funkčnosť všetkých uzatváracích a uzamykacích mechanizmov, 
(b) prevádzku, údržbu a kontrolu elektronického zabezpečovacieho systému v súlade s návodom na obsluhu a údržbu; pokiaľ nie je stanovené inak, 

minimálne 1 krát ročne musí byť elektronický zabezpečovací systém preukázateľným spôsobom skontrolovaný vrátane vykonania funkčnej 
skúšky výrobcom alebo oprávnenou servisnou spoločnosťou , 

(c) kľúče a ovládače od dverí a brán od miesta poistenia uložené v rovnakom mieste poistenia musia byť uschované v: 
(i) riadne uzatvorenom a uzamknutom trezore alebo uzamknutej schránke umiestnenom v riadne uzatvorenom a uzamknutom uzatvorenom 

priestore, ktorý je zabezpečený minimálne na úrovni zhodnej s priestorom od ktorého sú kľúče a ovládače alebo 
(ii) nepretržite stráženom uzatvorenom priestore (napr. obsluhovaná vrátnica), 
v prípade ak nie je možné spln iť podmienky uvedené v (i) a (ii), kľúče a ovládače musia byť uschované mimo miesta poistenia, 

(d) v prípade elektronického riadenia vstupu na báze čipového kľúču , prístupových kariet, biometrických údajov alebo jedinečných prístupových 
kódov, t.j . pri odblokovaní zámku pri úspešnom overení identifikačného prvku (čipový kľúč , prístupová karta, biometrický údaj, prístupový kód) 
viesť evidenciu vydaných identifikačných prvkov spolu s identifikáciou osôb ktorým bol identifikačný prvok vydaný. 

2. Poistený je povinný zabezpečiť aby v čase vzniku škodovej udalosti bol/-i: 
(a) otvárateľné okná, svetlíky, výklady a pod. riadne uzatvorené z vnútornej strany a v prípade ak sú otvárateľné aj z vonkajšej strany musia byť 

riadne uzamknuté, 
(b) dvere , brány a vstupné brány riadne uzatvorené a uzamknuté, 
(c) elektronický zabezpečovací systém v stave stráženia (aktivovaný), 
(d) trezory riadne uzatvorené a uzamknuté, 
(e) tašky a kufre použité na prepravu peňazí/cenín riadne uzatvorené a v prípade ak je to požadované týmito ZDOV aj uzamknuté. 

Článok 3 Bezpečnostná úroveň mechanických zábranných prostriedkov 

1. Pri tých mechanických zábranných prostriedkoch kde sa vyžaduje splnenie požadovanej bezpečnostnej triedy musí byť bezpečnostná trieda overená 
certifikátom zhody vydaným certifikačným orgánom akreditovaným Slovenskou národnou akreditačnou službou alebo obdobným zahran ičným 
certifikačným orgánom na základe skúšok vykonaných akreditovaným skúšobným laboratóriom. 

Článok 4 Zabezpečenie stavebných súčastí a príslušenstva budov umiestnených z vonkajšej strany budovy 

1. Tento článok stanovuje spôsoby zabezpečenia stavebných súčastí a príslušenstva budov umiestnených na vonkajších obvodových stenách alebo 
streche budovy (pre tento článok ďalej spolu „vonkajšie súčasti ") pre prípad ich: 
(a) krádeže a poškodenia pri pokuse o ich krádež, 
(b) poškodenia pri pokuse o vlámanie sa do budovy na ktorej sú umiestnené, 
(c) poškodenia v dôsledku vandalského č inu (vandalizmu). 

Tabuľka 1 

Vonkajšie súčasti , ktorých dolný okraj alebo dolný okraj ich konštrukčného upevnenia je vo výške do 3,5 m nad úrovňou okolitého terénu alebo do 1,5 
m z miesta dostuoného v horizontálnom smere musia byť konštrukčne upevnené nerozoberateľným spojením. 
Vonkajšie súčasti , ktorých dolný okraj alebo dolný okraj ich konštrukčného upevnenia je vo výške nad 3,5 m nad úrovňou okolitého terénu alebo viac 
ako 1.5 m z miesta dostuoného v horizontálnom smere môžu bvť konštrukčne uoevnené rozoberateľnvm sooiením. 
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Článok 5 Zabezpečenia hnuteľného majetku proti krádeži vlámaním do uzatvoreného priestoru 

Základné vyhotovenie 

Rozšírené vyhotovenie 

Bezpečnostné vyhotovenie 

Mechanicky nezabezpečené, ktorých spodný okraj je nižšie 
ako 3,5 m nad okolitým terénom (vertikálnym smerom) alebo do 
1,5 m z miesta dostupného v horizontálnom smere. 

Mechanicky zabezpečené, ktorých spodný okraj je nižšie ako 
3,5 m nad okolitým terénom (vertikálnym smerom) alebo do 1,5 
m z miesta dostupného v horizontálnom smere alebo 

Mechanicky nezabezpečené, ktorých spodný okraj je vyššie 
ako 3,5 m nad okolitým terénom (vertikálnym smerom) alebo viac 
ako 1,5 m z miesta dostupného v horizontálnom smere. 

Steny a stropy sú zhotovené z vlnitého alebo trapézového plechu 
alebo materiálu rovnakej odolnosti proti prerazeniu upevneného 
na nosnej konštrukcii z oceľových profilov alebo iného 
obdobného materiálu. 

Steny sú zhotovené zo sendvičových panelov alebo materiálu 
rovnakej odolnosti proti prerazeniu upevnených na nosnej 
konštrukcii z oceľových profilov alebo iného obdobného 
materiálu. 

Steny, stropy a podlahy sú zhotovené z: 

(a) tehál o minimálnej hrúbke 15 cm alebo 

(b) betónu alebo železobetónu o minimálnej hrúbke 15 cm 
alebo 

(c) kovu o minimálnej hrúbke 1 o cm alebo 

(d) iného materiálu minimálne rovnakej odolnosti proti 
prerazeniu ako (a) až (c). 

01 

02 

03 

01 

02 

51 

52 

53 

12 OOO 18 OOO 30000 

28000 42000 70000 

40000 60000 100 OOO 

4000 6000 10000 

40000 60000 100 OOO 

10 OOO 15 OOO 25 OOO 

20000 30 OOO 50000 

40000 60000 100 OOO 

Tabuľka 2 

60 OOO 

140 OOO 

200 OOO 

20 OOO 

200 OOO 

50 OOO 

100 OOO 

200 OOO 

1) Do limitu poistného plnenia 150 OOO EUR sa vyžaduje buď priestorová alebo plášťová ochrana, nad 150 OOO EUR sa vyžaduje kombinácia 
priestorovej a plášťovej ochrany. 

Článok 6 Zabezpečenie hnuteľného majetku proti lúpeži 

Tabuľka 3 

Miesto poistenia nespÍňa požiadavky stanovené pre LM2. LM1 2 OOO 

Miesto poistenia je vybavené EZS proti lúpežnému prepadnutiu a poplachový signál je vyvedený na PCO. LM2 20000 

Miesto poistenia je vybavené: 

(a) EZS proti lúpežnému prepadnutiu a poplachový signál je vyvedený na PCO a zároveň LM3 40000 

(b) strážene strážnikom so strelnou zbraňou. 
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Článok 7 Zabezpečenie peňazí, cenín a cenností proti krádeži vlámaním do trezora 

Peniaze, ceniny a cennosti sa nachádzajú 
v uzatvorenom priestore a páchateľ prekonal 
zabezpečenie minimálne na úrovni 01 (základné 
vyhotovenie) alebo 01 alebo 52. 

T1 400 600 

Tabuľka 4 

800 2 OOO 

T2.0 1 1 OOO 1 1 500 1 2 OOO 1 4 OOO 
Trezor sa nachádza v uzatvorenom priestore a páchateľ 
prekonal zabezpečenie minimálne úrovni 01 (základné T2.I 2 OOO 2 500 3 500 B OOO 
vyhotovenie) alebo 01 alebo 52. 12 11 . 3 500 5 OOO 7 OOO 16 OOO 

. . . . TJ O 1 500 2 OOO 2 500 6 OOO Trezor sa nachadza v uzatvorenom priestore a pachatel • 
prekonal zabezpečenie minimálne úrovni 02 (rozšírené TJ.I 3 500 5 OOO 7 OOO 16 OOO 1 

vyhotovenie) alebo 02 alebo 52. TJ.II 7 OOO 10 OOO 13 OOO 32 OOO 

T4.0 2 OOO 1 2 500 1 3 500 1 8 OOO .... w A.. 
si c:I Trezor sa nachádza v uzatvorenom priestore a páchateľ L--4------1-------t----+----i 

o 
ffi = = 
A.. prekonal zabezpečenie minimálne úrovni 03 T4.I a ooo 10 OOO 13 OOO 32 OOO 

II 
(bezpečnostné vyhotovenie) alebo 02 alebo 53. 

14
_
11 13 000 20 000 26 

OOO 65 ooo 

Článok 8 Zabezpečenie peňazí, cenín a cenností proti lúpeži v mieste poistenia 

Miesto poistenia je vybavené EZS s tiesňovým tlačidlom s vývodom signálu na PCO. Peniaze/ceniny/cennosti sú uložené 
v trezore minimálne bezpečnostnej triedy 1„ 

Miesto poistenia je vybavené: 

(a) EZS s tiesňovým tlačidlom s vývodom signálu na PCO a zároveň 

(b) strážené strážnikom so strelnou zbraňou. 

Peniaze/ceniny/cennosti sú uložené v trezore minimálne bezpečnostnej triedy 1„ 

Článok 9 Zabezpečenie peňazí a cenín proti lúpeži pri preprave 

Preprava je vykonávaná 1 osobou a peniaze/ceniny sú uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške alebo kufri. 

Preprava je vykonávaná 1 osobou, ktorá je vybavená elektrickým paralyzérom alebo obranným sprejom. Peniaze/ceniny sú 
uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške alebo kufri . 

Preprava je vykonávaná min. 2 osobami, z ktorých sú obe vybavené elektrickým paralyzérom alebo obranným sprejom. 
Peniaze/ceniny sú uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške alebo kufri. 

Preprava je vykonávaná min. 2 osobami motorovým vozidlom. Minimálne jedna osoba je vybavená strelnou zbraňou. 
Peniaze/ceniny sú uložené v riadne uzatvorenom a uzamknutom bezpečnostnom kufri. 

Preprava je vykonávaná min. 2 osobami motorovým vozidlom. Obe osoby sú vybavené strelnou zbraňou . Peniaze/ceniny sú 
uložené v riadne uzatvorenom a uzamknutom bezpečnostnom kufri. 
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Tabuľka 5 

LP1 20000 

LP2 1 40 OOO 

Tabuľka 6 

PP1 2 OOO 

PP2 5 OOO 

PPJ 15 OOO 

PP4 30000 

PP5 50000 



Článok 1 O Zabezpečenie hnuteľného majetku umiestneného mimo budovy 

Tabuľka 7 

Oplotenie je minimálnej výšky 1 BO cm a je tvorené pletivom alebo 
plotovými poliami (kovovými, drevenými alebo ich kombináciou). Nosné 1 OP1 1 4000 1 6000 1 20000 
stÍpy sú zasadené do zeme. 

Ako OP1 ale nosné stÍpy alebo podmurovka sú pevne spojené so zemou 
1 OP2 1 12 OOO 1 1B OOO 1 60 OOO 

III (napr. zabetónované). z 
III 

Ako OP2 a oplotený pozemok je v noci a za zníženej viditeľnosti 
1 """ 1 1 1 100 OOO o OPJ 20000 30000 .... osvetlený . Cl. o 

Oplotenie je minimálnej výšky 1 BO cm a je tvorené z plotových polí 
(napr. kov, tehla, betón). Nosné stípy alebo podmurovka sú pevne 
spojené so zemou (napr. zabetónované). Oplotenie je chránené proti 1 OP4 1 2BOOO 1 42 OOO 1 140 OOO 
prelezeniu (napr. ostnatý drôt). Oplotený pozemok je v noci a za zníženej 
viditeľnosti osvetlený. 

•CC z CC 
Konštrukcia vstupnej brány a spôsob jej uzamknutia je minimálne na 

1 VB1 1 12 OOO 1 1B OOO 1 60 OOO 
úrovni 01 (základné vyhotovenie). Cl. z 

j:'~ 
Konštrukcia vstupnej brány a spôsob jej uzamknutia je minimálne na ~m 
úrovni 02 (rozšírené vyhotovenie). 

VB2 2BOOO 42 OOO 140 OOO 

2) Do limitu poistného plnenia 100 OOO EUR sa vyžaduje buď priestorová alebo perimebická ochrana, nad 100 OOO EUR sa vyžaduje 
kombinácia priestorovej a perimebickej ochrany. 

Článok 11 Zabezpečenie prenosných (mobilných) strojových a elektronických zariadení umiestnených alebo strojných 
a elektronických zariadení zabudovaných v motorových vozidlách alebo pracovných strojoch samohybných 

1. Pre potreby tohto článku sa motorové vozidlá a pracovné stroje samohybné označujú spolu ďalej len „vozidlá" a prenosné (mobilné) strojové 
a elektronické zariadenia a strojné a elektronické zariadenia zabudováné vo vozidlách označujú spolu ďalej len „zariadenia". 

2. Pre potreby tohto článku sa za: 
(a) prenosné (mobilné) strojové a elektronické zariadenia považujú také zariadenia, ktoré sa bežne využívajú na iných miestach v závislosti na 

výkone pracovnej činnosti a ich premiestňovanie alebo prevoz za účelom výkonu pracovnej činnosti je obvyklý, 
(b) strojné a elektronické zariadenia zabudované v motorových vozidlách alebo pracovných strojoch samohybných považujú také zariadenia, ktoré 

sú v motorových vozidlách alebo pracovných strojoch samohybných pevne mechanicky pripevnené a bez použitia náradia ich nie je možné 
demontovať. 

3. Pre potreby tohto článku sa rozlišujú nasledovné spôsoby odstavenia vozidla: 
(a) bez dohľadu, pre ktorý platí, že vozidlo je odstavené na nevyhnutnú dobu v čase medzi 6:00 a 22:00 na mieste na to určenom v rámci obce 

alebo na parkovisku označenom príslušným dopravným značením mimo obce, 
(b) v zabezpečenom priestore, pre ktorý platí, že vozidlo je odstavené: 

(i) v priestore ohradenom funkčným oplotením s minimálnou výškou 190 cm a uzamknutými vstupnými bránami, 
(ii) v uzamknutej garáži bez možnosti prístupu cudzích osôb, 
(iii) na parkovisku, ktorého celá plocha je nepretržite monitorovaná kamerovým systémom s archiváciou záznamu po dobu minimálne 7 dní; 

monitorovanie počas nočných hodín musí byť vykonávané s funkciou nočného videnia, 
(iv) na parkovisku, ktoré je pod stálym dohľadom zamestnanca určeného na kontrolu vchádzajúcich a vychádzajúcich vozidiel na/z parkoviska. 

(c) pod stálym dohľadom, pre ktorý platí, že vozidlo je odstavené: 
(i) a vo vozidle je nepretržite prítomná osoba schopná zasiahnuť za účelom ochrany zariadenia alebo vozidla, v ktorom sa zariadenie nachádza, 
(ii) a nepretržite strážené osobou nachádzajúcou sa v bezprostrednej blízkosti vozidla; osoba je schopná zasiahnuť za účelom ochrany 

zariadenia alebo vozidla, ktorým je vykonávaná preprava, 
(iii) v priestore ohradenom funkčným oplotením s minimálnou výškou 180 cm a zamknutými vstupnými bránami pričom priestor je nepretržite 

fyzicky strážený. 
4. Spôsoby zabezpečenia pre tento článok sú uvedené v Tabuľke 8. 
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Pre krádež zariadenia vlámanim do vozidla platí: 

(a) vozidlo má riadne uzatvorené všetky okná a otváraciu strechu, pokiaľ je ňou 
vozidlo vybavené a zároveň 

(b) dvere a batožinový priestor vozidla sú uzamknuté funkčnými zámkami 
a zároveň 

(c) 
zariadenie je uložené v riadne uzamknutom batožinovom priestore vozidla, 
alebo nákladom priestore vo vyhotovení pevnej nadstavby (nie plachty). 

Pre krádež vozidla spolu so zariadenim platí: 

(a) vozidlo je vybavené funkčným a aktivovaným imobilizérom alebo funkčným 

PZV1 

mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktoré je pevne spojené s vozidlom 1 PZK1 
(napr. Construct, Mul-T-Lock) a je riadne uzamknuté a zároveň 

(b) vozidlo je zabezpečené v rozsahu PZV1 (a) a (b). 

Pre krádež zariadenia vlámanim do vozidla platí, že vozidlo je zabezpečené ako 
PZV1 a zároveň je vozidlo vybavené funkčným a aktivovaným autoalarmom s lokálnou 1 PZV2 
signalizáciou poplachu sirénou. To isté platí aj pre nákladný priestor. 

Pre krádež vozidla spolu so zariadenim platí, že vozidlo je zabezpečené ako PZK1 
a zároveň je vozidlo vybavené funkčným a aktivovaným autoalarmom s lokálnou 1 PZK2 
signalizáciou poplachu sirénou. To isté platí aj pre nákladný priestor. 

Tabuľka 8 

2500 5 OOO 15 OOO 

10 OOO 15 OOO 45 OOO 

Článok 12 Zabezpečenie traktorov, pracovných strojov samohybných, pracovných strojov nesených a strojov, ktoré sú prípojnými 
vozidlami proti krádeži 

1. V prípade umiestnenia predmetu poistenia v uzatvorenom priestore sa uplatňujú spôsoby a úroveň zabezpečenia uvedené v článku 5 Zabezpečenia 
hnuteľného majetku proti krádeži vlámaním do uzatvoreného priestoru. 

2. V prípade umiestnenia predmetu poistenia v oplotenom areáli sa uplatňujú spôsoby a úroveň zabezpečenia uvedené v článku 1 O Zabezpečenie 
hnuteľného majetku umiestneného mimo budovy. 

3. V prípade umiestnenie predmetu poistenia mimo uzatvoreného priestoru alebo oploteného areálu sa uplatňujú spôsoby zabezpečenia uvedené 
v Tabuľke 9. 

4. Pre uloženie kľúčov a ovládačov od strojov a kľúčov od bezpečnostných visiacich zámkov, ktorými sú stroje zabezpečené platí: 
(a) sú uložené v uzamknutom trezore alebo schránke v uzatvorenom priestore alebo 
(b) sú v nepretržite stráženom uzatvorenom priestore (napr. obsluhovaná vrátnica) alebo 
(c) sú v držbe poisteného, zamestnanca poisteného alebo inej oprávnenej osoby na nevyhnutný čas ak nie je možné z objektívnych dôvodov splniť 

spôsob (a) alebo (b). 
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Stroj je riadne uzatvorený a uzamknutý, t.j. prístupu páchateľa k ovládaniu stroja 
je zabránené uzamknutím kabíny ak disponuje zámkom a/alebo mechanickým 
zabezpečovacím systémom, ktorý blokuje prevody potrebné k pohybu stroja. 
V prípade ak je kabína stroja vybavená zámkom, tak musí byť uzamknutá. 

Stroj je zabezpečený ako PS1 a je vybavený imobilizérom. 

Stroj je zabezpečený ako PS2 a je vybavený aktívnym vyhľadávacím systémom. 

Stroj/prípojné vozidlo je: 

pripojený a uzamknutý ak je vybavený uzamykacím systémom ku 
(a) traktoru alebo pracovnému stroju samohybnému zabezpečenému podľa 

PS1 až PS3 alebo 

pripútaný k pevnej konštrukcii oceľovým lanom alebo reťazou 
o minimálnom priereze 1 cm2 uzamknutým bezpečnostným visiacim 

(b) zámkom; spojenie nie je možné narušiť bez deštrukčného narušenia 
bezpečnostného visiaceho zámku, oceľového lana alebo reťaze , 

konštrukcie ku ktorej je predmet pripevnený alebo pripútaného stroja . 

Stroj/prípojné vozidlo je zabezpečený ako PV1 a je vybavený aktívnym 
vyhľadávacím systémom . 

Článok 13 Výklad pojmov 

Tabuľka 9 

PS1 50 OOO 100 OOO 

PS2 75 OOO 150 OOO 

PS3 100 OOO 200 OOO 

PV1 15 OOO 30 OOO 

PV2 30 OOO 60 OOO 

1. Bezpečnostné dvere predstavujú súbor prvkov dverí zabezpečujúcich uzatvorenie dverného otvoru, t.j . dverný rám (zárubňa) , dverné závesy, dverné 
krídlo a bezpečnostný zámok. Za bezpečnostné dvere sa považujú dv,ere, ktorých všetky prvky spíňajú požiadavky minimálne bezpečnostnej triedy 3 
podľa STN EN 1627. 

2. Bezpečnostné kovanie (štít) prekrýva cylindrickú vložku z vonkajšej strany dverí a zabraňuje jej rozlomeniu, odvŕtaniu a vytrhnutiu. Kovanie nemôže 
byť demontovateľné z vonkajšej strany dverí. 

3. Bezpečnostný kufrík je kufrík alebo kontajner určený na prepravu peňazí, cenín a cenností. Je profesionálne vyrobený akreditovaným výrobcom a je 
vybavený bezpečnostnou retiazkou s náramkom, ktorý musí mať osoba vykonávajúca prepravu nasadený. Bezpečnostný kufrík je uzamknutý 
bezpečnostným zámkovým systémom a opatrený kombináciou minimálne 2 prvkov - siréna, dymovnica, farbiaci modul (dymovo-farbiaci modul sa 
považuje za 2 prvky). 

4. Bezpečnostný visiaci zámok je visiaci zámok spÍňajúci požiadavky minimálne bezpečnostnej triedy 3 podľa STN EN 1627. Visiaci zámok má tvrdený 
strmeň o minimálnom priemere 1 O mm. Petlice a oká, ktorými prechádza strmeň visiaceho zámku musia mať porovnateľnú mechanickú odolnosť proti 
vlámaniu ako strmeň visiaceho zámku pričom petlica a oká sú z vonkajšej strany upevnené nerozoberateľným spojením. 

5. Bezpečnostný zámok je zámok skladajúci sa zo zámku zadlabávacieho, bezpečnostnej cylindrickej vložky a bezpečnostného kovania. Všetky jeho 
časti spíňajú požiadavky minimálne bezpečnostnej triedy 3 podľa STN EN 1627. Vložka je odolná proti vytlačeniu a vyhmataniu. Za bezpečnostný zámok 
sa považuje aj elektromechanický zámok spÍňajúci požiadavky na odolnosť uvedené v tomto odstavci . 

6. Bezpečnostnou závorou sa rozumie minimálne 2 bodový kovový uzamykací mechanizmus vertikálneho typu, horizontálneho typu alebo ich 
kombináciou vo vyhotovení pevne spojenom s dverami alebo odnímateľnom. Závora alebo jej výsuvné istiace body sa zasúvajú do konzol pevne 
spojených so stenou ale rámom dverí v prípade ak je rám dverí zabezpečení proti roztlačeniu . V prípade ak je závora z vonkajšej strany dverí, tak musí 
byť uzamknutá zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou opatrenou bezpečnostným kovaním (štítom) alebo bezpečnostným visiacim zámkom 
a istiace body musia byť zabezpečené pevným nerozoberateľným spojom (napr. zvary). 

7. Bránou sa rozumie garážová brána alebo iný uzatvárateľný stavebný otvor budovy okrem dverí slúžiaci k vstupu alebo vjazdu do budovy. Brána je 
zabudovaná do budovy a vykazuje minimálne rovnakú odolnosť proti vlámaniu (násilnému vniknutiu) ako dvere pre daný kód zabezpečenia. V prípade 
ak je brána ovládaná elektricky, tak elektromotor nemôže byť dostupný z vonkajšej strany budovy, to isté sa vzt'ahuje aj na staticky zabudované 
ovládanie elektromotora ak nie je zabezpečené voč i neoprávnenej manipulácii. 

8. Elektronický zabezpečovací systém (EZS) je systém na detekciu a signalizáciu vstupu, pokusu o vstup a prítomnosti neoprávnenej osoby do objektu, 
priestoru alebo na pozemok. EZS taktiež signalizuje pokus o sabotáž prvkov EZS alebo ich poruchu. Návrh, prevádzka, montáž (inštalácia), údržba a 
kontrola EZS musia byť vykonávané v súlade s požiadavkami stanovenými technickými normami spoločnosťou , ktorá má k týmto činnostiam príslušné 
oprávnenia. Údržba a kontrola EZS musia byť vykonávané výrobcom alebo oprávnenou servisnou spoločnosťou. Po montáži (inštalácii) EZS musí byť 
vyskúšaná funkčnosť EZS vrátane prenosu signálu. To isté platí aj pri dodatočných zmenách EZS. EZS disponuje záložným zdrojom napájania pre 
prípad výpadku elektrickej energie. Signál z EZS môže byť vyvedený nasledovnými spôsobmi: 
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r (a) lokálny vývod z EZS predstavuje vývod poplachového signálu na akustické a optické hlásiče namontované (inštalované) v zabezpečenom 
priestore alebo jeho bezprostrednej blízkosti; ak je to objektívne možné, tak signalizačné prvky musia byľ umiestnené v dostatočnej výške aby 
nebola možná manipulácia s nimi bez použitia rebríka a pod.; akustické hlásiče musia byľ vybavené rezervným systémom napájania., 

(b) automatický telefónny vollt (ATV) je zariadenie slúžiace k prenosu signálu z EZS na minimálne dve telefónne stanice, pričom mimo 
prevádzkových hodín zabezpečenej prevádzky je vždy minimálne 1 osoba schopná okamžite reagovať na prijatý signál a vykonať primerané 
opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody, 

(c) pult centralizovanej ochrany (PCO) prijíma hlásenia od EZS o narušení zabezpečeného objektu, priestoru alebo pozemku. PCO zobrazuje, 
vyhodnocuje a archivuje poplachové informácie; je nepretržite obsluhovaný políciou alebo súkromnou bezpečnostnou službou (SBS), ktorá má 
pre takúto činnosť platné oprávnenie; PCO overuje dostupnosť prepojenia prenosového systému s EZS v pravidelnom intervale a v prípade ak nie 
je možné overiť spoľahlivý prenos signálu medzi PCO a EZS je situácia vyhodnotená ako sabotáž a porucha EZS; SBS musí disponovať zásahovou 
jednotkou s maximálnou dobou dojazdu do 15 minút od prijatia signalizácie poplachu, sabotáže alebo poruchy EZS. 

9. lmobilizérom sa rozumie elektronické zabezpečovacie zariadenie, ktoré je pevne zabudované v stroji a zabraňuje neoprávnenej jazde so strojom tým, 
že odpojí spínaciu skrinku, odpojí riadiacu jednotku motora, preruší činnosť vstrekovania a pod„ 

10. Mechanické nezabezpäné okná a stavebné otvory sú tie, ktoré nespÍňajú zabezpečenie podľa bodu 11. tohto článku. 
11. Mechanické zabezpäné okná a stavebné otvory sú tie, ktoré sú zabezpečené za použitia niektorého z nižšie uvedených mechanických zábranných 

prostriedkov: 
(a) bezp~nostné sklo, za bezpečnostné sklo sa považuje bezpečnostné vrstvené sklo, sklo s dodatočne inštalovanou bezpečnostnou fóliou alebo 

sklo s drôtenou vložkou, ktoré vykazujú kategóriu odolnosti minimálne P2A podľa technickej normy STN EN 356; v prípade dodatočne inštalovanej 
bezpečnostnej fólie musí byľ bezpečnostná fólia inštalovaná na skle s minimálnou hrúbkou podľa certifikátu zhody inštalovanej bezpečnostnej 
s požiadavkami na príslušnú kategóriu odolnosti podľa STN EN 356; po inštalácii bezpečnostnej fólii na sklo musí zasklenie vykazovať kategóriu 
odolnosti minimálne P2A podľa STN EN 356; bezpečnostná fólia musí byľ odborne inštalovaná spoločnosťou, ktorá má k takejto činnosti platné 
oprávnenie; bezpečnostná fólia musí byť nalepená na vnútornú stranu skla a musí zasahovať až na jeho okraje, 

(b) funktná mreža, za funkčnú mrežu sa považuje mreža tvorená oceľovými prútmi s minimálnym prierezom 100 mm2 s veľkosťou mrežových ôk 
najviac 400 cm2; mreža musí byľ dostatočne tuhá a odolná proti roztiahnutiu. Prúty musia byľ vzájomne spojené nerozoberateľným spôsobom; 
mrežu je možné z vonkajšej strany demontovať len hrubým násilím za použitia napr. kladiva, pílky na železo, brúsky; podľa spôsobu inštalácie 
rozdeľujeme mreže na: 
(i) pevne namontovaná mreža, ktorá musí byľ z vonkajšej strany pevne a nerozoberateľným spôsobom ukotvená (zamurovaná, 

zabetónovaná a pod.) v minimálne 4 bodoch v stene alebo v ráme okna alebo iného otvoru, 
(ii) odnímateľná mreža, ktorá je uzamknutá minimálne 4 bezpečnostnými visiacimi zámkami; petlice a oká, ktorými prechádza strmeň zámku 

musia mať minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti násilnému prekonaniu ako strmene visiacich zámkov a musia byť z vonkajšej 
strany pripevnené (spojené) pevným nerozoberateľným spôsobom, 

(iii) otvárateľná mreža, ktorej konštrukcia a ukotvenie jej závesov musí byľ vyhotovené z vonkajšej strany nerozoberateľným spôsobom; 
mreža musí byľ zabezpečená proti vysadeniu (napr. zapustením do zárubne); mreža musí byť uzamknutá minimálne jedným 
bezpečnostným visiacim zámkom a petlice a oká, ktorými prechádza strmeň zámku musia mať minimálne rovnakú mechanickú odolnosť 
proti násilnému prekonaniu ako strmene visiacich zámkov a musia byľ z vonkajšej strany pripevnené pevným nerozoberateľným 

spôsobom, 
(iv) navíjacia mreža, ktorá musí byľ aspoň v hornej časti otvoru pre mrežu pevne nerozoberateľným spôsobom ukotvená (napr. zabetónovaná, 

zamurovaná); musí byľ uzamknutá jedným bezpečnostným zámkom alebo minimálne dvomi bezpečnostnými visiacimi zámkami a petlice 
a oká, ktorými prechádza strmeň zámku musia mať minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti násilnému prekonaniu ako strmene 
visiacich zámkov a musia byť z vonkajšej strany pripevnené pevným nerozoberateľným spôsobom; mreže musí byľ vybavená 
mechanizmom, ktorý zabraňuje neoprávnenému nadvihnutiu mreže, 

(c) funktná okenica je okenica vyrobená z dreva alebo kovu, ktorá je zabezpečená uzatváracím mechanizmom z vnútornej strany budovy a je 
zabezpečená proti vyháčkovaniu; ukotvenie okenice vrátane konštrukcie okenice je z vonkajšej strany nerozoberateľné; závesy okenice sú 
vyhotovené z mechanicky odolnej konštrukcie a okenicu je možné z vonkajšej strany prekonať len hrubým násilím za použitia kladiva, sekery 
apod„ 

(d) funktná roleta je roleta z vlnitého plechu alebo z oceľových alebo hliníkových lamel v bezpečnostnom vyhotovení spíňajúca požiadavky 
minimálne bezpečnostnej triedy 3 podľa STN EN 1627; roleta musí byľ dostatočné pevná a odolná proti roztiahnutiu lamel; roleta je uzamknutá 
bezpečnostným zámkom, dvomi bezpečnostnými visiacimi zámkami; v prípade ak je roleta ovládaná elektrickým pohonom, roleta musí byť riadne 
uzatvorená a nie je možné ju otvoriť bez príslušného ovládača; roletu je možné z vonkajšej strany prekonať len hrubým násilím za použitia kladiva, 
sekery a pod„ 

12. Mechanickými zábrannýml prostriedkami sa rozumejú prostriedky slúžiace na ochranu budov, priestorov a pozemkov pred neoprávneným vniknutím 
(napr. oplotenie, brány, dvere, zámky, uzamykacie systémy, okná, mreže, trezory) Neoprávnené vniknutie je pre účely tohto pojmu nežiaduce vojdenie. 

13. Za miesto, z ktorého Je predmet poistenia alebo budova a jej konštrukčné prvky dostupný v horizontálnom smere sa považuje terasa, prístavba, 
požiarny rebrík, strom a pod„ Za takéto miesto sa nepovažuje bleskozvod a dažďové zvody. 

14. Nerozoberateľné spojenie je taký typ spojenia/pripojenia/pripevnenia/ukotvenia, pri ktorom nie je možné mechanický zábranný prostriedok oddeliť 
bez deštrukčného narušenia zábranného prostriedku alebo majetku s ktorým je spojený alebo ku ktorému je pripojený/pripevnený/ukotvený (napr. 
zvary, nity, zamurovanie). 

15. Obranným sprejom sa rozumie slzotvorný sprej určený na dočasné paralyzovanie páchateľa pomocou bolesti očí a/alebo dýchacích ciest. 
16. Oknami sa rozumejú okná, výklady a celosklené dvere s rámom. 

17. Oplotením sa rozumie pevná bariéra zamedzujúca voľnému vstupu na miesto ohraničené oplotením. Minimálna výška oplotenia je dodržaná vo 
všetkých častiach oplotenia vrátane vstupnej brány. Vzdialenosť, ukotvenie a montáž nosných stípov musí znemožňovať strhnutie, podkopanie 
a podlezenie oplotenia. Súčasťou oplotenie je aj vstupná brána. 

18. Osoba vykonávajúca prepravu peňazí a cenin je osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony a fyzicky zdatná. Osoba je 
preukázateľne odborne zaškolená ako vykonávať prepravu a ako postupovať v prípade hroziaceho nebezpečenstva. Je vybavená funkčným mobilným 
telefónom, vysielačkou alebo obdobným komunikačným zariadením prostredníctvom ktorého môže privolať políciu. Ak je osoba vybavená strelnou 
zbraňou, tak musí mať platné oprávnenie na jej držbu a nosenie. 
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19. Pevná taška alebo kufor je taška alebo kufor vyrobená z pevného (napr. tvrdený plast, koža) a nepriehľadného materiálu a zároveň musí by\ 
uzatvorená uzatváracím mechanizmom (napr. zips, pracka). 

20. Prídavný bezpečnostný zámok je zámok doplňujúci hlavný bezpečnostný zámok. Prídavný bezpečnostný zámok musí byľ namontovaný na dverách 
z vnútornej strany budovy. lstiaci body zámku sú obvykle vedené do prídavného zariadenia pevne spojeného s dverným rámom. V prípade presklených 
dverí sa musí jednať o zámok, ktorý nie je možne odomykať bez použitia kľúča alebo ovládača. Bezpečnostná trieda zámku je minimálne zhodná 
s bezpečnostnou triedou hlavného bezpečnostného zámku. 

21 . Pevnými dverami sa rozumejú dvere o minimálnej hrúbke 40 mm, ktoré sú vyrobené z materiálov ako napr. kov, drevo, plast alebo ich kombinácie. 
Dvere vyrobené zo sololitu vyplnené papierovou voštinou a iné dvere obdobnej odolnosti proti násilnému vniknutiu (vlámaniu) sa nepovažujú za pevné 
dvere pokiaľ nie sú z vnútornej strany spevnené (oceľová platňa min. hrúbky 1 mm, funkčná mreža a pod.). Dvere sú chránené proti vysadeniu 
a zasadené do dverného rámu (zárubne), ktorý je zabezpečený proti roztiahnutiu a pevne ukotvený do steny. Dvojkrídlové dvere sú zaistené takým 
spôsobom aby obe krídla vykazovali rovnakú odolnosť proti vlámaniu (násilnému vniknutiu) ako dvere jednokrídlové a sú vybavené ochranou proti 
roztvoreniu zamknutých dverí vysunutím ukotvenia napr. závorou, prídavným bezpečnostným zámkom s uzamykaním istiacich bodov do betónu alebo 
oceľových puzdier. Presklené časti dverí s plochou skla väčšou ako 600 cm 2 sú chránené mechanickým zabezpečením pokiaľ nie je vo dverách 
osadené bezpečnostné sklo. V prípade sklenených bezrámových dverí vyrobených z bezpečnostného skla sa zasadenie do dverného rámu nevyžaduje. 

22. Rozoberateľné spojenie je taký typ spojenia, ktoré je možné rozobrať a opätovne zmontovať bez poškodenia (napr. skrutky, kliny). Na ich rozobratie 
je potrebné použiť minimálne ručné náradie. 

23. Schránkou je skriňový objekt, ktorého konštrukcia je odolná proti násilnému vniknutiu do jeho vnútorného priestoru a ktorého rozmer alebo hmotnosť 
znemožňuje jeho odnesenie. Schránka musí byľ uzamknutá bezpečnostným zámkom alebo trezorovým zámkom. 

24. Stavebnými otvonni sa rozumejú otvory v konštrukcii budovy väčšie ako 400 cm2, ktoré neslúžia k vstupu alebo vjazdu napr. svetlík, vetracia šachta. 
Za stavebný otvor sa považuje aj otvor vo dverách, bráne alebo vstupnej bráne väčší ako 400 cm2• 

25. Strážnik je pravidelne v profesii školená a cvičená osoba, ktorá je fyzicky zdaná a duševne spôsobilá na výkon takejto činnosti a je zmluvne zaviazaná 
k výkony ochrany zvereného majetku proti odcudzeniu počas určenej doby a stanoveným spôsobom. Ak nie je v týchto ZDOV uvedená strelná zbraň 
ako výbava strážnika, tak strážnik môže byľ vybavený strelnou zbraňou alebo služobným psom s osvedčením o absolvovaní výcviku pre strážnu službu. 

26. Tiesňovým Uačidlom pri EZS je mobilné alebo statické zariadenie, ktorého aktiváciou sa vysiela poplachový signál na PCO. 

27. Trezor je špeciálny úschovný objekt, ktorého odolnosť proti vlámaniu je vyjadrená bezpečnostnou triedou určenou certifikátom zhody. Certifikácia musí 
byť vykonaná na základe skúšok vykonaných štátom akreditovaným laboratóriom podľa normy STN EN 1143-1. Za trezor sa nepovažuje protipožiarna 
skriňa. Trezory s hmotnosťou do 200 kg musia byť pevne zabudované do podlahy alebo steny (napr. zabetónované, zamurované) tak, že ich je možné 
odniesť až po ich otvorení alebo vybúraní z podlahy alebo steny. Trezor musí byľ riadne uzatvorený a uzamknutý a kľúče alebo kódové kombinácie od 
trezorových zámkov nesmú byť voľne uložené (napr. v zásuvke stolu, v skrini) v mieste poistenia kde sa trezor nachádza. 

28. Uzatvoreným priestorom sa rozumie stavebne vymedzený priestor, ktorého podlaha, steny a strop sú vyhotovené z obvyklých stavebných materiálov 
a prvkov v zmysle článku 5 týchto ZDOV. Dvere, brány, okná o ostatné mechanické zábranné prostriedky sú riadne uzatvorené a uzamknuté. Uzavretým 
priestorom nie je oplotený priestor a priestor vo vnútri vozidla. 

29. Vstupná brána pri oplotení nemusí byť zasadená do rámu avšak musí byť zabezpečená proti vyveseniu. 

30. Vyhľadávacím systémom sa rozumie monitorovací a lokalizačný systém, ktorého detektory signalizujú neoprávnenú manipuláciu so strojom a zároveň 
systém zasiela hlásenie na dispečerské centrum. Systém je vybavený vlastným zdrojom napájania pre prípad výpadku elektrickej energie. 

31 . Vyhotovenie dveri/brán: 

(a) základné vyhotovenie - všetky vstupy do poisteného priestoru sú osadené pevnými dverami vybavenými bezpečnostným zámkom alebo 
bezpečnostným visiacim zámkom, 

(b) rozšírené vyhotovenie - všetky vstupy do poisteného priestoru sú osadené pevnými dverami vybavenými: 
(i) bezpečnostným zámkom s minimálne 3 bodovým bezpečnostným rozvorovým zámkom alebo 
(ii) bezpečnostným zámkom a bezpečnostnou závorou alebo 

(iii) uzamknutými automatickým mechanizmom v prípade ovládania elektrickým pohonom. 
(c) bezpečnostné vyhotovenie - všetky vstupy do poisteného priestoru sú osadené bezpečnostnými dverami s bezpečnostným zámkom 

s minimálne 3 bodovým bezpečnostným rozvorovým zámkom. 

32. Zámok s cylindrickou vložkou musí byť zvonku prekrytý bezpečnostným kovaním zabraňujúcim jej rozlomeniu, odvŕtaniu a vytrhnutiu. Kovanie 
nemôže byt' demontovateľné z vonkajšej strany dverí. Vložka musí byt' odolná proti vytlačeniu a vyhmataniu. 

Článok 14 Záverečné ustanovenia 

1. ZDOV tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a zmluvné strany môžu upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to nie je v 
ZDOV výslovne zakázané. 

2. Tieto ZDOV nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2017. 
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POISTENIE MAJETKU 
INFORMAČNÝ DOKUMENT O POISTNOM PRODUKTE 

Spoločnosť: PREMIUM lnsurance Company Limited, so sídlom The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq 1-lljun, Qormi , QRM 3800, 
Malta, zapísaná v Registri spoločností na Malte pod registračným číslom C 91171 , konajúca na území Slovenskej 
republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky: 
PREMIUM lnsurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Šoltésovej 14, 
811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: 

Produkt: 
Po, vložka číslo : 3737/B 
Poistenie majetku podnikateľov 

Informačný dokument o poistnom produkte poskytuje stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia, pričom 
kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte pre zákazníka sú uvedené v ďalších dokumentoch. 

O aký typ poistenia ide? 

Poistenie majetku podnikateľov slúži na poistenie škôd na majetku spôsobených poisteným poistným rizikom. = Čo je predmetom poistenia? 

" Predmetom poistenia môžu byť napr. prevádzkovo 
obchodné zariadenia, zásoby, peniaze, stavebné 
úpravy, nehnuteľnosti , náklady vynaložené na 
vypratanie miesta poistenia. 

Škody spôsobené 

" základným živelným poistením obsahujúcim: 
náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa s posádkou, 
náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa bez 
posádky, požiar, priamy úder blesku, výbuch 

" rozšíreným živelným poistením obsahujúcim: 
aerodynamický tresk, dym, krupobitie, lavínu , náraz 
motorového vozidla vedeného poisteným, náraz 
motorového vozidla vedeného inou osobou ako 
poistený, pád stromov / stožiarov / iných 
predmetov, prudký vietor, tiaž snehu alebo 
námrazy, výbuch sopky, zosuv pôdy/ zrútenie skál 
alebo zeminy 

" povodňou alebo záplavou 
" zemetrasením 
" vodovodnou škodou, t.j . škodou spôsobenou 

nečakaným a náhlym únikom vody, pary alebo 
kvapaliny z vodovodného zariadenia 

" prerušením prevádzky, ktoré nastalo v dôsledku 
škody na majetku spôsobenej vyššie uvedenými 
poistnými rizikami 

" rozbitím skla 
" krádežou a/alebo lúpežou 
" prerušením prevádzky, ktoré nastalo v dôsledku 

odcudzenia majetku 
" vandalizmom 
" poškodením alebo zničením strojového zariadenia 

alebo elektronického zariadenia 
" prerušením prevádzky, ktoré nastalo v dôsledku 

poškodenia alebo zničenia strojového zariadenia 
alebo elektronického zariadenia 

" poškodením, zničením alebo odcudzením 
prepravovaného nákladu 

" Poistná suma alebo limit poistného plnenia pre 
jednotlivé položky predmetu zodpovedá hodnote 
týchto položiek určenej poistníkom. Informácie 
o výške poistných súm pre jednotlivé položky 
môžete nájsť v poistnej zmluve. 

~ čo nie je predmetom poistenia? 

X motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel, ktoré 
sú vyrobené alebo schválené na účely v premávke na 
pozemných komunikáciách a podliehajú prihláseniu do 
evidencie vozidiel 

x lietadlá, plavidlá, koľajové vozidlá, prípadne iné 
zariadenia schopné pohybu v atmosfére 

X domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá a iné 
druhy vyšších organizmov 

X vodstvo, pôdu , polia, lesy, porasty a rastliny 
X verejné prenosové a distribučné sústavy elektriny, 

plynu , vody, tepla a verejné elektronické komunikačné 
siete 

X softvérové vybavenie a elektronické dáta 
X škody, ktoré sú dôsledkom odstavenia prevádzky ako 

hospodárska strata, ušlý zisk 
X majetkové sankcie (pokuty, penále, úroky z omeškania 

a pod .) 

m Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie za vedomé 
porušenie povinností stanovených v poistných 
podmienkach a poistnej zmluve, ak to malo podstatný 
vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie 
rozsahu jej následkov 
v prípade ak poistený uvedie poisťovateľa do omylu 
o okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poistné 
plnenie a/alebo výšky poistného plnenia, nie je 
poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie 
poistenie sa nevzťahuje na veci alebo škody vylúčené 
z poistenia vo Všeobecných poistných podmienkach, 
Osobitných poistných podmienkach alebo poistnej 
zmluve 
v prípade ak je stanovený limit poistného plnenia, 
výška poistného plnenia je obmedzená výškou 
stanoveného limitu poistného plnenia 



Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

~ ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa vzťahuje na poistené veci len vtedy ak ku škode na veci došlo na 
mieste, ktoré je uvedené v poistnej zmluve ako miesto poistenia, pričom môže byť vymedzené adresou, parcelným číslom 
alebo územným rozsahom 

Aké mám povinnosti? 

• odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa , vrátane e-mailovej komunikácie a dopÍňan ia 
dotazníkov, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia 

• umožn iť poisťovate ľovi alebo ním povereným osobám vstup do poistených objektov a areálov a umožniť im tým posúdiť 
poistné riziko, preskúmať funkčnosť a činnosť zariadení slúžiacich na ochranu majetku; ďalej predložiť poisťovateľovi 
alebo ním povereným osobám predložiť k nahliadnutiu projektovú , požiarnotechnickú, protipovodňovú , účtovnú a inú 
obdobnú dokumentáciu 

• bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v náležitostiach , ktoré boli podkladom pre uzatvorenie 
poistnej zmluvy a to najmä zmeny prevádzkovej činnosti poisteného, druhu a rozsahu poistného rizika , poistnej hodnoty 
poisteného majetku, miesta poistenia, zariadení slúžiacich na ochranu poisteného majetku, 

• udržiavať poistený majetok v dobrom technickom stave, dodržiavať ustanovenia technických noriem a predpisov, 
všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecných poistných podmienok, osobitných poistných podmienok 
vzťahujúcich sa k dojednanému poisteniu, doplnkových poistných podmienok a poistnej zmluvy, 

• dbať na to, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie 
• platiť poistné v stanovenej výške k termínom jeho splatnosti 
• bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi a toto hlásenie doložiť najneskôr do 5 dní v písomnej forme 
• vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody a vyžiadať si k tomu pokyny poisťovateľa a postupovať 

v súlade s nimi 
• bezodkladne oznámiť polícii vznik škody, ktorá nastala za okolností vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného 

činu a umožn iť po isťovateľovi prístup k vyšetrovaciemu spisu polície 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

• Termín a spôsob úhrady poistného, alebo splátok poistného sú uvedené v poistnej zmluve. 
• Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, je poistné splatné prvým dňom poistného obdobia. 

ti Kedy začína a končí krytie? 

• Poistenie vznikne prvým dňom po uzatvorení poistnej zmluvy, ak nebolo zmluvnými stranami dohodnuté, že poistenie 
vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy alebo bol určený neskorší dátum vzniku poistenia. 

Poistenie zaniká: 
• uplynutím poistnej doby, ktorá je uvedená v poistnej zmluve 
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho 

splatnosti , poistenie zaniká uplynutím tejto lehoty 
• ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručen ia výzvy po isťovateľa na 

jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa musí obsahovať 
upozornenie, že poistenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia, pričom to isté platí , ak bola zaplatená len časť poistného; 

• zánikom poisteného 
• písomnou dohodou medzi poistníkom a poisťovateľom 
• ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane, t.j . zánikom poistenej veci 

m Ako môžem zmluvu vypovedať? 
• písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi najneskôr šesť 

týždňov pred koncom poistného obdobia, 
• písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, pričom výpovedná lehota je osemdňová 
• písomnou výpoveďou do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia , pričom 

výpovedná lehota je osemdňová a jej uplynutím poistenie zanikne 




