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G roupam a

Poistené. Garantované. Vybavené.

Groupama poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
M ile tič o v a 21
821 08 B ra tis la v a
IČ O : 4 7 2 3 6 060
IČ DPH: S K 4 020 34023 6
zapísaná v o b ch o d n o m registri O kresného súdu B ratislava I, odd.: Po, vlo žka č.: 2 0 1 9/B
organizačná zlo žka G roupam a B iztosító Zrt., so sídlom : Erzsébet királyné útja 1/C, 1146
Budapest, M aď arsko, IČO: 01-10-041071, DIČ: 402 03402 36, registrovaná R egistrovým súdom
S údnej stolice pre hlavné m esto, číslo registrácie: 01-10-041071.
zastúpená:

M gr. L ad islav G ajdoschík, vedú ci organizačne j zložky

(ďalej len „p o isťo va te ľ“)
a

Obec Pravenec
O b e c n ý ú rad
P ra v e n e c 2 0 8
9 7 2 16 P ra v e n e c
IČ O : 0 0 3 1 8 4 3 4
DIČ: 2 02 11628 03
IBAN: 5
zastúpená:
m eno, priezvisko:
dátum narodenia:
adresa trvalého pobytu:
štátna príslušnosť:
druh a číslo d okladu totožnosti:

Inq. R óbert M ikulášik, funkcia: starosta obce
P raven ec . , 972 16 P ravenec
S lovenská republika
o b čiansky preukaz

(ďalej len „p o istn ík“ , p o is tn ík je zároveň poisteným , pokiaľ nie je uvedené inak)
uzavreli

Poistnú zmluvu č. 9100205484
podľa u stanovenia § 788 a nasl. O b čia nskeho zá ko n n íka v platnom znení neskorších predpisov,
ktorá spolu s P oistným i podm ienkam i poisťovateľa [V šeobecné poistné podm ienky pre poistenie
m ajetku (ďalej len „V P P M “), O sobitné poistn é p o d m ienky pre žive lné poistenie (ďalej len „O P P Z “),
O sobitné poistné p o d m ie n ky pre poiste nie pre prípad o d cu dzenia (ďalej len „O P P O “), O sobitné
poistné po d m ie n ky pre poistenie škôd spôso bených va nd alizm o m (ďalej len „O P P V “), O sobitné
poistné p o d m ie n ky pre poistenie skla (ďalej len „O P P S “), Z m luvn é doje d n a n ia pre poistenie
elektroniky (ďalej len „Z D E “), V še obecné poistné pod m ienky pre poistenie zo dp ovedn osti za
škodu (ďalej len „V P P Z “)], tvoria neo ddeliteľný celok.
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Č lán o k I.
R ozsah poistenia, p o isten é veci, poistné sum y, lim ity poistn éh o p ln en ia, sp o luú časti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Živelné poistenie
Poistenie pre prípad o d c u d zen ia
P oistenie škôd s p ô so b en ých van d alizm o m
P o istenie skla
P oistenie elektroniky
Poistenie zo d p o ved n o sti za škodu

1.

Živelné poistenie
je upravené V P P M a O P P Z a je h o rozsah je vym edzený v n a sledu júcich zm luvných
ustanoveniach:
R iziká kryté živelným poistením dojednaným touto poistnou zm luvou:
- požiar a je h o sprievodné javy;
- výbuch;
- úder blesku;
- náraz alebo zrútenie sa lietajúceho telesa s posádkou, je h o častí alebo je h o nákladu;
- povodeň, záplava;
- víchrica;
- krupobitie;
- zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zem iny;
- prepad neznám ej dutiny;
- lavína;
- tiaž snehu alebo nám razy;
- náraz vozidla;
- dym alebo teplo;
- pád strom ov, stožia rov a iných predm etov;
- zem etrasenie;
- atm o sférické zrážky;
- vodovodné škody.
M iesta poistenia, predm ety poistenia (poistené veci), poistné sum y a výška poistného sú
uvedené v nasledovnej T a b u ľke č. 1:
M iesto poistenia

P redm et poistenia

Pravenec 208

1.

B udova O becného úradu (na
p a rce le číslo 2 3 0 /3 a 230/79)

Pravenec 208

2.

Pravenec 208

3.

H nuteľný m ajetok na O becnom
úrade
Z áso by na O becnom úrade

Pravenec 208

4.

Pravenec 3488

5.

C ennosti v trezore na O becnom
úrade
M aterská škola a školský dvor
(na p a rcele číslo 255/11
a 255/8)

P oistná sum a

Ročné
poistné

830 000 ,00 EUR

249,00 EUR

100 000 ,00 EU R

30,00 EUR

2 000 ,0 0 EUR

0,60 EUR

6 0 0 ,0 0 EUR

0,36 EUR

4 9 5 000,00 EUR

148,50 EUR

Pravenec 233

6.

Š atne na futbalovom ihrisku (na
p a rce le číslo 2195/2)

160 000 ,00 EUR

48,00 EUR

Pravenec 348

7.

K u ltúrno-spoločenské stredisko
(na p arcele číslo 1248/13)

200 000 ,00 EUR

60,00 EUR
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P redm et poistenia

M iesto poistenia

P oistná sum a

R očné
poistné

P ravenec 122

8.

D om sm útku - ded ina (na
p a rce le číslo 358/4)

250 000 ,00 EUR

75,00 EUR

P ravenec 440

9.

D om sm útku - kolónia (na
p a rce le číslo 1248/67)

250 000 ,00 EUR

75,00 EUR

4 000 ,00 EU R

2,40 EUR

8 00 0 ,0 0 EU R

4,80 EUR

10 000 ,00 EU R

6,00 EUR

P ravenec
Pravenec
P ravenec

10. P resklená a u tobu sová zastávka
(na parcele č. 1432/74)
11. D e tské ihrisko - ded ina (na
p a rcele č.230/31)
12. D e tské ihrisko - kolónia (na
p a rcele č.948/1)

Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti spôso bene j ktorým koľvek
rizikom krytým žive ln ým poistením , spoluúča sťou vo výške 30,00 EUR.
R očné poistné za žive ln é p o iste nie je 699 ,66 EUR.

2.

P o istenie pre prípad o d c u d ze n ia
je upraven é V P P M a O P P O a je h o rozsah je vym edzený v nasledujúcich zm luvných
ustanoveniach:
M iesta poistenia, predm ety poiste nia (poistené veci), poistn é sum y, lim ity poistného plnenia
a výška p o istn ého sú u ved ené v nasledo vnej T ab u ľke č. 2:
M iesto poistenia

P ravenec 208
P raven ec 208
P raven ec 208

P redm et poistenia
1. H n ute ľn ý m ajetok na O becnom
úra d e (na p a rce le číslo 230/3
a 230/79)
2. Z á so b y na O becno m úrade (na
p a rce le číslo 230 /3 a 230/79)
3. C e nnosti v trezo re na O becnom
úra d e (na pa rce le číslo 230/3
a 230/79)

P o istná sum a

R očné
poistné

20 000,00 EUR

30,00 EUR

10 000 ,00 EU R

15,00 EUR

600 ,0 0 EU R

0,90 EU R

S pôsoby za b e zp e če n ia pre prípad od cu d ze n ia pre p o iste nie p o d n ika te ľo v tvoria Prílohu č. 1
tejto poistnej zm luvy.
V prípade poistnej udalosti na predm etoch poistenia sa poistený podieľa na poistnom plnení
spoluúča sťou vo výške 30,00 EUR.
R očné poistné za p oiste nie pre prípad odcu dzenia je 4 5 ,9 0 EUR.
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3.

P o isten ie škô d s p ô s o b e n ý c h van d alizm o m
je upravené V P P M a O P P V a je h o rozsah je vym edzený v nasledujúcich zm luvných
ustanoveniach:
M iesto poistenia, predm et poistenia, lim it poistného plnenia a výška poistného sú uvedené
v nasledo vnej T a b u ľke č. 3:
M iesto poistenia
P ravenec

P redm et poistenia
S ú b o r vlastn ých budov

Lim it poistného
pln e n ia /ško d a /ro k
4 000 ,00 EU R

R očné
poistné
48,00 EUR

Pre toto poiste nie sa d o jedná va lim it plnenia za škodovú u d a lo sť a súčasne ročný lim it
plnenia vo výške 4 000 ,00 EUR.
Pri to m to druhu poiste nia sa dojedná va sp o lu ú ča sť 66,00 EUR.

4.

P o isten ie skla
je upravené V P P M a O P P S a je h o rozsah je vym edzený v nasledujúcich zm luvných
ustanoveniach:
M iesto poistenia, pre d m e t poistenia, lim it poistného plnenia a výška poistn ého sú uvedené
v nasledovnej T ab uľke č. 4:
M iesto poistenia

P ravenec

P redm et poistenia

Lim it poistného
pln e n ia /ško d a /ro k

S kle n é výp ln e von ka jších a
vnútorných stavebn ých otvorov
bud ov vo vla stn íctve alebo
sp oluvlastn íctve obce, zasklenie
kata fa lko v a skle né výplne
a u tobu sovej zastávky pred starou
budovou obe cného úradu

6 000 ,00 EU R

R očné
poistné

120,00 EUR

Pre toto poiste nie sa d o jedná va lim it plnenia za škodovú uda lo sť a súčasne ročný limit
plnenia vo výške 6 000 ,00 EUR.
Pri tom to druhu poiste nia sa dojedná va sp o lu ú ča sť 30,00 EUR.

5.

P o istenie elektro n iky
je upravené V P P M a ZD E a je ho rozsah je vym edzený v nasledujúcich zm luvných
ustanoveniach:
M iesta poistenia, predm ety poiste nia (poistené veci), poistné sum y, lim ity poistn ého plnenia
a výška poistn ého sú uvedené v nasledovnej T ab u ľke č. 5:
M iesto poistenia

P ravenec 208

P redm et poistenia
1. S ú bor vlastnej výpočtove j techniky
(počítače, kopírky) na O becnom
úrade

Pri tom to druhu poistenia sa d o jedná va sp o lu ú ča sť 50,00 EUR.

P o istná sum a

R očné
poistné

3 000 ,00 EU R

9,00 EUR
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6.

P o isten ie zo d p o v e d n o s ti za ško d u
je upravené V P P Z a je h o rozsah je vym edzený v nasledujúcich zm luvných ustanoveniach:
a) P o isten ie zo d p o v e d n o s ti za š k o d u obce
P oistenie sa vzťa h u je na z o d p o ve d n o sť za škodu vzniknutú v súvislosti s čin nosťou obce
podľa zákon a č. 369 /19 90 Zb. o obecnom zriade ní v znení neskorších pre d p iso v a/alebo
v súvislosti s a ko u ko ľve k z čin n o stí vyplývajú cich obci z platných právnych p redpisov a
rozhodnutí štátnych orgánov, ak táto čin n o sť nie je vylú čená vo V P P Z. P o istenie sa však
nevzťahuje na zo d p o ve d n o sť za škodu vzniknutú v súvislosti so sa m ostatnou pod n ika te ľ
skou činnosťou obce.
P oistenie sa vzťa h u je na z o d p o ve d n o sť za škodu obce ako zriaď ovateľa m aterskej školy
bez právnej subjektivity.
P o istenie sa vzťa h u je aj na zo d p o ve d n o sť za škodu spôso benú pri výko n e vlastníckych
práv, správe a lebo prevádzke nehnuteľností, ktoré poistený vlastní, má prenajaté alebo
ich inak o právne ne užíva.
P o istenie sa vzťa huje na poistn é udalosti, pri ktorých nastane škoda na územ í S lovenskej
republiky.
Pre toto poiste nie sa dojedná va lim it plnenia za škodovú u d a lo sť a sú časne ročný limit
plnenia vo výške 50 000,00 EU R. P re škodové udalosti vzn ikn u té zo zodp o ve d n o sti za
škodu obce a ko zria ď o va te ľa m ate rske j školy sa dojednáva lim it plnenia za škodovú
uda lo sť a sú časne ročný s u b lim it plnenia vo výške 10 000,00 EUR.
Pri tom to poistení sa d o jedná va sp o lu ú ča sť 50,00 EUR.
R očné poistné za poiste nie zodp o ve d n o sti za škodu obce je 230 ,0 0 EUR.
b) P rip o isten ie zo d p o v e d n o s ti za ško d u z reg resn ých n áro ko v vzn ik a jú c ic h Sociálnej
p o isťovni a zd ravo tn ý m p o isťo vn iam
P o istenie sa vzťa huje na zo d p o ve d n o sť p oiste ného za škodu vzn iknutú z regresných
nárokov Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne z titulu pracovného úrazu zam estnanca
poisteného, ak S o ciálna p oisťo vňa alebo zdravotná poisťovňa preukáže, že boli zo strany
poiste ného p o rušen é predpisy na zab e zp e če n ie bezpečnosti a ochrany zd ravia pri práci
zam estnanca, ktorý utrpel p racovný úraz, a toto porušenie bolo v príčinnej súvislosti so
vznikom pracovné ho úrazu.
T oto pripo istenie je upravené v Č lánku 8 .B VP PZ.
P oistenie sa vzťa h u je na p o istn é udalosti, pri ktorých nastane škoda na územ í Slovenskej
republiky.
Pre toto pripo istenie (poistné riziko) sa dojedná va sublim it p ln enia za škodo vú uda losť a
súča sn e ročný su b lim it plnenia vo výške 10 000,00 EUR.
Pri tom to poistení sa d o jedná va sp o lu ú ča sť 50,00 EUR.
R očné poistné za pripo istenie zo d p o ve d n o sti za škodu z regresných náro ko v vznikajúcich
S o ciálnej poisťovni a zd ravotným poisťo vniam je 15,00 EUR.

Č lán o k II.
H láse n ie ško d o vej udalosti
V zn ik škodovej udalosti je poistený povinný oznám iť bez zbytočného odkladu v súlade s Poistnými
p o d m ienkam i poisťo vate ľa a zároveň to to o zná m en ie predložiť na príslušno m tla čive na adrese:
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G roupam a poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného čle n ské h o štátu
Likvidácia poistných udalostí
M iletičova 21
821 08 B ratislava
Tel.: 0850 211 411
E-m ail: in fo@ qroupa m a.sk
alebo vo všetkých pobočkách poisťo vate ľa

Č lán o k III.
P o istné
D ojednáva sa, že:
a)

poistné podľa § 796 O b čia nskeho zákon níka je bežné;

b)

poistné za poiste nie podľa Č lánku I:
1. Ž iveln é poisten ie
p o is tn é .................................................................................................................
2

699,66 EUR

P o isten ie pre prípad o d c u d zen ia
p o is tn é .................................................................................................................

45,90 EUR

3. P o istenie škô d s p ô so b en ých van d alizm o m
p o is tn é .................................................................................................................

48,00 EUR

4. P o istenie skla
p o is tn é .................................................................................................................

120,00 EUR

5 P o isten ie elektro n iky
p o is tn é .................................................................................................................

9,00 EUR

6

P o isten ie zo d p o v e d n o s ti za škodu
p o is tn é .................................................................................................................

245,00 EUR

7. R o čn é p o istn é (jeden poistný rok - 12 m esiacov)
p o is tn é ..................................................................................................................

1 167,56 EU R

c)

poistným obd obím je je d e n rok;

d)

poistné za poistné obd obie je vo výške 1 167,56 E U R a je splatné dňa 21.08. každého roku;

e)

poistník bude poukazovať poistné príkazom na úhradu na bankový účet poisťovateľa
č. S K 85 5200 0000 0000 1334 9121, S W IFT/B IC kód O T P V S K B X , referencia platiteľa
V S 9 1 0 0 2 0 5 4 8 4 /S S /K S 3 5 5 8 . Poistné sa považuje za uhrade né dňo m je h o pripísania na účet
poisťovateľa
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Č lán o k IV.
Z áv erečn é u stan o ven ia
1.

Poistná zm luva sa uzaviera na dobu neurčitú. Poistná zm luva nadobúda účinnosť dňom
21 .08.2018

2.

R ozsah tejto poistnej zm luvy je m ožné upraviť písom nou form ou po vzájom nej dohode
zm luvn ých strán.

3.

Pre poistenie podľa tejto poistnej zm luvy platia príslušné ustanovenia O bčianskeho zákonníka,
Poistných pod m ie n o k poisťovateľa a zm luvn ých dojednaní, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
tejto poistnej zm luvy. Poistník vyhlasuje, že s o b sa hom uvedených d o ku m e n to v sa o bo znám il
a tieto prevzal v písom nej form e.

4.

P oistník je povinný bez zbytočného odkladu písom ne o zná m iť poisťo vate ľo vi zaved enie
nútenej správy alebo ozdravného režim u.

5.

P oisťo vateľ súhlasí so zverejnením textu tejto zm luvy.

6.

P o istník/po istený potvrdzuje, že mu poisťo vate ľ poskytol inform áciu o spracova ní osobných
údajov podľa § 19 zá kon a č. 18/2018 Z.z., o o ch rane osob ných údajov.

7.

P oistník/po istený súhlasí, aby ho poisťoval kontaktoval (osobne, telefonicky, poštou alebo
e-m ailom ) o inform áciách súvisiacich s činnosťou a aktivitam i poisťovateľa, vrátane
predloženia ponuky poistenia.
M
Áno
□
Nie
P oistník je o p rávne ný od vo la ť súhlas so spracúva ním a využívaním je h o osobných údajov na
vyššie uvedené účely, ktoré si vyžadujú osob itný súhlas. O dvolanie súhlasu so spracúvaním
osobných ú da jov na vyššie uvedené účely, ktoré si vyžadujú osobitný súhlas, nadobúda
účinnosť je d e n m esiac po doručení poisťovateľovi.

8.

P oistník svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol pred uzavretím poistnej zm luvy odovzdaný
fo rm u lá r o dôležitých zm luvn ých podm ienkach uzatváranej poistnej zm luvy podľa § 70 ods. 4
zákon a č. 39/201 5 Z. z. o poisťovníctve a o zm ene a doplnení niektorých zá ko n o v v znení
neskorších predpisov.

9.

P oistník svojím podpisom potvrdzuje, že vše tky údaje uvedené v poistnej zm lu ve sú úplné a
pravdivé a že nezam lčal žiadnu sku to čn o sť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou
zm luvou.

10. T á to poistná zm luva obsa huje 8 strán, P rílohu č. 1 a P oistné pod m ienky poisťovateľa, a je
vyhotove ná v troch exem plároch, z ktorých každá zm luvn á strana a sp ro stred kovateľ
poistenia d o sta n e po jednom .
11. Poistná zm lu va nadobúda p latn osť podpisom poistnej zm luvy obidvom a zm lu vn ým i stranam i
- poistníkom a poisťovateľom .
12. Z m luvné strany vyhlasujú, že si túto poistnú zm luvu prečítali, že je j porozum eli, uzavreli ju
slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýh odných podm ienok, a na zn a k súhlasu ju
podpisujú.
13. S p rostredkova teľom poiste nia je: VSG - S LO V A K IA s.r.o., získateľské číslo: 811907534.
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V yhlásen ie sprostred kovateľa poistenia:
V yhlasujem , že som vykon al identifikáciu klienta a overenie je h o id e n tifiká cie v zm ysle § 7 a 8
zákona č. 297/2008 Z. z. o o ch rane pred legalizáciou príjm ov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizm u.

......! .............. '

N / ...........v "

P odpis sprostred kovateľa

V P ra v e n c i, dňa 17.08.2018

G K O U P A IV
pobočka poisť
MiietičoVíi 21, P.
OR SR Bratislai
iCO: 47 23$ t

V Bratislave, dňa 17.08.2018
odtlačok pečiatky a p op pis zástupcu poisťovateľa

•3^^ G roupam a
P o iste n é . G a ra n to v a n é . V y b a v e n é .

SPÔSOBY ZABEZPEČENIA PRE PRÍPAD ODCUDZENIA
PRE POISTENIE PODNIKATEĽOV
1. Plnenie poisťovateľa pre prípad krádeže vlámaním je obm edzené lim itom plnenia zodpovedajúcim spôsobu
zabezpečenia v čase poistnej udalosti, tak ako je uvedené v nasledovných tabuľkách:
1/a. H n u te ľn é veci b e ž n é h o c h a ra k te ru u m ie s tn e n é v u z a m k n u tý c h o b je k to c h (b u d o v á c h a halách)
P redpísaný spôsob za b e zp e če n ia
L im it p ln e n ia
(v EUR)

I

v c h o d o vých dverí

pre skle n ých častí (o kn á , výk la d y )
a o s ta tn ý c h o tv o ro v

do 6 640

D2

01 + 0 2

do 16 600

D4 alebo D3 + E1

01 + 0 2 + 0 3 alebo 01 + E1

do 33 200

D4 + E1 alebo D3 + E1 + E2

01 + 0 2 + 0 3 alebo 01 + El + E2

do 166 000

D4 + E1 + E 2 alebo D3 + E1 + E3

01 + 0 2 + 0 3 alebo 01 + E1 + E3

do 332 000

D4 + E1 + E3 alebo D4 + E1 + E2 + S3

01 + 0 2 + 0 3 alebo 01 + E1 + E3 + S3

nad 332 000

D4 + E1 + E3 + S3 alebo D4 + E1 + E2 + S4
alebo D4 + E1 + E2 + S5
alebo D4 + E1 + E2 + S6

01 + 0 2 + 0 3 alebo 01 + E1 + E3 + S4
alebo 01 + E1 + E3 + S5
alebo 01 + E1 + E3 + S6

1/b. H n u te ľn é veci b e ž n é h o c h a ra k te ru , k to ré sú v z h ľa d o m k svo jm u o b je m u a le b o v la s tn o s tia m
u m ie s tn e n é na v o ľn o m p rie s tra n s tv e m im o u z a m k n u tý o b je k t (v a re á li p o d n ik u , zá vo d u )

Groupam a poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Číslo tlačiva: 16258/1

L im it p ln e n ia
(v EUR)

Z a b e zp e če n ie o b je k tu

do 3 320

SI

do 33 200

S1 + S2

do 66 400

SI + S3

do 166 000

S1 + S4 alebo SI + S5

nad 166 000

SI + E4 + S4 alebo S1 + E4 + S5 alebo SI + S6

1/c. H n u te ľn é veci b e ž n é h o c h a ra k te ru u m ie s tn e n é v o v ý k la d o c h
L im it p ln e n ia
(v EUR)

Z a b e zp e če n ie v ý k la d u o b je k tu

do 3 320

01 + 0 2

do 6 640

01 + 0 2 + E1

do 16 600

01 + 0 2 + E1 + E2

do 33 200

01 + 0 2 + E1 + E3

2. Peniaze, ceniny, cennosti a klenoty
Predpísaný spôsob zabezpečenia
Lim it
plnenia
(v EUR)

, , , ,
vchodových
(j v e rj

presklených
častí (okná,
,. . , '
výklady)
a ostatných
otvorov

, , ,
schránka

iné

Stupeň
odolnosti
tre zo ru
podľa
STN EN

Počet
trezorových
zám kov
,

332

D1

01

n

-

1

1 660

D2

01

T2

-

1

3 320

D3

01

T2

-

1

6 640

D4+ E1

01 + 0 2 + 0 3

T3

E5

-

1

16 600

D4+ E1+E3

01 + 0 2 + 0 3

T4+E3

E5+E6

EN 00

1

50 000

D4 + E1 + E3

01 + 0 2 + 0 3

T4+E3

E5+E6

EN 0

1

100 000

D4 + E1 + E3

01 + 0 2 + 0 3

T4+E3

E5+E6

EN I

1

120 000

D4 + E1 + E3

01 + 0 2 + 0 3

T4+E3

E5+E6

EN II

1

332 000

D4 + E1 + E3

01 + 0 2 + 0 3

T4+E3

E5+E6

EN III

1

664 000

D4 + E1 + E3

01 + 0 2 + 0 3

T4+E3

E5+E6

EN IV

2

1 660 000

D4 + E1 + E3

01 + 0 2 + 0 3

T4+E3

E5+E6

EN V

2

2 660 000

D4 + E1 + E3

01 + 0 2 + 0 3

T4+E3

E5+E6

EN VI

2

3 320 000

D4 + E1 + E3

01 + 0 2 + 0 3

T5+E3

E5+E6

EN VII
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3. Predpis spôsobov zabezpečenia pre prípad prepravy peňazí, cenností, cenín a listinných cenných
papierov
Lim it plnenia
(v EUR)
do 1 660

Spôsob zabezpečenia prepravy
poistený alebo iná, ním poverená osoba, vhodný kufrík alebo pevná taška

1 6 6 0 - 3 320

poistený alebo ním poverená osoba v sprievode ďalšej osoby prepravujúcim autom obilom ,
vhodný kufrík s číselným kódom alebo uzam knutá pevná taška

3 3 2 0 - 16 600

poistený alebo ním poverená osoba vybavená ochranným sprayom alebo elektrickým
paralyzátorom , v sprievode ďalšej ozbrojenej osoby, atestovaný bezpečnostný kufrík
s dvoma zámkami s číselným kódom , dym ovou a zvukovou signalizáciou v okam ihu
napadnutia, preprava uskutočnená v uzatvorenom vozidle

16 600 - 66 400

poistený alebo ním poverená osoba vybavená ochranným sprayom alebo elektrickým
paralyzátorom , v sprievode dvoch ozbrojených osôb, atestovaný bezpečnostný kufrík
s dvoma zám kam i s číselným kódom , dym ovou a zvukovou signalizáciou v okam ihu
nap adnutia, vybavenom navyše farbiacim m odulom peňazí, preprava uskutočnená
v uzatvorenom vozidle

nad 66 400

Preprava uskutočnená v špeciálnom uzam knutom pancierovom m oto rovo m vozidle.
Prepravu musí vykonávať organizácia spôsobilá na uvedenú činnosť.

Preprava musí byf uskutočnená najbližšou alebo dohodnutou trasou z miesta určenia a nebude až do miesta
určenia prerušená. Osoba prepravujúca peniaze sa považuje za posla iba vtedy, ak je staršia ako 18 rokov, fyzicky
a duševne spôsobilá.
Osoba prepravujúca poistené veci nesmie z vlastnej vôle prepravované veci počas prepravy odložiť alebo sa od nich
vzdialiť.
Ak je poistná suma poistených vecí vyššia ako 3 320 EUR, nesmú byť prepravované prostriedkam i verejnej
hrom adnej dopravy.
Atestovaný bezpečnostný kufrík určený na prepravu musí byt schválený príslušným úradom M V SR.

2

4. Popis použitých kódov
Kód

Zabezpečenie vchodových dverí o b jektu (m iestností)

D1

Dvere uzam knuté funkčným zám kom (nie visiacim), bežného typu s cylindrickou vložkou.

D2

Dvere uzam knuté funkčným zám kom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným štítom
a prídavným bezpečnostným zám kom .

D3

Dvere uzam knuté funkčným zám kom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným štítom .
V uzatvorenom stave musia byť zabezpečené proti vyveseniu. Rám dverí musí byť odolný proti
roztlačeniu, ukotvený tak, aby ho nebolo m ožné uvoľniť bez m echanického poškodenia.

D4

Dvere musia spĺňať tie to podmienky:
1. Uzam knuté funkčným zám kom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným štítom
chrániacim bezpečnostnú cylindrickú vložku aj voči odvŕtaniu.
2. V uzatvorenou stave musia byť zabezpečené proti vyveseniu.
3. Bezpečnostné dvere s certifikátom štátnej akreditovanej skúšobne alebo dvere s konštrukciou:
a. zabudovaná oceľová platňa hrúbky m inim álne 2 m m alebo
b. vystužené oceľovými prútm i prípadne iným p rofilo m alebo
c. iné s m inim álne rovnakou odolnosťou proti prekonaniu ako je uvedené pod písm. a) a b).
4. Ak sú dvere slabšej konštrukcie ako je uvedené v D4 bode 3. (okrem presklených dverí) musia byť
zabezpečené aj:
a. priečnou alebo celoplošnou závorou uzam knutou bezpečnostným zám kom s cylindrickou
vložkou alebo m inim álne dvom a bezpečnostným i visiacimi zám kam i alebo
b. m režovým i dveram i uzam knutým i bezpečnostným zám kom s cylindrickou vložkou alebo
m inim álne dvom a bezpečnostným i visiacimi zám kam i alebo
c. fu n k č n o u uzam ykateľnou m režovou ro le to u u za m kn u to u bezpečnostným zám kom s
cylindrickou vložkou alebo m inim álne dvom a bezpečnostným i visiacimi zám kam i.
5. Ak sú dvere slabšej konštrukcie ako je uvedené v D4 bode 3. (pretože sú presklené) musia byť
zabezpečené aj:
a. sklenenou výplňou z bezpečnostného skla, zabudovaného v ráme tak, že nemôže byť zvonku
dem ontované ani vytlačené; rám, závesy a zám ky dverí musia bez poškodenia zabezpečiť prenos
síl pôsobiacich na bezpečnostné sklo až do jeho poškodenia alebo
b. sklenenou výplňou s bezpečnostnou fóliou hrubou m inim álne 250 m ikrónov alebo
c. m režovým i dveram i uzam knutým i bezpečnostným zám kom s cylindrickou vložkou alebo
m inim álne dvom a bezpečnostným i visiacimi zám kam i alebo
d. fu n k č n o u uzam ykateľnou m režovou ro le to u u za m kn u to u bezpečnostným zám kom s
cylindrickou vložkou alebo m inim álne dvom a bezpečnostným i visiacimi zámkami.

Kód

Zabezpečenie o b jektu + je h o presklených častí (okná, výklady a ostatné otvory)

01

Okná a iné otvory uzatvorené z vnútornej strany m iestnosti tak, že ich nie je m ožné z vonku otvoriť bez
ich m echanického poškodenia alebo zničenia. Okná musia byť riadne zabezpečené uzatváracím
m echanizm om .

02

Okná a presklené otvory, ktoré sú um iestnené tak, že ich dolné okraje siahajú do výšky 3,5 m nad
úroveň o kolitého terénu, musia byť zabezpečené jedným z ďalej uvedených mechanických spôsobov
alebo ich kom bináciou:
a. sklenená výplň z bezpečnostného skla, zabudovaného v ráme tak, že nem ôže byť zvonku
dem ontované ani vytlačené; rám, závesy a zám ky okna musia bez poškodenia zabezpečiť prenos síl
pôsobiacich na bezpečnostné sklo až do jeho poškodenia,
b. sklenená výplň s bezpečnostnou fóliou hrubou m inim álne 250 m ikrónov,
c. funkčná kovová mreža pevne ukotvená v obvodovej stene m inim álne v štyroch bodoch, z vonkajšej
strany nedem ontovateľná, s profilom m in. 10 m m a s okam i o max. rozmere 200 mm x 200 mm
alebo s plochou oka max. 40 000 m m 2
d. funkčná uzam ykateľná mrežová roleta uzam knutá bezpečnostným zám kom s cylindrickou vložkou
alebo m inim álne dvom a bezpečnostným i visiacimi zám kam i.

03

Ostatné otvory (vetracie, šachtové, stropné a iné) musia byt uzatvorené funkčnou kovovou mrežou
s profilom min. 10 mm a s okami o max. rozmere 200 mm x 200 mm alebo oceľovou platňou mm. 3 mm
hrubou, z vnútornej strany riadne zabezpečené uzatváracím m echanizmom.
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Kód

Schránka

n

uzam knutá schránka

T2

uzam knutá bezpečnostná (pancierová) schránka pevne zabudovaná v stene alebo v podlahe

T3

uzam knutý sejf

T4

uzam knutý trezor

T5

uzam knutý kom orový trezor

Kód

Elektronické zabezpečovacie zariadenie

E1

Elektronické zabezpečovanie zariadenie chrániace objekt proti narušeniu kom plexnou plášťovou
ochranou alebo kom plexnou priestorovou ochranou s lokálnym vývodom zvukového signálu do
m iestností alebo na fasádu budovy smerom do ulice alebo k obývaným štvrtiam (podľa typu a
um iestnenia objektu). Komplexná priestorová ochrana môže byť nahradená alarm ovým i pascami a
prekážkovými zónami.

E2

Elektronické zabezpečovacie zariadenie chrániace objekt proti narušeniu kom plexnou plášťovou
ochranou alebo kom plexnou priestorovou ochranou so systémom sam očinného prenosu telefonickej
inform ácie na m in. 3 telefónne čísla pevnej alebo m obilnej linky pri narušení chráneného objektu.
Komplexná priestorová ochrana môže byť nahradená alarm ovým i pascami a prekážkovými zónami.

E3

Elektronické zabezpečovacie zariadenie chrániace ob je kt proti narušeniu kom plexnou plášťovou a
kom plexnou priestorovou ochranou so systémom okam žitého prenosu signálu na pu lt centrálnej
ochrany pri narušení chráneného objektu.

E4

Elektronické zabezpečovacie zariadenie pre vonkajšiu obvodovú ochranu (pre oplotenie) so systémom
okam žitého prenosu signálu na pult centrálnej ochrany pri narušení chráneného objektu.

E5

Tiesňový hlásič

E6

Kamerový m onitorovací systém

Kód

Strážna služba

S1

O bjekt ohradený funkčným oplotením m inim álnej výšky 180 cm s uzam knutým i vstupným i otvorm i.
O bjekt musí byť v noci trvalé osvetlený.

S2

O bjekt nepretržite strážený m inim álne jednočlennou strážnou službou alebo vrátnikom , ktorý v čase
m im o prevádzky má povinnosti strážnej služby.

S3

O bjekt nepretržite strážený m inim álne jednočlennou ozbrojenou strážnou službou alebo vrátnikom ,
ktorý v čase m im o prevádzky má povinnosti ozbrojenej strážnej služby.

S4

O bjekt nepretržite strážený m inim álne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou so služobným psom.

S5

O bjekt nepretržite strážený m inim álne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou. Výkon strážnej
služby je zabezpečovaný aj systémom elektronickej kontroly a podpory.

S6

O bjekt nepretržite strážený m inim álne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou. Výkon strážnej
služby je zabezpečovaný aj kam erovým m onitorovacím systémom.

5. V ýklad pojm ov
Bezpečnostná cylindrická vložka je cylindrická vložka
s certifikátom štátom akreditovanej skúšobne.
Bezpečnostné sklo - je sklo inštalované oprávnenou
organizáciou a jeho kvalita je doložená certifikátom .
B ezpečnostný štít je zvonka n ed em o nto vateľná
ochrana bezpečnostnej cylindrickej vložky pred jej
rozlom ením .
Čas p revá d zky je časové rozm edzie (obdob ie)
začínajúce hodinu pred začiatkom času poskytovania
služieb a končiace hod inu po ukončení času
poskytovania služieb.
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Elektronická ko n tro la a pod pora výkonu strážnej
služby slúži na evidenciu predpísaných pracovných
úkonov vykonávaných strážnou službou, evidenciu
vjazdov a výjazdov vozidiel cestnej, železničnej a vodnej
dopravy z chránených priestorov.
Elektronické zabezpečovacie zariad en ie (ďalej len
„EZZ") je systém aktívnej ochrany objektu, miestnosti,
veci pred vlám aním a krádežou, ktorý pri vzniku a
zistení prvých príznakov rizika vlámania a krádeže
okam žite o to m inform uje svoje okolie, oprávnené
alebo poverené osoby. EZZ sa považuje za funkčné, ak
je v čase poistnej udalosti v prevádzkyschopnom stave

bez zmenených alebo obm edzených výkonnostných a
funkčných param etrov garantovaných výrobcom , je v
činnosti a plní svoju funkciu. EZZ musí preukázateľne
registrovať min. 150 udalostí s m ožnosťou výstupu na
tlačiareň. Činnosť EZZ musí byť v okam ihu výpadku
elektrickej energie, okam žite autom aticky zabezpečená
prostredníctvom zálohového zdroja energie, tak že pri
výpadku elektrickej energie zostáva v stave schopnom
prevádzky m inim álne počas:
- 64 hodín, z to h o 15 m in ú t v stave poplachu, ak nie
je výpadok napájania signalizovaný ako poplach v
mieste trvalej obsluhy,
- 16 hodín, z to h o 15 m in ú t v stave poplachu, ak je
výpadok napájania signalizovaný ako poplach v
mieste trvalej obsluhy - na pulte centralizovanej
ochrany.
M ontáž, údržba a revízia musí byť vykonaná podľa
technickej norm y platnej v SR.
Kam erový m onitorovací systém je systém slúžiaci na
priebežné sledovanie objektu, m iestnosti, so stálym
sledovaním poverenou osobou a so zaznamenávaním
udalostí.
O zb ro je n á strážna služba je fu n kčn o u strelnou
zbraňou ozbrojená, pravidelne v profesii školená a
cvičená osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne
spôsobilá a zm luvne zaviazaná vykonávať ochranu
zvereného m ajetku pred vlám aním alebo krádežou
počas určenej doby stanoveným spôsobom .
Poverená osoba je zam estnanec poisteného alebo
osoba zm luvne poverená poisteným na ochranu
poisteného m ajetku.
Preprava je okam ih od prevzatia do odovzdania
prepravovaného obsahu.
Prídavný bezpečnostný zá m o k je ďalší, obvykle
vrchný zámok, ktorý znásobuje čas na prekonanie dverí.
Musí byť odolný voči prerazeniu dveram i.
Pu lt c e n trá ln e j och rany (ď alej len „PC O ") je
n e p re tržite obsluhované zariadenie. PCO prijím a
hlásenia od EZZ, zobrazuje, potvrdzuje, archivuje
poplachové in form ácie a zaisťuje zásah v m ieste
stráženého (poisteného) priestoru.
Sejf - je bezpečnostná schránka v trezore, slúžiaca na
úschovu vnútri uložených hodnôt.
Služobný pes je pes spôsobilý pre strážnu službu s
osvedčením o absolvovaní príslušného výcviku.
Strážna služba je pravidelne v profesii školená a
cvičená osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne
spôsobilá a zm luvne zaviazaná vykonávať ochranu
zvereného m ajetku pred vlám aním alebo krádežou
počas určenej doby stanoveným spôsobom .
Tiesňové hlásiče sú osobné tiesňové hlásiče poplachu,
s ktorým i disponuje oprávnená osoba počas prítom nosti
v chránenom mieste poistenia a ktorých úlohou je

signalizácia o napadnutí s prenosom signálu na pult
centrálnej ochrany.
Trezor je osobitne upravená miestnosť alebo skriňa na
bezpečnú úschovu v n ú tri uložených h o d n ô t. Pri
hod n o te n í bezpečnosti trezorových zariadení je
základným charakteristickým znakom ich prielomová
odolnosť - t. j. stupeň bezpečnostnej ochrany
uschovaného obsahu proti krádeži vlámaním, vyjadrený
počtom odporových jednotiek (OJ). Počet odporových
jednotiek stanovuje štátom akreditovaná skúšobňa.
Trezor musí mať zodpovedajúci trezorový zám ok,
pričom te n to zám ok, resp. systém zám kov musí
m inim álne zodpovedať mechanickej odolnosti vlastnej
skrine. Za trezor nie je m ožné považovať ohňovzdornú
skriňu, ktorej odolnosť proti vlám aniu je m inimálna, aj
keď má veľkú hm otnosť.
T rezo ro v ý z á m o k je uzam ykací m echanizm us
(uzam ykací
systém )
nasledovnej
konštrukcie:
mechanický kľúčový zám ok alebo m echanický kódový
zám ok alebo e le ktro n ický kľúčový zám ok alebo
elektronický kódový zám ok.
U zam knutá miestnosť (o b jekt) je miestnosť (objekt),
ktorá má v čase neprítom nosti oprávnenej osoby
uzam knuté všetky vstupy a uzatvorené všetky stavebné
otvory v zmysle ustanovení Všeobecných poistných
podm ienok a poistnej zmluvy.
U za m k n u tá schránka je každý skriňový o bjekt,
kto ré h o ko nštrukcia je odolná p ro ti násilném u
vzniknutiu do jeho vnútorného priestoru. Uzamknutá
schránka musí byť pripevnená k stene alebo podlahe
tak, že jej dem ontáž je možné vykonať iba po jej
otvo re n í alebo jej h m otnosť alebo veľkosť musí
znem ožňovať jej odnesenie. Za schránku sa nepovažuje
prenosná alebo príručná pokladnica, registračná
pokladňa a s nimi porovnateľné schránky, ktoré m ožno
odniesť bez toho, aby boli poškodené alebo zničené.
V ýklad , v ýk lad n á skriňa je sam ostatný priestor
uzavretý zo všetkých strán, ktorý je v príslušnej časti
zasklený. Stavebne je súčasťou príslušných obchodných
priestorov, m in im á ln e jedna zasklená plocha je
prístupná z verejného priestoru.
V ýkladný pu lt je p u lt slúžiaci na predaj šperkov,
kle notov, m incí a iných vecí, kto ré sú s nim i
porovnateľné svojou cenou a povahou je samostatný
priestor uzavretý zo všetkých strán, ktorý je v príslušnej
časti zasklený a je um iestený vo vn ú tornej časti
obchodných priestorov.
Zabezpečenie dverí proti vyveseniu je také vzájomné
osadenie zárubne a dverí, že uzatvorené dvere zapadajú
do zárubne s m inim álnou vôľou, zabraňujúcou pohybu
dverí smerom nahor, pri ktorom by m ohlo prísť k ich
vyveseniu z pántov. Bezpečnostné dvere musia mať okrem
to hto osadenia aj vlastné zabezpečenie proti vyveseniu.

5

Groupama
P o iste n é . G a ra n to v a n é . V y b a v e n é .

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE MAJETKU
Článok 1 - Úvodné ustanovenia
Poistenie m ajetku, ktoré poskytuje Groupam a poistovňa
a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sa riadi
všeobecne záväzným i právnym i predpism i, tý m ito
všeobecným i poistným i podm ienkam i pre poistenie
m ajetku (ďalej len „VPP M "), osobitným i poistným i
podm ienkam i pre jednotlivé druhy doplnkových poistení
a poistnou zm luvou. Ak je to zm luvným i stranami
dohodnuté, súčasťou poistnej zm luvy sú aj klauzuly a
osobitné dohody. VPPM, osobitné poistné podm ienky,
klauzuly a osobitné dohody sú neoddeliteľnou súčasťou
poistnej zmluvy.

Článok 2 - Poisťovateľ, poistník, poistený
1. Poisťovateľom je Groupam a poisťovňa a. s., pobočka
poisťovne z iného členského štátu, so sídlom M iletičova
21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Po, vložka č.: 2 0 1 9/B, organizačná zložka G roupam a
Biztositó Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C,
1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041 071, DIČ:
402 03402 36, registrovaná Registrovým súdom Súdnej
stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071
(ďalej len „poisťovateľ").

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne i iného členského Štátu
Číslo tlačiva: 16101/13

2. Poistníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá s
poisťovateľom uzavrela poistnú zm luvu a je povinná
platiť poistné.

2. Pri hnuteľnom m ajetku 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
vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie sa na to to miesto
vzťahuje odo dňa, keď boli poistené veci premiestnené
na to to miesto, len v prípade, ak poistený do 14 dní
tú to skutočnosť oznám il poisťovateľovi a zároveň mu
poskytol adresu a zoznam prem iestnených vecí.

Článok 5 - Vznik, trvanie, zmeny a zánik
poistenia
1. Poistnou dobou je časové obdobie, na ktoré sa
poistná zmluva uzaviera. Poistné obdobie je doba
stanovená v poistnej zmluve, za ktorú sa platí poistné.
Pri poistení na dobu určitú, pokiaľ tá to neprekračuje
jeden rok, sa poistná doba a poistné obdobie zhodujú.
2. Pokiaľ nie je v poistnej zm luve stanovené inak:
a. poistenie je účinné od 00.00 hod. prvého dňa
nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy;
b. poistným obdobím je jeden rok (1 poistný rok, t. j.
365 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, resp.
366 dní v priestupnom roku);
c. poistná zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú.

3. Poistenie zaniká
a. uplynutím doby stanovenej v poistnej zm luve
(poistenie na dobu určitú), a to aj v prípade, ak poistník
uhradil poistné na obdobie po uplynutí doby určitej;
3. Poisteným je fyzická alebo právnická osoba, na ktorej
b. písom nou výpoveďou jednej zo zmluvných strán ku
m ajetok sa poistenie vzťahuje. Poistený a poistník môže
koncu poistného obdobia, ak je výpoveď doručená
byť rovnaká osoba.
druhej strane najneskôr šesť týždňov pred koncom
poistného obdobia;
Článok 3 - Územná platnosť poistenia
c. písom nou výpoveďou jednej zo zmluvných strán do
uplynutia dvoch mesiacov od dátum u uzavretia
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, pri ktorých
poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdňová a
nastane škoda na území Slovenskej republiky, ak to nie
začína plynúť od 00.00 hod. dňa nasledujúceho po
je v poistnej zm luve stanovené inak.
dm doručenia výpovede druhej zmluvnej strane; po
u p lyn u tí výpovednej lehoty poistenie zanikne,
Článok 4 - Miesto poistenia
pričom poisťovateľ má právo na alikvotnú časť
poistného za dobu trvania poistenia;
1. M iestom poistenia je budova, m iestnosť alebo miesto
d. výpoveďou jednej zo zm luvných strán do jedného
nachádzajúce sa na územ í Slovenskej republiky,
mesiaca odo dňa poskytnutia, zam ietnutia alebo
vym edzené v poistnej zm luve adresou alebo
odm ietnutia poistného plnenia. Výpovedná lehota je
katastrálnym územím a číslom parcely (pozem ku), kde
osem dňová a počíta sa odo dňa doručenia výpovede
sa poistené veci nachádzajú, ak to nie je vo VPPM alebo
druhej strane, po jej uplynutí poistenie zanikne;
v poistnej zm luve stanovené inak.

e. výpoveďou poisťovateľa do dvoch mesiacov odo
dňa, keď poisťovateľ zistil zm eny v skutočnostiach,
na základe ktorých bola poistná zmluva uzavretá
(dotazníky, písom ná a e-m ailová kom unikácia
vrátane príloh), pokiaľ zm luvné strany neakceptujú
uvedené zmeny úpravou poistnej zmluvy; poistenie
zanikne dňom doručenia výpovede poistníkovi;
f. ukončením podnikateľskej činnosti (t. j. dňom vstupu
do likvidácie alebo dňom začatia konkurzného
konania), zrušením oprávnenia na podnikateľskú
činnosť, zánikom poisteného, resp. poistníka;
g. smrťou poisteného;
h. ak zanikla možnosť vzniku poistnej udalosti, t. j.
zánikom poistenej veci (napr. jej úplným zničením totálna škoda, krádežou);
i. písomnou dohodou zm luvných strán.
4. Poistenie zanikne odm ie tnu tím poistného plnenia v
prípade, ak sa poisťovateľ po poistnej udalostí dozvie,
že príčinou poistnej udalosti je skutočnosť významne
ovplyvňujúca dojednanie poistenia, ktorú pre vedom e
nepravdivé alebo neúplné odpovede (v dotazníku,
písomnej a e-m ailovej kom unikácii vrátane príloh)
nem ohol zistiť a ktorá bola zásadná pri dojednávaní
poistenia.
5. Poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy pri
vedom om porušení p o vin n o sti poistníka, resp.
poisteného týkajúcej sa p o sky tn u tia úplných a
pravdivých odpovedí na všetky otázky poisťovateľa
ohľadne dojednania poistenia, ak by v prípade úplných
a pravdivých odpovedí poisťovateľ poistnú zm luvu
neuzavrel. Toto právo si m ôže poisťovateľ uplatniť do
troch mesiacov odo dňa, keď ta kú to skutočnosť zistil,
inak právo zanikne.
6. Pri poistení veci, ktorá bola v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, ktoré zaniklo smrťou alebo
vyhlásením za m ŕtveho to h o z manželov, ktorý uzavrel
poistnú zm luvu o poistení veci patriacej do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vstupuje do
poistenia na jeho m iesto pozostalý/-á m anžel/-ka,
ktorý/-á je naďalej vlastníkom alebo spoluvlastníkom
poistenej veci. To isté sa vzťahuje aj na súbor poistených
vecí.
7. Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo m anželov z
iných dôvodov ako je uvedené v bode 6, poistenie
m ajetku prechádza na toho z manželov, ktorý sa stal
výlučným vlastníkom veci, ktorá bola v bezpodielovom
spoluvlastníctve, na každého z manželov v časti, v ktorej
sa stal výlučným vlastníkom veci, na ktorú sa poistenie
m ajetku vzťahovalo.
8. Poistenie zaniká zm enou osoby vlastníka poistenej
hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, ako aj zm enou
spravovania a používania vecí. Ak bol poistený súbor
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vecí, poistenie zanikne len vo vzťahu k veci, ktorá
prestala byť súčasťou poisteného súboru vecí.
9. Ďalšie dôvody zániku poistenia v súlade so všeobecne
záväzným i právnym i predpism i nie sú d o tk n u té
ustanoveniam i to h to článku.

Článok 6 - Výluky z poistenia
1. Poistenie sa nevzťahuje na škody a náklady
akejkoľvek povahy spôsobené alebo vyplývajúce z
príčinnej súvislosti s/so:
a. následkom vojnových udalostí (bez ohľadu na to, či
vojna bola alebo nebola vyhlásená), vyhlásením
výnim o čného stavu, zahraničným nepriateľským
aktom , revolúciou, povstaním, vzburou, štátnym
alebo vojenským prevratom , občianskou vojnou,
dem onštráciou, zabavením, rekvirácíou na vojenské
účely alebo represívnymi zásahmi štátnych orgánov
alebo orgánov verejnej správy;
b. vnútorným i nepokojm i, štrajkom ;
c. te ro ristickým a kto m akejkoľvek povahy (t. j.
násilného politicky, sociálne, id eolo gicky alebo
nábožensky m otivovan ého činu alebo iných
podobných prejavov) vrátane škôd a nákladov pri
vykonávaní op a tre n í na ko n tro lu , prevenciu,
potlačenie, zabránenie, alebo iných opatrení vo
vzťahu k teroristickým činom;
d. následkami pôsobenia atóm ovej energie, jadrového
žiarenia
alebo
rádioaktívnej
kontam in ácie
akéhokoľvek druhu, t. j.:
d/1. pôsobenia zbrane fu n g u jú ce j na báze
a tó m ového alebo nukleárneh o štiepenia,
jadrovej fúzie alebo inej podobnej reakcie;
d/2. rádioaktívnych,
toxických
alebo
inak
nebezpečných alebo kontam inujúcich vlastností
nukleárnych
reaktorov,
zariadení,
kom ponentov alebo jadrových inštalácií;
d/3. io nizu júceh o žiarenia alebo kontam in ácie
spôsobenej jadrovým palivom , jadrovým
odpadom alebo spaľovaním rádioaktívneho
odpadu.
e. znečistením, kontam ináciou vrátane presakovania
do vôd a znečistenia vôd, resp. životného prostredia;
f. úm yselným konaním , úm yselným o p o m e n u tím
konania alebo vedom ou nedbanlivosťou poistníka,
resp. poisteného alebo inej osoby konajúcej na ich
podnet alebo pokyn, osoby blízkej poistníkovi, resp.
poisteném u alebo osoby žijúcej v spoločnej
dom ácnosti s poistníkom , resp. poisteným ;
g. vedom ým požitím alkoholu, drog alebo zneužitím
liekov poistn íko m , resp. poisteným alebo inou
osobou konajúcou na ich podnet alebo pokyn,
osobou blízkou poistníkovi, resp. poisteném u alebo
osobou žijúcou v spoločnej dom ácnosti s
poistníkom , resp. poisteným;
h. závadou alebo nedostatkom , ktorá bola na poistenej

vecí zrejmá už v dobe dojednania poistenia a ktorá
bola alebo m ohla byť poistníkovi, resp. poisteném u
znám a bez ohľadu na to, či bola znám a
poisťovateľovi;
i. stratou, poškodením , zničením, objavením sa chýb,
vym azaním ,
prepísaním
alebo
m o d ifiká cio u
elektronických dát alebo softvérového vybavenia z
akejkoľvek príčiny (vrátane ale nie výlučne
počítačových vírusov) alebo znížením použiteľnosti,
funkčnosti alebo z to h o vyplývajúcej zníženej ceny;
j. následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, teplotných,
chem ických, elektrických a m echanických vplyvov;
k. koróziou,
oxidáciou,
kavitáciou,
eróziou,
usadeninam i každého druhu alebo opotrebovaním
m ateriálu;
l. trvalým
vplyvom
prevádzky,
prirodzen ým
opo tre b o va n ím alebo starn utím , predčasným
opotrebovaním ;
m. hubam i, plesňami alebo podobným i organizm am i a
ich akým iko ľve k vedľajším i p ro d u k tm i alebo
produktm i, ktoré vznikajú následkom ich rozšírenia
(napr. m ykotoxíny, spóry);
n. akoukoľvek priam ou alebo nepriam ou súvislosťou s
azbestom;
o. pohybm i pôdy spôsobeným i ľudskou činnosťou
(napr. vibrácie, klesanie pôdy);
p. akým koľvek rozhodnutím štátneho orgánu, orgánu
územnej samosprávy alebo súdnym rozhodnutím
(alebo inými úradným i opatreniam i), prijatým i s iným
cieľom než za účelom zamedzenia vzniku alebo
zmenšenia rozsahu poistnej udalosti;
q. stra to u alebo znížením historickej, k u ltú rn e j,
umeleckej alebo zberateľskej hodnoty;
r. výlučne finančným i škodami;
s. zm luvným i p o ku ta m i, úrokm i z om eškania,
akým ikoľvek iným i sankciam i, zárukam i alebo
garanciam i (tovarové záruky, finančné plnenie a
pod.), úvermi;
t. výpadkom alebo prerušením dodávky elektrickej
energie, plynu alebo vody.

Článok 7 - Poistná hodnota, poistná suma,
limit plnenia
1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v čase
dojednania poistenia a je rozhodujúca pre stanovenie
poistnej sumy.
2. Poistnou h od notou m ôže byť:
a. nová h od nota - suma, ktorú je potrebné vynaložiť
v mieste poistenia na zn o vu nado budnu tie novej
veci rovnakého alebo porovnateľného druhu a
kvality;
b. časová hodnota - nová hodnota znížená o sumu
zodpovedajúcu miere opotrebovania alebo iného
znehodnotenia veci;
c. iná hodnota dohodnutá v poistnej zmluve.

3. Poistná hodnota zásob je suma, ktorú treba vynaložiť
na znovunadobudnutie vecí patriacich do zásob, alebo
suma, ktorú treba vynaložiť na výrobu vecí rovnakého
alebo porovnateľného druhu a kvality ako sú veci
patriace do poistených zásob, pričom poistná hodnota
zásob zodpovedá vždy nižšej sume.
4. Poistná suma je m axim álnou hodnotou poistného
plnenia za poistné obdobie a zároveň je základom pre
výpočet poistného. Poistná suma sa stanovuje na
základe jednotlivých položiek poistených vecí a mala by
zodpovedať ich poistnej hodnote.
5. Celková poistná suma pri poistení súboru alebo
výberu vecí, uvedená v poistnej zmluve, je súčtom
poistných súm jednotlivých vecí, ktoré tvoria poistený
súbor alebo výber vecí.
6. Poistnú sumu stanovuje a za jej správnosť zodpovedá
poistník.
7 . V poistnej zm luve m ôžu byť doh o d n u té lim ity
poistného plnenia pre jednotlivé poistené veci, súbory a
výbery vecí a pre jednotlivé poistné riziká. Takýto lim it
musí byť zakotvený v poistnej zmluve.
8. V prípade poistenia na prvé riziko sa po dohode
oboch zmluvných strán určí nižšia poistná suma ako je
poistná hodnota poistenej veci, súboru alebo výberu
vecí. Takáto dohoda musí byť nevyhnutne uvedená v
poistnej zmluve. Pokiaľ bolo dojednané poistenie na
prvé riziko, poisťovateľ pre to to poistenie na prvé riziko
neuplatňuje podpoistenie.
9. Dojednaná poistná suma v poistení na prvé riziko
alebo lim it poistného plnenia je hornou hranicou
plnenia poisťovateľa za jednu a všetky poistné udalostí,
ktoré nastanú v jednom poistnom období.

Článok 8 - Poistné
1. Poistné je zm luvne dohodnutá cena za poskytovanú
poistnú ochranu zo strany poisťovateľa, ktorú hradí
poistník v term ínoch splatnosti, dohodnutých v poistnej
zmluve. Termín splatnosti poistného a jeho výška musia
byť uvedené v poistnej zm luve. Výšku poistného
stanovuje poisťovateľ.
2. Poistné je stanovené na základe taríf z poistnej sumy
alebo lim itu plnenia.
3. Poisťovateľ má právo na poistné za časový interval od
vzniku do zániku poistenia. A k zanikne poistenie pred
uplynutím poistného obdobia, za ktoré bolo poistné
zaplatené, poisťovateľ je povinný zostávajúcu časť
poistného vrátiť. A k nastala poistná udalosť a dôvod
ďalšieho poistenia tým odpadol, poisťovateľovi prináleží
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poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná
udalosť nastala.

vým enný kurz p u b likovaný Európskou centrálnou
bankou, platný ku dňu vzniku poistnej udalosti.

4. Pri platení poistn ého p ro stred níctvom pošty,
finančného ústavu alebo bankovým prevodom sa dňom
uhradenia poistného rozum ie deň pripísania finančných
prostriedkov na bankový účet poisťovateľa.

2. Poistná udalosť je taká náhodná škodová udalosť, s
ktorou je podľa príslušných ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov, všeobecných poistných
podm ienok,
osobitných
poistných
podm ienok,
zm luvných dojednaní a poistnej zm luvy spojená
povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
Náhodnou škodovou udalosťou je taká udalosť, ktorá
nastane v mieste poistenia počas trvania poistenia náhle
a nečakane, a o ktorej v čase uzavretia poistnej zmluvy
poisťovateľ a poistený predpokladajú, že môže nastať,
avšak nie je isté, či vôbec nastane a ak áno, kedy nastane.

5. V poistnej zmluve je m ožné stanoviť, že poistník hradí
poistné za poistné o b d o b ie v polročných alebo
štvrťročných splátkach. A k bolo doh odnuté platenie
poistného v splátkach, platí, že nezaplatením splátky
poistného sa dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti
stáva splatným poistné za celé poistné obdobie, ak
poisťovateľ to to svoje právo uplatní do dňa splatnosti
nasledujúcej splátky.

3. Ak dôjde k poškodeniu, zničeniu, strate alebo
odcudzeniu vecí v dôsledku poistnej udalosti,
poisteném u vzniká právo, aby mu poisťovateľ poskytol
6. A k poistn ík mešká s platením poistn ého, má
poistné plnenie vo výške v danom mieste a čase,
poisťovateľ právo požadovať úroky z om eškania podľa
zodpovedajúcej prim eraným nákladom na opravu alebo
všeobecne záväzných právnych predpisov za každý deň
znovunadobudnutie veci, alebo nákladom , ktoré je
omeškania.
potrebné vynaložiť na výrobu veci rovnakého druhu a
kvality, vrátane nákladov spojených s umiestnením
7. Ak nastane poistná udalosť v čase, keď je poistník,
resp. poistený v omeškaní s platbou poistného, vzniká alebo osadením opravenej, znovunadobudnutej alebo
vyrobenej veci na miesto, kde sa nachádzala pred
poisťovateľovi právo odpočítať čiastku zodpovedajúcu
dlžném u poistném u vrátane úrokov z omeškania z poistn ou udalosťou, pričom pri stanovení výšky
poskytnutého poistného plnenia je rozhodujúca nižšia z
poistného plnenia.
týchto súm, m axim álne však vo výške nepresahujúcej
8. Poisťovateľ má právo vo vzťahu k poistníkovi na poistnú sumu alebo lim it poistného plnenia stanovený v
náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s poistnej zmluve. Primeraným nákladom na opravu veci
doručením písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžného je cena opravy veci, ktorá je v čase poskytnutia
poistn ého plnenia obvyklá v m ieste poistenia a
poistného.
nepresiahne poistnú hod notu alebo poistnú sumu veci.
Za totá lnu škodu sa okrem straty, zničenia alebo
9. A k bolo poistenie dojednané na viac rokov a z toho
neopraviteľnosti poistených vecí považuje aj škoda
dôvodu bola poskytnutá zľava z poistného (dobová
alebo
cena za opravu čiastočného poškodenia veci, ak
zľava), avšak z dôvodu na strane poistníka, resp.
dosiahne alebo presiahne poistnú sumu veci. Ak sa pri
poisteného došlo k zániku poistenia pred uplynutím
dojednanej doby poistenia, poisťovateľ má právo na oprave alebo rekonštrukcii veci nepodarí obnoviť ju do
d o p la to k poistného vo výške zľavy poskytnu tej z pôvodného stavu, poisťovateľ hradí iba tie náklady,
ktoré boli vykalkulované na obnovenie do pôvodného
dôvodu dojednania poistenia na viac rokov (poistných
období) za obdobie odo dňa začiatku poistenia po deň stavu. V prípade škody na veci, ktorú nie je možné
zaobstarať na dom ácom trhu , poisťovateľ berie do
zániku poistenia.
úvahy takú cenu za jej zaobstaranie, ktorá sa vzťahuje k
10. Ak dôjde v priebehu poistného obdobia k zmene v rovnakej alebo pod obnej veci nadobudnuteľnej na
dom ácom trhu . V prípade veci v cudzom vlastníctve
skutočnostiach, ktoré boli podkladom pre stanovenie
poisťovateľ uhradí škodu v miere zodpovedajúcej sume,
výšky poistného, poisťovateľ je oprávnený dňom tejto
zm eny upraviť poistníkovi výšku poistného, a to aj ktorú je poistený povinný uhradiť titu lo m náhrady škody
v súlade s platným i právnym i predpismi, ale maximálne
spätne ku dňu te jto zmeny.
do výšky poistnej sumy stanovenej v poistnej zmluve. Do
prim eraných nákladov sa nezahŕňajú odm eny za prácu
Článok 9 - Poistné plnenie
nadčas, v noci, v dňoch pracovného pokoja a voľna,
1. Poistné plnenie je finančné plnenie, ktoré poisťovateľ expresné príplatky a cestovné náklady technikov a
poskytne za poistnú udalosť, v dôsledku ktorej vznikne
expertov zo zahraničia, pokiaľ to nie je v poistnej zmluve
poisteném u právo na poistné plnenie. Poisťovateľ stanovené inak.
poskytne poistné plnenie v mene platnej na území
Slovenskej republiky. Pri prepočte zahraničnej meny na 4. Poistné plnenie za zásoby vyrobené poisteným alebo
menu platnú na území Slovenskej republiky sa použije exspirované zásoby je ohraničené ich predajnou cenou.

5. Ak dôjde následkom poistnej udalosti k poškodeniu,
zničeniu, strate alebo odcudzeniu poistených listinných
cenných papierov, peňazí alebo cenín, uhradí
poisťovateľ:
a. v prípade listinných cenných papierov alebo peňazí,
sumu vynaloženú na am ortizáciu, a pokiaľ em itent
nevydá ich duplikát, sumu, o ktorú sa m ajetok
poisteného v listinných cenných papieroch alebo
peniazoch znížil v m enovitej hodnote vyjadrenej
em isným kurzom alebo kurzom v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov;
b. v prípade cenín, pokiaľ e m itent nevydá ich duplikát,
sumu, o ktorú sa m ajetok poisteného v ceninách
znížil v ich nom inálnej hodnote.
6. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky
poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu poistného
obdobia, m axim álne vo výške:
a. poistnej sumy stanovenej pre príslušnú položku
predm etu poistenia a poistné obdobie;
b. súhrnného lim itu poistného plnenia stanoveného
pre príslušnú poistenú vec, súbor alebo výber
poistených vecí v poistnej zmluve.
Pre výšku poskytnutého poistného plnenia je rozhodujúca
nižšia z uvedených súm.
7. Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávajú vo
vlastníctve poisteného a ich hodnota sa odpočítava od
výšky poistného plnenia.
8. V prípade poistenia na prvé riziko sa po vzniku
poistnej udalosti zníži poistná suma pre príslušnú
položku predm etu poistenia za poistné obdobie o výšku
vyplateného poistného plnenia, ak to nie je v poistnej
zm luve stanovené inak. Výška poistnej sumy m ôže byť
na návrh poistníka pri zvýšení poistného do doby
skončenia poistného obdobia upravená.
9. A k dôjde k zničeniu alebo strate veci poistenej na
novú hodnotu, poskytne poisťovateľ poistné plnenie
presahujúce časovú hodnotu, len ak poistený do troch
rokov od poistnej udalosti zrealizuje znovuobstaranie
veci rovnakého druhu a kvality v mieste poistenia, resp.
aj na inom mieste Slovenskej republiky, ak nie je jej
znovuobstaranie v mieste poistenia realizovateľné z
dôvodov právnych alebo ekonom ických.
10. Poisťovateľ uhradí prim erané a hospodárne
vynaložené náklady obvyklé v mieste vzniku poistnej
udalosti v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou, ktoré
poistený vynaložil na opatrenia s cieľom odvrátenia
vzniku bezprostredne hroziacej škody alebo na
zm iernenie následkov škody, vráta ne opatrení
neúspešných, ak boli prim erané okolnostiam . Náhrada
tých to nákladov spoločne s poistným plnením za
poškodené, zničené a/alebo stratené veci je ohraničená
dojednanou poistnou sum ou, berúc do úvahy lim ity

plnenia pre jednotlivé položky v tom rámci, poistených
vecí, ktoré boli poistnou udalosťou ohrozené, alebo v
to m rámci poistených vecí, ktorých sa vynaložené
náklady týkali. A k boli tie to opatrenia vykonané na
pokyn poisťovateľa, sú hradené aj nad dojednanú
poistnú sumu alebo lim it plnenia. Poisťovateľ nehradí
náklady vynaložené na bežnú starostlivosť, údržbu
alebo m anipulovanie s poistenou vecou. Náklady na
zásah hasičov alebo iných osôb, ktoré sú povinné
zasiahnuť vo verejnom záujme, poisťovateľ nehradí.
11. A k vznikne poisťovateľovi povinnosť poskytnúť
poistné plnenie vznikom poistnej udalostí, tak
poisteném u, ktorý je platcom dane z pridanej hodnoty
(ďalej len „D P H "), vyplatí poisťovateľ poistné plnenie
bez DPH. Poistenému, ktorý nie je platcom DPH, vyplatí
poisťovateľ poistné plnenie s DPH, avšak len pod
podm ienkou, že DPH je zahrnutá v poistnej sume
poistenej veci uvedenej v poistnej zm luve. Toto
ustanovenie neplatí pri náhrade škody spôsobenej
krádežou, v to m to prípade poistné plnenie obsahuje
sumu DPH.
12. A k dôjde k poškodeniu, zničeniu, strate alebo
odcudzeniu poistených vecí tvoriacich celok (napr. vec
tvoriaca časť zbierky), nezohľadňuje sa zníženie
hodnoty celku, ale iba poškodenie, zničenie, strata
alebo odcudzenie jednotlivých poistených vecí.
13. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie prim erane
znížiť v prípade vedom ého porušenia povinností
uvedených
vo
VPPM,
osob itných
poistných
podm ienkach, zm luvných dojednaniach a poistnej
zmluve, ak to to m alo podstatný vplyv na vznik poistnej
udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov; a to
podlá toho, akou m ierou malo to to porušenie vplyv na
výšku poistného plnenia.
14. A k poistený uvedie poisťovateľa do om ylu o
okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poistné
plnenie alebo o jeho výške, nie je poisťovateľ povinný
p oskytnú ť poistn é plnenie vyplývajúce z poistnej
udalosti.
15. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie
alebo poistné plnenie v zm ysle tý c h to poistných
podm ienok, respektíve poisťovateľ je povinný poistné
plnenie z poistnej zmluvy, ktorej súčasťou sú tieto
poistné podm ienky, zam ietnuť, ak sa na poskytnutie
p o istn é h o plnenia vzťahuje sankcia, zákaz alebo
obm edzenie na základe rezolúcie OSN, a/alebo
hospodárska alebo obch odná sankcia zavedená
Európskou úniou, Slovenskou republikou, M aďarskom,
alebo USA.
16. Poistné plnenie je splatné do 15 dní po skončení
vyšetrovania poisťovateľom , n u tn é h o na zistenie
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rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné
plnenie.
17. Poisťovateľ má právo odpočítať od poistného
plnenia sumu zodpovedajúcu dlžném u poistném u a
ďalším splatným pohľadávkam poisťovateľa.
18. V prípade, ak bola poistná zmluva uzavretá na
poistnú sumu, ktorá je vyššia ako poistná hodnota danej
poistenej veci, je výška p o istn ého plnenia zhora
ohraničená nižšou z týchto dvoch hodnôt.

Článok 10 - Podpoistenie
1. A k je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma
poistenej veci nižšia ako je jej poistná hodnota, má
poisťovateľ právo znížiť poistné plnenie v rovnakom
pomere, v akom pom ere je poistná suma k poistnej
hodnote poistenej veci.
2. Ustanovenie v bode 1 to h to článku sa neuplatňuje v
prípade dojednania poistenia na prvé riziko v zmysle čl.
7, bod 8.

Článok 11 - Vinkulácia
1. Poistné plnenie z poistnej udalosti je možné vinkulovať
v prospech tretej osoby, t. j. poistné plnenie poisťovateľ
vyplatí tretej osobe (ďalej len „vinkulačný veriteľ"), v
prospech ktorej bolo poistné plnenie vinkulované.
Uhradením plnenia vinkulačném u veriteľovi splní
poisťovateľ svoj záväzok voči oprávnenej osobe, týkajúci sa
vyplatenia poistného plnenia na základe poistnej zmluvy.
2. Vinkulácia poistného plnenia môže byť vykonaná len
na základe písomnej žiadosti poistníka. Ak je poistník
iná osoba ako poistený, poistné plnenie je možné
vinkulovať len so súhlasom poisteného.

Článok 12 - Spoluúčasť
1. Spoluúčasť predstavuje čiastku dohodnutú v poistnej
zmluve, ktorou sa poistený podieľa na poistnom plnení
z každej poistnej udalosti. Spoluúčasť m ôže byt
vyjadrená pevnou čiastkou, percentom , časovým
úsekom alebo ich kom bináciou.
2. A k celková výška poistného plnenia nepresahuje
stanovenú spoluúčasť, poisťovateľ poistné plnenie
neposkytne.
3. Pri spoluúčasti vyjadrenej časovým úsekom
poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, pokiaľ dĺžka
trvania škody nedosiahne m inim álnu dĺžku časového
úseku stanoveného ako spoluúčasť. Ak je dĺžka trvania
škody dlhšia ako stanovený časový úsek, poisťovateľ
poskytne poistné plnenie za prevyšujúcu dobu časového
úseku stanoveného pre spoluúčasť.

Pri spoluúčasti vyjadrenej časovým úsekom poisťovateľ
neposkytne poistné plnenie za tú časť škody, ktorá sa
vzťahuje k časovém u intervalu stanoveném u pre
spoluúčasť. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za
škody, ktoré sa vyskytli v období po skončení časového
intervalu stanoveného pre spoluúčasť.

Článok 13 - Povinnosti poistníka,
poisteného a poisťovateľa
1. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými
právnymi predpismi je poistník a poistený povinný:
a. umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám
vstup do poistených objektov a um ožniť im tým
posúdiť rozsah poistného rizika, ďalej je povinný
poisťovateľovi alebo ním povereným osobám predložiť
k nahliadnutiu projektovú, požiarnotechníckú,
účtovnú alebo inú podobnú dokum entáciu a umožniť
preskúmanie činnosti a funkčnosti zariadení slúžiacich
na ochranu poisteného majetku;
b. odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky
poisťovateľa, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia;
c. bezodkladne písom ne ozná m iť poisťovateľovi
akúkoľvek zmenu v údajoch, ktoré bolí podkladom
pre uzavretie poistnej zmluvy, a to najmä, ale nielen,
zm eny prevádzkovanej činností, druhu a rozsahu
poistného rizika, poistnej hodnoty poistených vecí a
miesta poistenia;
d. dohliadať na to, aby poistná udalosť nenastala, a
vykonávať prim erané opatrenia na jej odvrátenie;
e. oznám iť poisťovateľovi, ak uzavrel ďalšie poistenie
pre rovnaký predm et poistenia na rovnaké riziko u
iného poisťovateľa a oznám iť jeho obchodný názov,
výšku poistnej sumy a lim itov poistného plnenia;
f. viesť účtovnú evidenciu poistených vecí uvedených v
poistnej zmluve a tú to evidenciu mať uloženú tak,
aby v prípade vzniku poistnej udalosti nem ohla byť
poškodená, zničená, stratená alebo odcudzená
spolu s poisteným i vecami;
g. udržiavať poistené veci v dobrom technickom stave,
dodržiavať ustanovenia technických noriem a
predpisov, všeobecne záväzných právnych predpisov,
VPPM, príslušných osobitných poistných podm ienok,
zm luvných dojednaní a poistnej zmluvy;
h. písom ne oznám iť poisťovateľovi zm enu poistnej
h o d n o ty poistenej veci, súboru alebo výberu
poistených vecí, ak došlo v čase trvania poistenia k
jej zvýšeniu o viac ako 10 % , ak nebolo v poistnej
zm luve stanovené inak; pri nesplnení te jto
p o vinno sti
má
poisťovateľ právo
uplatniť
podpoistenie v zmysle čl. 10 týchto VPPM;
í. platiť poistné spôsobom doh odnutým v poistnej
zm luve, v prípade platenia poistného prostred
níctvom pošty, peňažného ústavu alebo bankovým
prevodom používať zúčtovacie údaje na identifikáciu
platby podľa pokynov poisťovateľa;
j. poistník je povinný bezodkladne po uzavretí poistnej

zm luvy oboznám iť poisteného s obsahom týchto
VPPM, osobitných poistných podm ienok, zmluvných
dojednaní a poistnej zmluvy.
2. V prípade vzniku škody je poistený povinný:
a. bezodkladne oznám iť vznik škody poisťovateľovi a
to to oznám enie predložiť najneskôr do 5 dni v
písomnej form e;
b. bezodkladne oznám iť polícii vznik škody, ktorá
nastala za okolností vzbudzujúcich podozrenie zo
spáchania trestného činu, a um ožniť poisťovateľovi
prístup k vyšetrovaciemu spisu polície;
c. vykonávať prim erané o p a trenia na zm iernen ie
následkov škody a vyžiadať si k to m u pokyny
poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi;
d. nemeniť stav vzniknutý následkom škody bez súhlasu
poisťovateľa do začiatku procesu zaznamenania škody,
najneskôr do 5 dní od vzniku škodovej udalostí, ak to
nie je nevyhnutné pre zabránenie alebo zmiernenie
následkov škody, alebo ak to nie je v rozpore s
verejným záujmom. Poistený je povinný zabezpečiť
dostačujúce dôkazy o rozsahu a príčine vzniku škody,
a to napríklad prostredníctvom policajného
vyšetrovania, vyšetrovania inými vyšetrovacími
orgánm i, fotografickým alebo film ovým záznamom;
e. zabezpečiť vo vzťahu k iném u jeho právo na náhradu
vzniknutej škody alebo iné obdobné práva a uplatniť
nárok na náhradu vzniknutej škody voči to m u , kto za
škodu zodpovedá;
f. bezo dkla dne o zná m iť poisťovateľovi nájdenie
poistených vecí alebo ich zvyškov, ktoré boli stratené
alebo odcudzené v súvislosti s poistnou udalosťou, a
pri prevzatí týchto vecí do svojho vlastníctva je
povinný vrátiť celé poskytnuté poistné plnenie alebo
zodpovedajúcu časť poistného plnenia, najneskôr do
30 dní odo dňa nájdenia poistených vecí alebo ich
zvyškov v závislosti od toho, či bola nájdená poistená
vec, alebo jej zvyšky. A k boli poistené veci
poškodené v čase medzi poistnou udalosťou a ich
nájdením , náklady na opravu ta k to poškodenej
poistenej veci hradí poisťovateľ rovnako ako v
prípade poistnej udalostí;
g. bezodkladne začať um orovacie alebo iné obdobné
kona nie ohľadne listinných cenných papierov,
vkladných a šekových knižiek, platobných kariet,
cenín a iných obdobných dokum entov, zničených,
stratených alebo odcudzených pri poistnej udalostí.
3. Ďalšie povinnosti poisteného m ôžu byť stanovené v
osobitných poistných podm ienkach a/alebo v poistnej
zmluve.
4. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými
právnymi predpismi je poisťovateľ povinný:
a. oznám iť poistníkovi poistné podm ienky týkajúce sa
dojednávaného poistenia;
b. po oznámení poistnej udalosti bez zbytočného odkladu

c.

d.

e.

f.

začať prešetrenie potrebné pre zistenie rozsahu a výšky
svojej povinnosti poskytnúť poistné plnenie;
po obdŕžaní všetkých d oku m en to v a ostatných
nevyhnutných náležitostí, podkladov a inform ácií
potrebných k ukončeniu prešetrenia potrebného pre
zistenie rozsahu a výšky poisťovateľovej povinnosti
poskytnúť poistné plnenie, ukončiť tento proces
najneskôr do pätnástich pracovných dní;
vrá tiť poistníkovi, resp. poisteném u o rig in á ly
dokladov, ktoré si vyžiada, ak nie sú nevyhnutnou
súčasťou spisu;
um ožniť poistníkovi, resp. poisteném u vo vopred
stanovenom term íne nah lia d n u ť do spisového
m ateriálu týkajúceho sa jeho poistnej udalosti.
Poskytnúť poistníkovi na základe písomnej žiadosti
kópiu dokum entov zo spisu o škodovej udalosti
alebo poistnej udalosti, pričom náklady na ich
vyhotovenie znáša poistník;
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých
sa dozvie pri dojednávaní poistenia, pri jeho
administrácii a pri vyšetrovaní poistných udalostí.
Tieto inform ácie môže poskytnúť tretej osobe len so
súhlasom poistníka, resp. poisteného v prípade ak to
nariaďuje právny predpis, ak je to nevyhnutné z
hľadiska adm inistratívy poistenia alebo procesu
potrebného pre zistenie rozsahu a výšky poisťo
vateľovej povinností poskytnúť poistné plnenie.

Článok 14 - Dôsledky porušenia povinností
1. A k poistník, poistený alebo oprávnená osoba vedom e
alebo následkom požitia alkoholu, návykových látok
alebo zneužitím liekov poruší povinnosti uvedené v čl.
13, bod 1, 2 alebo 3 a to to porušenie významným
spôsobom prispeje k vzniku poistnej udalosti alebo k
väčšiem u rozsahu jej následkov, poisťovateľ je
oprávnený poistné plnenie prim erane znížiť, a to takou
m ierou, akou m alo porušenie týchto povinností vplyv na
rozsah jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie.
2. A k poistený zm arí m ožnosť alebo neposkytne
poisťovateľovi potrebnú alebo požadovanú súčinnosť k
tom u, aby poisťovateľ m ohol uplatniť právo na náhradu
škody voči tretej osobe (čl. 13, bod 2, písm. e), alebo ak
sa prejavia následky ta ké h o to konania poisteného až
p o to m , čo poisťovateľ poskytol poistné plnenie,
poisťovateľ má voči poiste ném u okrem práva
uvedeného v bode 1 to h to článku aj právo na vrátenie
poistného plnenia alebo jeho časti.
3. Pokiaľ poisťovateľovi vznikne v dôsledku porušenia
niektorej povinnosti uvedenej v čl. 13, v bodoch 1, 2
alebo 3 škoda, alebo poisťovateľ musel v tejto súvislosti
vynaložiť zbytočné náklady (napr. náklady na súdny
spor), má právo na ich náhradu voči poistníkovi alebo
poisteném u, ktorý porušením povinnosti spôsobil vznik
takejto škody alebo zbytočných nákladov.
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Článok 15 - Náklady na odstránenie škôd
1. Pokiaľ mal poistený, resp. poistník právnu povinnosť z
dôvo dov hygienických, bezpečnostných alebo pre
verejný záujem vykonať opatrenia na odstránenie
poistenej veci, ktorá bola poškodená alebo zničená
poistnou udalosťou, alebo pokiaľ poistený, resp. poistník
účelne vynaložil prim erané náklady na dem oláciu,
upratanie alebo odvoz úlomkov, ktoré bolo potrebné z
hľadiska opravy alebo znovuobstarania poistenej veci
postihnutej poistnou udalosťou, nahradí mu poisťovateľ
takto vynaložené náklady v plnej hodnote. Avšak celkové
poistné plnenie za jednu poistnú udalosť vrátane týchto
nákladov nemôže presiahnuť poistnú sumu poistenej
veci postihnutej poistnou udalosťou.
2 . Poisťovateľ v rámci poistnej sumy hradí prim erané
náklady na dopravu súvisiace s opravou veci poškodenej
poistnou udalosťou do najbližšej vhodnej opravovne.
Tieto náklady sa hradia pri doprave veci na území
Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zm luve
dohodnuté inak.
3. Poisťovateľ je vždy povinný v plnej výške uhradiť
náklady, ktoré boli vynaložené na jeho pokyn, a to aj
nad doh o d n u tú poistnú sumu alebo lim it plnenia
stanovený pre poistenú vec.

Článok 16 - Znalecké konanie
1. Ak sa poistený a poisťovateľ nezhodnú na výške
poistného plnenia, m ôžu sa dohodnúť, že jeho výška
bude stanovená tzv. znaleckým konaním . Znalecké
konanie m ôže byť rozšírené aj na ostatné okolnosti a
skutočnosti, ktoré m ohli mať vplyv na vznik práva na
poistné plnenie. Poistený m ôže expertné konanie
požadovať aj jednostranným vyhlásením voči poisťo
vateľovi.
2 . Zásady znaleckého konania:
a. každá zm luvná strana písomne určí jedného znalca,
kto rý voči nej nesm ie m ať žiadne záväzky, a
neodkladne o ňom in fo rm u je druhú stranu;
nám ietku proti osobe znalca m ožno vzniesť do doby
pred začatím jeho činnosti;
b. určení znalci sa ešte pred začiatkom ich činnosti
dohodnú na osobe tretieho znalca, ktorý bude mať
rozhodujúci hlas v prípade nezhody;
c. znalci určení poisteným a poisťovateľom vypracujú
nezávisle na sebe znalecké posudky o sporných
otázkach;
d. znalci svoje posudky odovzdajú poisteném u a
poisťovateľovi. Ak sa závery posudkov od seba
odlišujú, postúpi poistený obidva posudky znalcovi s
rozhodujúcim hlasom. Ten rozhodne o sporných
otázkach a odovzdá svoje rozhodnutie poisťovateľovi
i poisteném u zároveň;

e. každá strana hradí náklady na svojho znalca, náklady
na činnosť znalca s rozhodujúcim hlasom hradia
obidve strany rovnakým dielom .
3. Znaleckým konaním nie sú d o tk n u té práva a
povinno sti poisťovateľa a poisteného stanovené
právnym i
predpism i,
všeobecným i
poistným i
podm ienkam i, osobitným i poistným i podm ienkam i,
zm luvným i dojednaniam i a poistnou zm luvou.

Článok 17 - Doručovanie písomností a
forma právnych úkonov
1. Písom nosti sa poisťovateľovi, poistníkovi a
poisteném u doručujú na poslednú znám u adresu sídla
(bydliska). Poistník aj poistený sú povinní písomne
oznám iť poisťovateľovi zm enu adresy bez zbytočného
odkladu.
2 . Poisťovateľ zasiela písom nosti na poslednú známu
adresu poistníka alebo poisteného. Písomnosť
poisťovateľa určená poistníkovi alebo poisteném u (ďalej
len „ad re sá t") sa považuje za doručenú siedmym dňom
odo dňa odoslania písom nosti poisťovateľom ,
uvedeného v písomnosti. To isté platí aj v prípade, ak
adresát prevzatie písom nosti odm ietol alebo ak bola
písom nosť uložená na pošte kvôli neza stihnutiu
adresáta a adresát si ju v príslušnej lehote nevyzdvihol
na pošte, aj ked sa adresát o jej uložení nedozvedel, ako
aj v prípade, ak bola písomnosť vrátená poisťovateľovi
ako nedoručená pre zm enu adresy, ktorú poistník alebo
poistený neoznámil.
3 . Písomnosti poisťovateľa určené adresátovi alebo inej
oprávnenej osobe sa doručujú spravidla poštou alebo
iným subjektom oprávneným doručovať zásielky, môžu
však byť doručené aj priam o poisťovateľom.
4 . Právne úkony týkajúce sa poistenia m ajú písomnú
fo rm u , ak nie je uvedené inak v tý c h to VPPM,
osob itných poistných pod m ienkach , zm luvných
dojednaniach alebo poistnej zmluve.
5. Oznám enie poistnej udalosti v zmysle čl. 13, bod 2,
písm. a týchto VPPM je m ožné podať aj telefonicky na
telefónn om čísle poisťovateľa určenom na te n to účel, to
však nezbavuje poisteného povinnosti podať oznámenie
aj písom ne prostred níctvom tlačiva predpísaného
poisťovateľom.
6. Telefonicky alebo elektronickou poštou je možné
oznám iť zm enu adresy alebo sídla, zmenu obchodného
m ena alebo m ena a priezviska poistníka alebo
poisteného, resp. iné údaje, ak to ich form a dovoľuje.
Poisťovateľ má právo vyžiadať si doplnenie takéhoto
oznám enia písomnou form ou.

Článok 18 - Vybavovanie sťažností
1. Sťažnosti vyplývajúce z uzavretých poistení sa
podávajú písom nou fo rm o u na adrese poisťovateľa
G roupam a poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného
členského štátu, so sídlom M iletičova 21, 821 08
Bratislava. Zo sťažností musí byť zrejmé, kto ju podáva
a akej veci sa týka. Termín vybavenia sťažnosti je 30 dní
odo dňa jej doručenia. V odôvodnených prípadoch
m ôže poisťovateľ tú to lehotu predĺžiť najviac na 60 dni
odo dňa doručenia sťažnosti.
2. Sťažnosť je m ožné podať aj písomne orgánu dohľadu
nad činnosťou poisťovateľa: M agyar Nemzeti Bank,
1013 Budapest, Krisztĺna krt. 39, M aďarsko (ďalej len
„M N B ") ako aj Národnej banke Slovenska, Imricha
Karvaša 1, 813 25 Bratislava.
3. Klient sa tiež m ôže so sťažnosťou obrátiť osobne na
pracovníkov v klientskych centrách poisťovateľa,
telefonicky na čísle Call centra 02/208 54 208, písomne
prostredníctvom kontaktného form ulára, ktorý je na
webovej stránke poisťovateľa w w w .g ro u p a m a .sk.

Článok 19 - Výklad pojmov
Ceniny su poštové známky, kolky, lósy, cestovné lístky
a prenosné predplatné cestovné lístky na M HD,
dobíjacie ku pó ny pre m o b iln é te le fó n y , diaľničné
znám ky, stravovacie, darčekové a iné poukážky a pod.
Sú to veci, ktoré nahradzujú peňažné prostriedky alebo
z ktorých je m ožné čerpať po ich vydaní do užívania.
Erózia je fyzikálny proces rozrušovania a odstraňovania
časti zem ského povrchu pôsobením vonkajších
(exogénnych) činiteľov.
H n uteľné veci sú veci, ktoré nie sú nehnuteľnosťou a
spĺňajú náležitosti týchto VPPM, osobitných poistných
podm ienok, zm luvných dojednaní a poistnej zm luvy na
to, aby m ohli byť poistené.
K avitácia je hydrodynam ická d u tin a, vytvorená v
kvapaline pri prudkom lokálnom poklese okolitého
tlaku. Po zániku podtlaku, ktorý ju vytvoril, kavitácia
zaniká im p ló zio u . Kavitácia vzniká v technických
zariadeniach pohybujúcich sa rýchlo v kvapaline (napr.
na lopatkách lodných skrutiek, lopatkách turbín, v
čerpadlách, v ohyboch rúr).
M y k o to x ín y sú toxické organické látky, ktoré sú
produkované skupinou m ikroskopických húb (plesní).
O d m ie tn u tie poistného plnenia v zmysle § 802 ods.
2 Občianskeho zákonníka predstavuje prípad, keď sa
poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou
bola skutočnosť, ktorú pre vedom e nepravdivé alebo
neúplné odpovede nem ohol zistiť pri dojednávaní

poistenia a ktorá bola pre uzavretie poistnej zmluvy
podstatná.
Peniazm i sa rozum ejú platné tuzem ské a zahraničné
bankovky a mince.
Poistná zm luva je písomný dvojstranný právny úkon,
na základe ktorého vzniká poistenie fyzických alebo
právnických osôb.
Poisťovateľom je poisťovňa, ktorá dojednáva poistenie
a vykonáva jeho správu.
Poškodenie poistenej veci je zmena jej stavu, ktorú je
objektívne možné odstrániť opravou.
Rekvirácia je úradné zaberanie, zabratie, zhabanie
niečoho v čase výnim očnej potreby (napr. pre vojsko).
Stratou poistenej veci rozum iem e stav, keď poistený
nezávisle na svojej vôli stratil možnosť disponovať
poistenou vecou.
Súbor vecí je tvorený jednotlivým i vecami, ktoré majú
rovnaký alebo podobný charakter, alebo sú určené na
rovnaký účel použitia/využitia. Poistenie konkrétne
m enovaných vecí ta k é h o to charakteru sa nazýva
poistenie výberu vecí.
Škodou rozum iem e fyzické poškodenie alebo zničenie
poistenej veci, resp. m ajetkovú ujm u poisteného, ktorú
je možné objektívne kvantifikovať v peniazoch.
Teroristickým činom je súhrn nehum ánnych m etód
hrubého zastrašovania, použitím sily alebo rôznych
foriem násilia.
N ehnuteľným i vecam i sú budovy a ostatné stavby
vrátane ich stavebných súčastí a príslušenstva.
Z am ietnutie poistného plnenia znamená nevyplatenie
poistného plnenia z dôvodu, že neboli splnené, resp. boli
porušené stanovené podm ienky pre výplatu poistného
plnenia (napr. nedošlo k poistnej udalosti).
Zánik poistenia je ukončenie platnosti poistnej zmluvy,
resp. poistenia.
Zásoby sú m ateriál, tovar, nedokončená výroba (okrem
nedokončenej stavebnej výroby), polotovary a
dokončené výrobky. Za zásoby sa nepovažujú cudzie
veci svojím charakterom nespĺňajúce definíciu zásob a
cennosti.
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 m ožné prinavrátiť.
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Článok 20 - Záverečné ustanovenia

3. Účinnost, výklad a realizácia poistnej zmluvy, ktorej

1. Od ustanovení týchto VPPM je možné odchýlit sa v
osobitných poistných podm ienkach alebo v poistnej
zmluve, ak to nie je v jednotlivých ustanoveniach
uvedené inak,

prílohu tvoria tie to VPPM, sa uskutočňuje v rámci

2. Ustanovenia týchto VPPM týkajúce sa poisteného
platia aj pre poistníka (pokiaľ je poistník osobou odlišnou
od poisteného) a/alebo pre inú oprávnenú osobu.
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právneho systému Slovenskej republiky. Pri súdnych
sporoch vyplývajúcich z te jto poistnej zm luvy rozhodujú
výlučne súdy Slovenskej republiky. Uvedené skutočnosti
platia aj pre poistné riziká v zahraničí.
4. Tieto VPPM nadobúdajú účinnost dňom 25. 5. 2018.

Groupama
P o iste n é . G a ra n to v a n é . V y b a v e n é .

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE ŽIVELNÉ POISTENIE
Článok 1 - Úvodné ustanovenia
1. Tieto osob itné poistné pod m ienky pre živelné
poistenie (ďalej len „OPPZ") dopĺňajú ustanovenia
všeobecných poistných p o d m ie n o k pre poistenie
m ajetku (ďalej len „V P P M ") a sú n eo ddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy. Živelné poistenie sa riadi
príslušnými ustanoveniam i O bčianskeho zákonníka,
VPPM, tým ito OPPZ, klauzulam i, osobitným i dohodam i
a poistnou zm luvou.
2. OPPZ d o p ĺň a jú , prípadne nahrádzajú VPPM v
ustanoveniach uvedených v tý c h to OPPZ. A k sa
ustanovenia OPPZ a ustanovenia VPPM vzájom ne
nevylučujú, poiste nie sa riadi ob id vo m i. A k sa
ustanovenia OPPZ a ustanovenia VPPM vzájom ne
vylučujú, poistenie sa riadi tým ito OPPZ.
3. Pre vzťahy a záležitosti, ktoré nie sú upravené OPPZ,
platia ustanovenia uvedené vo VPPM.

Groupama poisťovňa a. s„ pobočka poisťovne z iného členského štátu
Číslo tlačiva: 16102/1

Článok 2 - Predmet poistenia
1. Predm etom poistenia sú hnuteľné a nehnuteľné veci,
ich súbory alebo výbery uvedené v poistnej zmluve.
Poistenie sa na tie to veci vzťahuje, ak nie je v poistnej
zm luve dohodnuté inak, iba za predpokladu, že sú
evidované v účtovníctve p o iste ného alebo v inej
evidencii poisteného v zmysle príslušných právnych
predpisov. Poistenie sa vzťahuje aj na časť poisteného
súboru hnuteľných vecí, ktorý poistený preukázateľne
nadobudol, ale ešte ho bez zbytočného odkladu z
objektívnych príčin neuviedol vo svojej účtovnej
evidencii. Evidencia poistených vecí v účtovníctve sa
nevyžaduje, pokiaľ je poisteným fyzická osoba, ktorá nie
je podnikateľom .
2. Pri poistení súboru vecí sa poistenie vzťahuje aj na
veci, ktoré sa stali súčasťou to h to poisteného súboru po
uzavretí poistnej zm luvy. Veci, kto ré prestali byť
súčasťou súboru, prestávajú byť poistené.
3. A k je poistenou vecou budova alebo iný nehnuteľný
m ajetok, ta k sa poiste nie vzťahuje aj na všetky
konštrukčné prvky poistenej nehnuteľnosti, vrátane
základov, pivničných m úrov, pevne zabudovaných
zariadení alebo pevne zabu dovan ého náb ytku
(stavebné prvky), pevne zabu dovan ého vybavenia

stavby (príslušenstvo stavby), ako napríklad výťahy,
bojlery, klim atizačné zariadenia, palivové nádrže alebo
kotly centrálneho vykurovania, ako aj na elektrickú
zabezpečovaciu signalizáciu, ktorá zabezpečuje miesto
poistenia, za predpokladu, že je pevne pripevnená k
poistenej nehnuteľnosti. Ak je poistenou vecou budova
alebo stavba, poistenie sa vzťahuje aj na oplotenie
poistenej budovy alebo stavby, najviac však do výšky
1 % z poistnej sumy poistenej budovy.
4. Predm etom poistenia sú veci vo vlastníctve alebo
spoluvlastníctve poistníka, resp. poisteného uvedeného
v poistnej zmluve (ďalej len „vlastné veci").
5. A k je tak dojednané, predm etom poistenia sú aj
cudzie veci, ktoré poistený, uvedený v poistnej zmluve,
užíva na základe písomnej dohody (ďalej len „cudzie
veci užívané") alebo prevzal pri poskytovaní služby na
základe
písom nej zm luvy,
objednávky alebo
zákazkového listu (ďalej len „cudzie veci prevzaté").
6. Ak je to v poistnej zm luve dojednané, predm etom
poistenia môže byť:
a. m ajetok odlišný ako m ajetok uvedený v bodoch 1 až
5 to h to článku;
b. písom nosti, plány, o b ch o d n é knihy, karto téky,
výkresy, dierne štítky, m agnetické pásky, magnetické
disky, ostatné nosiče dát;
c. výstavné m odely, vzory, p ro totyp y, exponáty a
výrobné zariadenia nepoužiteľné pre štandardnú
produkciu;
d. predm ety osobnej potreby v osobnom vlastníctve
zam estnancov poisteného a oficiálnych návštev
poistenej prevádzky poisteného.
7.
a.
b.
c.

Toto poistenie sa nevzťahuje na:
plachtové haly, Stany, obytné prívesy;
pozem ok;
stavby ľahkej konštrukcie stojace na voľnom
priestranstve alebo stavby z viacerých strán presklené;
d. m ajetok uskladnený v objektoch, ktoré nie je možné
zaradiť pod definíciu stavieb, ako aj na m ajetok
uskladnený na stavenisku;
e. m ajetok uložený na voľn o m priestranstve, s
výnim kou krytia poistných rizík - požiar a jeho
sprievodné javy, výbuch a úder blesku (článok 4, bod
2, písm. a-c);

f. autom aty na vhadzovanie mincí alebo vkladanie
bankoviek (vrátane autom atov na rozm ieňanie alebo
zamieňanie peňazí) vrátane ich obsahu, ako aj na
autom aty vydávajúce peniaze;
g. herné autom aty, výherné autom aty vrátane ich
obsahu;
h. m o to ro vé vozidlá, prívesy a odťahové vozidlá
podlie hajúce zápisu do evidencie m otorových
vozidiel.

Článok 3 - Poistná hodnota
1. Poistnou hodnotou budov a iného nehnuteľného
m ajetku je nová hodnota, okrem prípadov, ak:
a. stupeň opotrebenia alebo iného znehodnotenia
presiahne 80 % ich novej hodnoty, potom je poistnou
hodnotou časová hodnota v čase vzniku škody;
b. nem ôžu byť využívané v súlade so svojím určením z
dôvodu nezávislého od vzniku škodovej udalosti,
resp. budova alebo iný nehnuteľný m ajetok je určený
na dem oláciu, p otom je p o istn ou h o d n o to u
všeobecná hodnota v čase vzniku škody,
2. Poistnou hodnotou hnuteľných vecí je nová hodnota,
okrem prípadov, ak:
a. stupeň opotrebenia alebo iného znehodnotenia
presiahne 50 % ich novej hodnoty, potom je
poistnou hodnotou časová hodnota v čase vzniku
škody;
b. nem ôžu byť využívané v súlade so svojím určením z
dôvodu nezávislého od vzniku škodovej udalosti,
resp. sú určené na vyradenie, potom je poistnou
hodnotou všeobecná hodnota v čase vzniku škody.
3. Poistnou hodnotou hnuteľného m ajetku v cudzom
vlastníctve je časová hodnota hnuteľného m ajetku v
čase vzniku škody. Ak je takýto m ajetok v leasingu,
poistnou hodnotou je nová hodnota podľa leasingovej
zmluvy.
4. Poistnou h o d notou predm etov osobnej potreby
zam estnancov a predm etov oficiálnych návštevníkov
poistených prevádzok je časová hodnota v čase vzniku
škody.
5. V prípade, ak na poistených predm etoch nastalo
trvalé zníženie h o d noty následkom poškodenia či
poruchy z dôvodu iného, ako je poistná udalosť, vrátane
prípadu, ak nedošlo k oprave, náprave po
predchádzajúcej poistnej udalosti, poisťovateľ za
poistn ú h o d n o tu predm etu bude považovať je ho
zníženú hodnotu vplyvom vyššie uvedených udalostí.

Článok 4 - Poistné riziká
1. Živelné poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie
alebo stratu poistenej vecí, spôsobené rizikom
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uvedeným v poistnej zm luve. Riziká kryté tým to
poistením sú jednotlivo špecifikované v poistnej zmluve.
2. A k je to v poistnej zm luve dojednané, to to poistenie
sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu
poistenej veci všetkým i alebo len niekto rým i z
nasledovných rizík:
a. p o ž ia ro m a je h o s p rie v o d n ý m i ja v m i
a/1. Požiarom rozum iem e oheň v podobe
v id ite ľn é h o plam eňa, ktorý vznikol m im o
určeného ohniska, alebo ktorý takéto ohnisko
opustil a vlastnou živelnou silou sa rozšíril do
okolitého priestoru alebo na okolité predm ety.
a/2. Za požiar sa nepovažuje, ak bola škoda
spôsobená:
a/2/1. v dôsledku pôsobenia úžitkového ohňa,
tepelnej úpravy alebo pôsobenia dymu
za účelom spracovania, resp. iným
účelom (napr. lisovanie, zváranie,
žehlenie, varenie, údenie), vrátane
poistených vecí, v ktorých alebo
prostredníctvom ktorých bol úžitkový
oheň, te p lo alebo dym vytvorený,
sprostredkovaný alebo vedený, ako aj
prípad, kedy dôjde k poškodeniu
poistených vecí tým, že bolí hodené
alebo spadli do ohniska;
a/2/2. tie n im ,
obhore ním ,
prepálením
cigaretou, tepelným žiaričom, lampou a
podobným predm etom ;
a/2/3. skrato m ele ktrické h o vedenia alebo
zariadenia, pokiaľ sa plameň vzniknutý
skratom ďalej sám nerozšíril;
a/2/4. vplyvom kvasenia pri zápalnej teplote.
a/3. Toto poistenie sa nevzťahuje na:
a /3/1. poškodenie alebo zničenie kom ínov
spôsobené ich prevádzkou;
a/3/2. sam ovznietivé veci.
a/4. Sprievodnými javm i požiaru sa rozum ie teplo a
splodiny horenia vznikajúce pri požiari a ďalšie
pôsobenie hasiacej látky použitej pri hasení
požiaru.
b. v ý b u c h o m
b/1. V ýbuchom sa rozum ie náhly ničivý prejav
tlakovej sily vzniknutej v dôsledku rozpínavosti
plynov alebo pary. Za výbuch tlakovej nádoby
so stlačeným plynom alebo parou (koto l,
potrubie a pod.) sa považuje náhle roztrhnutie
jej stien v takom rozsahu, že došlo k náhlemu
vyrovnaniu tla ku medzi vonkajškom a
vnútornou časťou nádoby. Poisťovateľ uhradí
škody spôsobené výbuchom v dôsledku
chemickej reakcie v tlakovej nádobe aj vtedy, ak
nedošlo k roztrhnu tiu steny tlakovej nádoby.
b/2. Ak je to osobitne dojednané v poistnej zmluve,

to to poistenie sa vzťahuje aj na škody vzniknuté
v dôsledku výbuchu výbušnín. Toto poistenie sa
nevzťahuje na škody vzniknuté m im o miesta
poistenia, ak v čase dojednania poistenia mal
poistený vedomosť, resp. mal mať vedom osť o
existencii a/alebo používaní výbušnín na
miestach m im o miesta poistenia.
b/3. Toto poistenie sa nevzťahuje na poškodenie
alebo zničenie poškodených vecí spôsobené:
b /3 /1 . výbuchom v súvislosti s banskou alebo
ťažobnou činnosťou;
b/3/2. vykonávaním stavebných prác alebo
otrasm i spôsobeným i dopravou;
b/3/3. výbuchom , ktorý bol vedom e spôsobený
poisteným alebo k to rý je súčasťou
výrobného procesu;
b/3/4. výbuchom (reakciou) v spaľovacom
priestore m otorov, hlavniach strelných
zbraní a iných zariadeniach, v ktorých sa
využíva energia výbuchu;
b/3/5. náhlym vyšľahnutím plameňa z pece,
kachlí, kozubu a pod. zariadení;
b/3/6. výbuchom biolog ických m ateriálov,
škody zapríčinené prirodzeným tlakom
m ateriálu uskladneného v zásobníkoch a
kontajneroch;
b/3/7. tlakovou vlnou vyvolanou lietadlom .
b/4. Toto poistenie sa nevzťahuje na poškodenie
alebo zničenie tlakových nádob a zariadení
(kotol, potrubie a pod.), spôsobené výbuchom
v tý c h to nádobách alebo zariadeniach v
dôsledku ich veku, opotrebenia, korózie alebo
vplyvom usadenín, kalov, kavitácie a iných
trvalých vplyvov prevádzky. Poistenie sa však
vzťahuje na poškodenie alebo zničenie iných
poistených vecí v dôsledku takejto explózie.
c. ú d e ro m blesku
c/1. Poistenie úderu blesku sa vzťahuje na
poškodenie, zničenie alebo stratu poistenej veci
spôsobenú priam ym pôsobením energie blesku
alebo teploty jeho výboja na poistenú vec.
Poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie alebo
zničenie poistenej veci padajúcim objektom , ak
bol jeho pád spôsobený úderom blesku.
d l . Poisťovateľ uhradí škody spôsobené na
poistených elektrických/elektronických strojoch,
prístrojoch a zariadeniach v dôsledku prepätia
alebo indukcie spôsobenej vplyvom úderu
blesku. T oto poistenie sa vzťahuje výlučne na
poistené veci, ktoré sú v čase tesne pred
škodovou udalosťou funkčné.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v znení
to h to bodu m axim álne do lim itu poistného
plnenia dojednaného v poistnej zmluve, ak v
poistnej zm luve nie je te n to lim it poistného

plnenia uvedený, poisťovateľ poskytne poistné
plnenie m axim álne do výšky 15 % z poistnej
sum y dojednanej v poistnej zm luve pre
poistené elektrické/elektronícké stroje, prístroje
a zariadenia.
c/3. Poisťovateľ poskytuje plnenie aj vtedy, ak v
dôsledku udalostí opísaných v bode 2 to h to
článku vznikne požiar. Poistné krytie sa
vzťahuje aj na škody, ak sa ta k to vzniknutý
požiar rozšíri na iné poistené veci.
c/4. Toto poistenie sa nevzťahuje na poškodenie,
zničenie alebo stratu:
c/4/1. v dôsledku nedostatku úradne pred
písaného bleskozvodu alebo zaned
baním údržby existujúceho bleskozvodu;
d A U . bezpečnostných poistiek všetkého druhu,
ochranných vypínačov alebo spínačov,
m eracích zariadení, bleskozvodov a
podobných zariadení, ak bola škoda
spôsobená ich prevádzkou.
c/5. A k nie je m ožné stanoviť bod zásahu blesku,
poistený musí preukázať, že škoda vznikla
úderom blesku.
d. n á ra z o m a le b o z rú te n ím sa lie ta jú c e h o telesa s
p o s á d k o u , je h o častí a le b o je h o n á k la d u
d /1 . Nárazom alebo zrútením sa lietajúceho telesa s
posádkou, je ho častí alebo je ho nákladu
rozum iem e prípady poškodenia, zničenia alebo
straty poistených vecí, spôsobené nárazom
alebo zrútením sa lietajúceho telesa s posádkou
(lie tad lo,
klzák,
vrtuľník,
vzducholoď,
teplovzdušný balón a pod.), jeho častí alebo
objektm i, ktoré z neho vypadli.
d /2 . Za náraz lietajúceho telesa s posádkou sa
považujú aj prípady, keď lietajúce teleso
o d šta rto va lo s posádkou, ale v dôsledku
udalosti, ktorá predchádzala nárazu, posádka
lietajúce teleso opustila.
e. p o v o d ň o u , z á p la v o u
e/1. Za povodeň sa považuje zaplavenie priestorov v
m ieste poistenia vodou, ktorá sa vyliala z
brehov povrchového vodstva (rieky, jazerá,
vodné nádrže a pod.) alebo tie to brehy
pretrhla. V prípade ohradzovaného vodného
toku je za breh vodného toku považované
teleso hrádze.
e/2. Za záplavu sa považuje prírodným i vplyvmi
spôsobené vytvorenie súvislej vodnej plochy,
ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste
poistenia. Za záplavu sa nepovažuje, ak bola
tá to súvislá vodná plocha vytvorená v dôsledku
udalostí uvedených v bode 3 to h to článku.
e/3. T oto poistenie sa vzťahuje na poškodenie,
zničenie alebo stratu poistených vecí v dôsledku
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zvýšenia hladiny podzemnej vody len v prípade,
alebo
pod
úrovňou
prízem ného
ak bolo to to zvýšenie spôsobené povodňou
podlažia.
alebo záplavou.
e/7. Ak nie je uvedené inak v poistnej zmluve, to to
e/4. T o to poistenie sa nevzťahuje na škody
poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené
spôsobené povo dňou alebo záplavou na
povodňou alebo záplavou, ak bol v mieste
objektoch vybudovaných na vodných tokoch
poistenia ich výskyt častejší ako jedenkrát za
(hate, náhony, malé vodné elektrárne, hrádze,
desať rokov pred dátum om vzniku škodovej
spevnenia brehov a pod.) alebo na veciach v
udalosti.
týchto objektoch um iestnených, ak kulm inačný
prietok vody nedosiahol v mieste poistenia f. víchricou
aspoň úroveň dvadsaťročného prietoku. Za
f/1. Víchricou sa rozum ie prúdenie vzduchu, ktoré
dvadsaťročný prietok sa považuje kulm inačný
sa pohybuje rýchlosťou 54 km /h a viac. Ak nie
prietok vody v toku, ktorý je v dlhodobom
je táťo rýchlosť pre miesto škody zistená, musí
priem ere
dosiahn utý alebo
prekročený
poistený preukázať, že prúden ie vzduchu
jedenkrát za dvadsať rokov.
spôsobilo v okolí poistenej veci škody na riadne
udržiavaných budovách alebo iných rovnako
e/5. Toto poistenie sa nevzťahuje na poškodenie,
odolných veciach alebo že škoda pri
zničenie alebo stratu
poistených vecí
spôsobené:
bezchybnom stave poistenej budovy alebo
e/5/1. m echanickým pôsobením vody vo
stavby, v ktorej sa poistené vecí nachádzajú,
vodovodných potrubiach, kanáloch a
m ohla vzniknúť iba v dôsledku víchrice.
tuneloch;
f/2. Toto poistenie sa vzťahuje len na poškodenie,
e/5/2. vysušením, hnilobou (hnitím);
zničenie alebo stratu poistených vecí:
e/5/3. sadaním pôdy v dôsledku povodne alebo
f/2 /1 . priam ym pôsobením víchrice (sily vetra);
f/2/2. priam ym dôsledkom pádu objektov na
záplavy (sadaním pôdy sa rozum ie
poistenú vec (ak bol pád o b jektu
klesanie zemského povrchu sm erom do
spôsobený víchricou);
stredu zem e v dôsledku pôsobenia
zem skej gravitácie alebo
ľudskej
f/2/3, atm osférickým i zrážkam i, ak tie boli
činnosti);
sprievodným javom výskytu víchrice.
f/3. T oto poiste nie sa však nevzťahuje na
e/5/4. vodou, ktorá unikla zo žľabov a zvodov
poškodenie, zničenie alebo stratu poistených
odvádzajúcich atm osférické zrážky;
e/5/5. atm osférickým i zrážkami (v akejkoľvek
vecí, ktoré bolo spôsobené atm osférickým i
form e), nečistotam i, alebo iným i
zrážkam i (v akejkoľvek form e), nečistotam i
alebo inými objektam i, ktoré vnikli do poistenej
objektm i, ktoré vniknú do poistenej veci
otvorm i (nezatvoreným i oknam i alebo
veci o tvorm i (nezatvoreným i oknam i alebo
dverami, konštrukčným i chybami veci a pod.),
dverami, konštrukčným i chybami veci a
pod.), okrem prípadov, ak bolo
okrem prípadov, ak bolo otvorenie týchto
otvorov spôsobené poškodením stavebných
o tvo re n ie tý c h to o tvo ro v spôsobené
poškodením
stavebných
súčastí
súčastí následkom víchrice.
následkom povodne;
f/4. T oto poiste nie sa nevzťahuje na prípad
e/5/6. spätným
vystúpením
vody
z
poškodenia, zničenia alebo straty vecí
nachádzajúcich sa na voľnom priestranstve,
kanalizačného potrubia, okrem prípadu,
pod prístreškami alebo v otvorených budovách,
kedy bolo to to vystúpenie spôsobené
vrátane ochranných prístreškov používaných za
povodňou.
účelom ochrany pred počasím, ich konštrukcie,
e/6. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody:
e/6/1. na stohoch, jamách, baniach, podzemných
resp. akýchkoľvek zasklení.
f/5. Toto poistenie sa nevzťahuje na:
chodbách, tuneloch, jaskyniach;
e/6/2. na o b je kto ch nachádzajúcich sa v
f/5/1. poškodenie, zničenie alebo stratu vecí
aktívnych alebo suchých korytách riek a
nachádzajúcich
sa v
neodborne
potokov, alebo nachádzajúcich sa na
postavených, zanedbaných alebo zle
území medzi korytom rieky a riečnou
udržiavaných stavbách alebo stavbách v
hrádzou;
zlom te ch n icko m stave alebo na
e/6/3. na uskladnených zásobách alebo veciach
vonkajších plastových fóliách, skle a
dočasných
zastrešeniach
(napr.
charakteru zásob, ktoré neboli v čase
plachtách);
poistnej udalosti uložené m inim álne 15
centim etrov nad úrovňou podlahy, ak sa
f/5/2, škody, ktoré vznikli na elektrických,
nachádzajú v priestoroch na úrovni
elektronických,
telekom unikačných,
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inform atických zariadeniach a iných
predm etoch, používaných na terasách, v
záhradných priestoroch, na prenajímanom
verejnom priestranstve;
f/5/3. škody
spôsobené
na
solárnych
akum ulátoroch, solárnych kolektoroch;
f/5/4. škody, ktoré vznikli na ustanovizniach
prístavu, rybníkoch, vodných nádržiach a
iných inžinierskych stavbách (napr. hat,
stavidlo), ktoré sú vystavené vlnobitiu;
f/5/5. škody spôsobené následkom prúdenia
vzduchu v m iestnosti (prievan).
g . k ru p o b itím
g/1. K ru p o b itím sa rozum ie jav, pri kto ro m v
atm osfére vytvorené kúsky ľadu dopadajú na
zem ský povrch alebo veci na zem skom
povrchu.
g/2. Toto poistenie sa vzťahuje na prípad poškodenia
alebo zničenia zastrešenia poistených budov a
stavieb, spôsobeného priam ym pôsobením
krupobitia, ktoré spôsobí, že sa to to zlomí,
rozpadne, praskne alebo zmení svoj pôvodný
pevný tvar. Poistenie sa vzťahuje aj na prípad
poškodenia alebo zničenia poistených vecí,
spôsobeného vniknutím atmosférických zrážok
sprevádzajúcich
kru p o b itie
cez
otvory
spôsobené krupobitím .
g/3. A k to poistná zm luva inak neustanovuje, to to
poistenie sa nevzťahuje na poškodenie,
zničenie alebo stratu predm etov, kto ré sa
nachádzajú na voľn o m priestranstve, pod
pavilónom alebo v otvorených budovách, ako
ani na sklené výplne skleníkov a fóliovníkov.
g/4. T oto poiste nie sa nevzťahuje na prípad
poškodenia, zničenia alebo straty vecí, ktoré sa
nachádzajú v n e o d b o rn e
postavených,
zanedbaných alebo zle udržiavaných budovách/
stavbách alebo budovách/stavbách v zlom
technickom stave, alebo vonkajších plastových
fó lií, skla a dočasného zastrešenia (napr.
plachiet).
g /s. Toto poistenie sa nevzťahuje na poškodenie
alebo zničenie presklených častí budov a
stavieb a na ich konštrukčne zabudované sklo
okien a dverí.
h. zo su vo m pô d y, z rú te n ím skál a le b o z e m in y
h/1. T o to p oiste nie sa vzťahuje na prípad
poškodenia, zničenia alebo straty poistených
vecí, spôsobeného zosuvom pôdy, zrútením
skál alebo zem iny (pre účely písm. h, ďalej len
„zosuv p ôd y"). Za zosuv pôdy sa považuje
prírodn ým i vplyvm i zapríčinené náhle a
nepredvídané zo su n u tie sa alebo zrúte nie
pôdy, zem iny alebo skál.

h/2. T oto poistenie sa vzťahuje aj na prípad
poškodenia alebo zničenia poistených vecí,
spôsobeného objektm i, ktoré boli zosuvom
pôdy uvedené do pohybu.
h/3. T oto poiste nie sa nevzťahuje na prípad
poškodenia, zničenia alebo straty poistených
vecí:
h/3/1. ak sa v čase uzavretia poistnej zmluvy
zosuv pôdy alebo zem iny v geologickom
zmysle začal;
h/3/2. ak bol zosuv pôdy zapríčinený
akoukoľvek ľudskou činnosťou;
h/3/3. ak bol zosuv pôdy zapríčinený sadaním
pôdy;
h/3/4. ak sa zosuv pôdy s ohľadom na situáciu
v mieste poistenia dá predpokladať, t. j.
jeho výskyt bol častejší ako jedenkrát za
desať rokov pred d á tu m o m vzniku
poistnej udalosti;
h/3/5. následkom sadania násypov pod
budovam i a stavbami, z dôvodu poklesu
základov a podláh v súvislosti so
zosuvom pôdy.
h/4. Poisťovateľ nie je povinný poskytovať poistné
plnenie za praskliny a trhliny na veciach, ktoré
vznikli následkom pohybu zemskej kôry alebo z
dôvodu podkopania.
h/5. Toto poistenie sa nevzťahuje na:
h/5/1. škody na opo rných stenách, um elo
vytvorených
násypoch
a ďalších
predm etoch, ktoré majú zabrániť vzniku
poistnej udalosti;
h/5/2. úpravu terénu po zosuve.
i. p re p a d o m n e z n á m e j d u tin y
i/1. Za škody spôsobené prepadom neznám ej
dutiny alebo stavby sa považujú tie škody, ktoré
boli spôsobené na poistených m ajetkových
predm etoch náhlym prepadnutím neznámej
d u tin y vplyvom zániku prirodzeného stavu
rovnováhy z dôvodu vonkajšej pôsobiacej sily.
Neznáma dutina je taká dutina, ktorá nie je
uvedená v prevádzkovom alebo stavebnom
povolení alebo nie je evidovaná príslušnými
úradmi.
i/2. Poisťovateľ neuhradí vzniknutú škodu, ak k
prepadnutiu neznámej dutiny došlo v bani,
počas výkonu banskej čin nosti alebo v
opustenej bani.
j. lavínou
j/1 . T oto poiste nie sa vzťahuje na prípad
poškodenia, zničenia alebo straty poistených
vecí lavínou. Za lavínu sa považuje náhly pád
snehovej alebo ľadovej vrstvy z prírodných
svahov.
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j/2 . T o to poistenie sa vzťahuje aj na prípad
poškodenia, zničenia alebo straty poistených
vecí, spôsobeného atm o sférickým tla ko m
zapríčineným lavínou (tlaková vlna).
k. tia ž o u snehu a le b o n á m ra zy
k/1. Za škodu spôsobenú tiažou snehu alebo
námrazy sa považuje poškodenie alebo zničenie
poistenej veci, ktoré vzniklo deštruktívnym
pôsobením nadmernej hm otnosti snehu alebo
nám razy na strešné krytiny alebo nosné
konštrukcie budov. Za nadm ernú hm otnosť
snehu alebo námrazy sa považuje zaťaženie
stavebnej konštrukcie presahujúce platnou
norm ou stanovené hodnoty.
k/2. Toto poistenie sa nevzťahuje na poškodenie,
zničenie alebo stratu poistených vecí, ktoré
bolo spôsobené atm osférickým i zrážkami (v
akejkoľvek form e), nečistotam i alebo inými
objektm i, ktoré vnikli do poistenej veci otvorm i
(nezatvoreným i okna m i alebo dveram i,
konštrukčným i chybami veci a pod.), okrem
prípadov, ak bolo otvorenie týchto otvorov
spôsobené poškodením stavebných súčastí
následkom tiaže snehu alebo námrazy.
k/3. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody na
vonkajších dažďových odkvapoch, zvodoch a
snehových zábranách, ak neboli poškodené v
príčinnej súvislosti s poškodením nosnej
konštrukcie alebo strešnej krytiny budov.
k/4. T oto poistenie sa nevzťahuje na škody
vzniknuté:
k/4/1. na sklených výplniach okien, dverí a na
zaskleniach budov;
k/4/2. na dočasných zastrešeniach (napr. fólie,
plachty);
k/4/3. na zaskleniach studených a teplých
parenísk;
k/4/4. v dôsledku zanedbania údržby strechy
budov alebo nesprávneho konštrukčného
vyhotovenia strechy;
k/4/5. priam o alebo nepriam o v dôsledku
schátraných, prehnitých alebo inak
poškodených,
ako
aj
nesprávne
naplánovaných alebo realizovaných
strešných,
nosných
a
ostatných
konštrukcií.
l.

n á ra z o m v o z id la
1/1. T o to poiste nie sa vzťahuje na prípad
poškodenia alebo zničenia poistených vecí,
spôsobeného nárazom cudzieho m otorového
vozidla, pojazdného pracovného stroja alebo
koľajového vozidla riadeného cudzou osobou.
Za škodu spôsobenú nárazom vozidla sa
považuje poškodenie alebo zničenie poistenej
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budovy vrátane v nej um iestneného poisteného
m ajetku a oplotenia prislúchajúceho k poistenej
budove priam ym nárazom m otorového vozidla,
pojazdného
pracovného
stroja
alebo
koľajového vozidla, je h o nákladu alebo
vymrštením predm etu, ktoré bolo zapríčinené
nárazom uvedených vozidiel alebo strojov.
I/2. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody na
sam otných m otorových vozidlách, pojazdných
pracovných strojoch, koľajových vozidlách a ich
nákladoch.
m. d y m o m a le b o te p lo m
m /1. Dymom alebo teplom spôsobená škoda je
bezprostredné zničenie alebo poškodenie
poistenej veci dym om alebo teplom , ktoré
náhle uniklo zo spaľovacích, vykurovacích,
sušiarenských alebo varných zariadení vo
vlastníctve poisteného.
m /2. Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré:
m /2 /1 . vznikli trvalým pôsobením dymu alebo
tepla;
m /2/2. majú povahu estetického charakteru a
neznížila sa nim i úžitková hodnota
predm etov;
m /2/3. vznikli
na
p re d m etoch
alebo
zariadeniach,
kto ré sú zdrojom
takéhoto dym u alebo tepla.
n. p á d o m stro m o v , s to ž ia ro v a in ých p re d m e to v
n/1. Pád strom ov, stožiarov a iných predm etov je
taký pohyb strom ov, stožia rov a iných
predm etov, ktorý má znaky voľného pádu.
n/2. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo
zničenie poistenej veci pádom predm etov,
ktoré poistený vlastní alebo užíva.
o. ze m e tra s e n ím
o/1. Za zem etrasenie sa považujú otrasy zemského
povrchu vyvolané poh yb m i zem skej kôry,
dosahujúce aspoň 5. stupeň M SK-64
intenzitnej stupnice zem etrasenia, udávajúcej
m akro seizmické účinky zemetrasenia, a to na
m ieste poistn ej uda losti (nie v epicentre
zemetrasenia).
o/2. Poisťovateľ uhradí škody vzn ikn u té na
poistenom m ajetku zapríčinené požiarom a
jeho sprievodným i javm i, ak požiar vznikol v
dôsledku
poistnej
uda losti
spôsobenej
zemetrasením.
o/3. Poisťovateľ považuje všetky poistné udalostí
vzniknuté v priebehu 72 hodín za jednu poistnú
udalosť. Ak poistné udalosti prekročia časový
interval 72 hodín, poistený m ôže určiť 72
hodinové intervaly, tie to sa však nem ôžu
časovo prekrývať.

o/4. Poisťovateľ neuhradí škody spôsobené na
freskách a nástenných maľbách, ako ani škody
spôsobené povodňou a záplavami následkom
zemetrasenia.
p. a tm o s fé ric k é zrá žky
p/1. T oto poistenie sa vzťahuje na vn ikn u tie
atmosférických zrážok cez strechu, steny, dvere,
okná alebo iné stavebné súčasti bez vplyvu
iného rizika uvedeného v to m to článku. Právo
na plnenie z rizika atmosférické zrážky vznikne
poisteném u v prípade, že zrážky prekročia:
p /1 /1 . intenzitu zrážok definovanú ako lejak
nad 4 mm vodného stĺpca za m inútu;
p/1/2. úhrn zrážok nad 40 mm vodného stĺpca
za 24 hodín.
Potvrdenie o prekročení vydá príslušné
pracovisko Slovenského hydrom eteorologického
ústavu. K vzniknutiu škodovej udalosti musí dôjsť
do 72 hodín od živelnej udalosti.
p/2. Za poistnú udalosť sa nepovažuje škoda, ku
ktorej došlo vniknutím atm osférických zrážok
do miesta poistenia cez otvorené okno, dvere
alebo iné otvory, ako aj otvory v streche
spôsobené obnovam i, rekonštrukciam i alebo
inými prácami.
p/3. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody:
p /3 /1 . spôsobené na m ajetku nachádzajúcom
sa v priestoroch s podlahou pod úrovňou
prízem ného podlažia bud ovy alebo
stavby;
p/3/2. spôsobené povodňou, záplavou, alebo
spod nou
vodo u
spôsobenou
atm osférickým i zrážkami;
p/3/3. spôsobené
p re m o kn u tím
alebo
nasiaknutím vodou, ktorých príčinou
neboli atm osférické zrážky.
3. A k je to v poistnej zmluve dojednané, to to poistenie sa
vzťahuje aj na prípad poškodenia, zničenia alebo straty
poistenej veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného
zariadenia (ďalej len „v o d o v o d n é ško d y"):
a. Toto poistenie sa vzťahuje na prípad poškodenia,
zničenia alebo straty poistených vecí spôsobeného:
a/1. vodo u u n ikajúcou z pevne zabudovaných
vn ú to rn ých
rozvodov
vo d o vo d n é h o
a
odpadového potrubia, vrátane batérií a iných
pripojených zariadení, a to v prípade, že únik
vody bol spôsobený poškodením (vrátane
poškodení v dôsledku korózie) alebo upchatím
(zlomením, prasknutím a pod.) tých to potrubí
alebo zariadení, kto ré neb olo zapríčinené
m echanickým poškodením . Za m echanické
poškodenie sa považuje prevŕtanie, prerazenie
a pod.;

a/2. kvapalinou alebo parou unikajúcou v dôsledku
poruchy z teplo vodných čerpadiel alebo z
vykurovacieho, klim atizačného alebo solárneho
systému;
a/3. vodou alebo iným hasiacim m édiom unikajúcim
zo sprinklerových alebo postrekových hasiacich
zariadení v dôsledku ich poruchy alebo
nesprávnej obsluhy;
a/4. vodou unikajúcou z akvária s m inim álnym
objem om 50 litrov v dôsledku jeho rozbitia
alebo prasknutia.
b. Toto poistenie sa nevzťahuje na prípad poškodenia
alebo zničenia vodovodného alebo odpadového
potrubia (vrátane batérií), potrubí teplovodných
čerpadiel, potrubí klim atizačného alebo solárneho
systému, potrubí sprinklerových alebo postrekových
hasiacich zariadení, okrem prípadu, ak škoda vnútri
budovy podľa písm. a vznikla prasknutím v dôsledku
pretlaku alebo zam rzn utia, kto ré m u poistený
nem ohol zabrániť, ani ho regulovať.
c. Toto poistenie sa nevzťahuje na prípad poškodenia
alebo zničenia poistených vecí spôsobeného:
c/1. únikom vody z nezatvorených vodovodných
kohútikov alebo iných uzáverov;
c/2. opotrebením alebo zlým technickým stavom
potrubí, vysušením, hnilobou;
c/3. ned o sta to čn o u alebo nesprávnou údržbou
privádzacieho, alebo odp adové ho p o trubia
vodo vo d n é h o
systém u
alebo zariadení
pripojených na tie to systémy (systémov a
zariadení uvedených v písm. a);
c/4, nedostatočnou ochranou pred mrazom;
c/5. únikom vody z dažďových odkvapov alebo
zvodov, okrem prípadov, ak sú tieto dažďové
odkvapy alebo zvody zabudované vo vnútri
budovy;
c/6. spätným vystúpením vody z kanalizačného
potrubia;
c/7. pri vykonávaní tlakových skúšok, opravy alebo
údržby zariadení uvedených v písm. a;
c/8. sadaním pôdy, ktoré bolo spôsobené únikom
vody z vodovodného potrubia alebo zariadenia.
d. Toto poistenie sa ďalej nevzťahuje:
d /1 . na poškodenie alebo zničenie hnuteľného
m ajetku uloženého pod úrovňou prízemného
podlažia;
d/2. na škody spôsobené práchnivením, hubam i a
plesňou;
d/3. na nepriam e škody, ako napr. nedostatok vody,
strata vody, ušlý zisk;
d/4. na škody v z n ikn u té na zariadeniach a
arm atúrach pripojených k vodovodu.

e. Podľa to h to poistenia vzniká poisteném u právo
plnenia a poisťovateľ uhradí škody spôsobené:
e/1. poškodením tesnenia prívodného potrubia,
vodo vo d n é h o
zariadenia,
odpadového
po tru b ia ,
p o tru b ia
vykurovacích
telies
ústredného, etážového alebo diaľkového
kúrenia, solárnych systémov, vrátane nákladov
na odstránenie poruchy;
e/2. poškodením následkom upchatia odpadového
potrubia, vrátane nákladov na odstránenie
poruchy;
e/3. poškodením , v dôsledku ktoré ho je z
technického hľadiska nutné vymeniť poškodenú
časť potrubia, avšak najviac v dĺžke 6 metrov,
poisťovateľ poskytne poistné plnenie v súvislosti
s nákladm i na obstaranie a m ontáž potrubia.
f. T o to poiste nie sa nevzťahuje na náklady na
spotrebovanú, uniknutú kvapalinu, paru alebo hasiace
m édium , ktoré unikli z vodovodného potrubia alebo
zariadenia.
4. Toto poistenie sa vzťahuje na nižšie uvedené poistné
krytia, ak sú tie je dnotlivo dojednané v poistnej zmluve:
a. p o is te n ie u s k la d n e n é h o m a je tk u v p rie s to ro c h
p o d ú ro v ň o u p ríz e m n é h o p o d la ž ia
a/1. Toto poistenie sa vzťahuje na poškodenie,
zničenie alebo stratu uskladneného m ajetku
pod úrovňou prízem ného podlažia pri
poistných rizikách „atm osférické zrážky" a
„vodovodné škody" na rozdiel od vylúčenia z
poistenia uvedeného v čl. 4, bod 2, písm. p/3/1
a čl. 4, bod 3, písm. d/1 týchto OPPZ.
a/2. Pri to m to poistení poskytne poisťovateľ poistné
plnenie za všetky poistné udalosti počas
poistného obdobia do výšky lim itu poistného
plnenia dojednaného v poistnej zmluve, pričom
za jednu poistnú udalosť poskytne poistné
plnenie maximálne vo výške 50 % z to h to lim itu
poistného plnenia.
b. p o is te n ie d o k u m e n tá c ie , m o d e lo v a p ro to ty p o v
b /1 . Ak je dojednané to to poistenie, odlišne od čl. 2,
bod 6, písm. b, c tý c h to OPPZ vzniká
poisteném u právo na poistné plnenie pri
poškodení, zničení alebo strate:
b /1 /1 . písomností, plánov, obchodných kníh,
ka rto té k, výkresov, diernych štítkov,
m agnetických pások, m agnetických
diskov, ostatných nosičov dát;
b/1/2. výstavných m odelov, vzorov, prototypov,
e xpo nátov a výrobných zariadení
nepoužiteľných
pre
štandardnú
produkciu, ak k ich poškodeniu, zničeniu
alebo strate došlo v dôsledku poistných
rizík uvedených v poistnej zmluve.
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b/2. Toto poistenie sa nevzťahuje na hardvérové
vybavenie počítačov.
b/3. V prípade, ak v polročnom období po vzniku
poistnej udalosti nedôjde k rekonštru kcii,
náhrade
alebo
oprave
poškodených
predm etov, poisťovateľ uhradí výhradne
m ateriálovú hod notu poškodených, zničených
alebo stratených vecí. Ak je doba potrebná na
rekonštrukciu, opravu či náhradu dlhšia ako
šesť mesiacov z dôvodu, ktorý poistený nemôže
ovplyvniť, doba na rekonštrukciu, opravu či
náhradu sa počíta odo dňa, kedy daný dôvod
zanikol.
c. p o is te n ie
p re d m e to v
osobnej
p o tre b y
za m e stn a n co v, o fic iá ln y c h n á všte vn íko v
c/1 . Ak je dojednané to to poistenie, odlišne od čl. 2,
bod 6, písm. d týchto OPPZ vzniká poisteném u
právo na poistné plnenie pri poškodení, zničení
alebo strate predm etov osobnej potreby v
osobnom vlastníctve zamestnancov poisteného
a oficiáln ych návštev poistenej prevádzky
poisteného v dôsledku poistných rizík
uvedených v poistnej zmluve.
c/2. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, ak
škoda vznikla na ta ko m m ajetku, ktorého
hodnota presahuje obvyklú mieru osobného
užívania v m ieste poistenia, resp. ktorého
prítom nosť v mieste poistenej prevádzky nebola
odôvodnená.
c/3. Toto poistenie sa nevzťahuje na peniaze, drahé
kovy a predm ety z nich vyrobené, neosadené
perly a drahokam y.
d. p o is te n ie n á k la d o v na m z d o v é z v ý h o d n e n ia
v y p la te n é za p rá cu nadčas, v noci, v d ňo ch
p ra c o v n é h o p o k o ja a v o ľn a , e x p re sn ý ch
p ríp la tk o v , ce stovných n á k la d o v te c h n ik o v a
e x p e rto v zo z a h ra n ič ia , n á k la d o v navyše
sp o je n ých s le te c k o u p re p ra v o u
d/1. T oto poistenie sa vzťahuje na náklady na
m zdové zvýhodnenia vyplatené za prácu
nadčas, v noci, v dňoch pracovného pokoja a
voľna, expresné príplatky, cestovné náklady
technikov a expertov zo zahraničia, náklady
navyše spojené s leteckou prepravou, v prípade,
ak je to osobitne dojednané v poistnej zmluve.
d/2. Poisťovateľ uhradí náklady uvedené v
predchádzajúcom bode len v prípade, že boli
vynaložené v príčinnej súvislosti s poistnou
udalosťou. Poisťovateľ poskytne poistné
plnenie za to to poistenie najviac do výšky lim itu
poistného plnenia dojednaného v poistnej
zmluve;
d/3. Náklady, kto ré boli vynaložené na pokyn
poisťovateľa, je poisťovateľ povinný nahradiť v

plnej výške, a to aj nad d o h o d n u tý lim it
poistného plnenia dojednaný v poistnej zmluve,

Článok 5 - Poistné plnenie
1. Ak je poistenie dojednané v poistnej zm luve na lim ít
poistného plnenia, po vzniku poistnej udalosti sa zníži
lim it poistného plnenia za poistné obdobie o výšku
vyplateného poistného plnenia. Výška lim itu poistného
plnenia môže byť na návrh poístníka pri doplatení
poistného upravená na pôvodne dojednanú hodnotu.
A k nie je v poistnej zmluve d oh odnuté inak, pre ďalšie
poistné o b d o b ie platí p ôvo dne do je d n a n ý lim it
poistného plnenia.

následkom poškodenia
predm etov.

alebo

zničenia

ostatných

10. Poisťovateľ v každom prípade zníži stanovenú výšku
škody spojenú s jednou škodovou udalosťou o:
a. sumu dojednanej spoluúčasti;
b. hodnotu zvyškov;
c. sumy, ktoré budú poisteném u uhradené treťou
stranou na základe akéhokoľvek právneho titulu.

Článok 6 - Výluky z poistenia

Toto poistenie sa nevzťahuje na:
a. m otorové vozidlá, prívesy m otorových vozidiel, ktoré
sú vyrobené alebo schválené na účely prevádzky v
prem ávke na pozem ných kom unikáciách a
2. Poistná suma sama osebe nie je dôkazom existencie
podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel;
a hodnoty poisteného predm etu.
b. lietadlá, plavidlá, koľajové vozidlá, prípadne iné
zariadenia schopné pohybu v atm osfére;
3. Pri stanovení výšky škody v prípade úplnej (totálnej)
škody na poistenom m ajetku poisťovateľ zohľadní c. domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá a iné
druhy vyšších organizm ov;
poistnú hodnotu m ajetku, ktorú je možné stanoviť v
d. vodstvo, pôdu, polia, lesy, porasty;
čase vzniku škody, do výšky poistnej sumy.
e. verejné pozem né ko m u n iká cie (diaľnice, cesty,
miestne kom unikácie, verejné účelové komunikácie)
4. Poisťovateľ v prípade čiastočného poškodenia
vrátane
mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov a
m ajetku vychádza z náklado v na opravu, resp.
podchodov;
reko n štru kciu v rozsahu rovnajúcom sa rozsahu
f. budovy postavené z nepálených tehiel;
poškodenia - podľa dátum u poistnej udalosti, v tom
prípade, ak rozdiel medzi poistnou hod notou m ajetku a g. budovy v čase vykonávania stavebných prác v mieste
poistenia a na škody na veciach uložených v takejto
výškou poistnej sumy nepredstavuje podpoistenie.
budove, pokiaľ vykonávané stavebné práce mali
akýkoľvek vplyv na príčinu vzniku alebo zväčšenie
5. Poisťovateľ pri stanovení poistného plnenia neberie
rozsahu následkov škody;
ohľad na dodatočné náklady spôsobené obm edzeniam i
h. pozem ky, nedláždené (nespevnené) nádvoria,
rekonštrukcie úradm i a technickým rozvojom .
násypy, valy, nábrežia, ktoré nie sú vybudované z
masívneho m ateriálu (napr. kameň, betón, kov,
6. Poisťovateľ považuje za úplnú (totálnu) škodu popri
drevo);
stratených, zničených, resp. neopraviteľných predm etoch
i. verejné rozvody elektriny, plynu, vody, tepla a
m ajetku aj ten prípad, kedy náklady na opravu, resp.
verejné elektronické kom unikačné siete;
rekonštrukciu čiastočného poškodenia m ajetku dosahujú
j. softvérové vybavenie a elektronické dáta;
alebo presahujú výšku jeho poistnej hodnoty.
k. veci, kto ré sú d lh o d o b o nevyužívané alebo
nevyužiteľné;
7. Poisťovateľ z nákladov na opravu čiastočných
l. škody, ktoré sú dôsledkom odstavenia prevádzky
poškodení od p o číta sum u, kto rá zvyšuje časovú
ako hospodárska strata, ušlý zisk.
hod notu m ajetku v dôsledku opravy v porovnaní s
Poistenie sa na veci uvedené v písm. a až I to h to bodu
časovou h o d n o to u bezp rostredne pred vznikom
nevzťahuje ani v prípade, ak sú súčasťou súboru alebo
poistnej udalosti, s výnim kou prípadu, kedy poistnou
výberu vecí uvedených v čl. 2, bod 1, 2 týchto OPPZ.
hod notou m ajetku je jeho nová hodnota.
8. V prípade predm etov historickej alebo umeleckej
hodnoty poisťovateľ pri stanovení výšky škody vychádza
z nákladov na reštaurovanie (rekonštrukciu), avšak
najviac z výšky ich trhovej hodnoty, ktorú bolo m ožné
určiť v čase vzniku poistnej udalosti.
9. Poisťovateľ v prípade predm etov, ktoré patria do
jedného celku (vrátane aj náhradných dielov strojov,
zariadení a prístrojov), neuhradí zníženie hodnoty, ktoré
b olo spôsobené na nepoškodených p re d m etoch

2. Okrem všeobecných výluk vo VPPM, poistenie sa
nevzťahuje na tie to škody - bez ohľadu na príčinu ich
vzniku:
a. škody spôsobené trvalým i klim atickým i vplyvmi;
b. škody spojené so znížením hodnoty poškodeného
m ajetku v takom rozsahu, ktorý nemá vplyv na jeho
ďalšie používanie podlá určenia;
c. škody, kto ré vzn ikli znem ožnením používania
nepoškodených súčastí a príslušenstva poškodeného
predm etu podľa ich pôvodného určenia;
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d. škody spôsobené chybam i anedostatkam i,
p ríto m n ým i už pri uzavretí zm luvy, o ktorých
poistený (poistník) vedel alebo mal vedieť;
e. škody spôsobené v príčinnej súvislosti s
opotrebením , zanedbaním údržby budov, stavieb,
strojov, zariadení, výbavy alebo nedodržaním
stavebných a prevádzkových predpisov, s výnim kou
prípadu, ak poistený dokáže, že škoda nesúvisí s
tým ito nedostatkam i;
f. škody vzniknuté vo form e nákladov spojených s
p o ku ta m i, zm luvným i p o ku ta m i, úro ko m z
om eškania alebo inými sankciami;
g. škody vzniknuté v podobe hospodárskej nevýhody
vplyvom prerušenia, odstávky výrobného procesu
(napr. výpadok produkcie, ušlý zisk, vyplatená mzda
alebo iné straty).

Článok 7 - Povinnosti poisteného
1. Pri poistení proti riziku povodeň, záplava je poistený
povinný zabezpečiť:
a. plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia kanalizácie;
b. inštaláciu
v e n tilo v zabraňu júcich
spätném u
vystúpeniu vody z kanalizácie.
2. Pri poistení uskladneného m ajetku v priestoroch pod
úrovňou prízem ného podlažia je poistený povinný
zabezpečiť, aby bol poistený h n u te ľn ý m ajetok
um iestnený vo výške m inim álne 15 cm nad úrovňou
podlahy. T oto sa nevzťahuje na väčšie dom áce
spotrebiče využívané k prevádzkovým činnostiam
poisteného a nábytok.
3. Pri poistení dokum entácie, m odelov a prototypov je
poistený povinný zabezpečiť, aby boli dodržiavané
in te rn é predpisy vzťahujúce sa na nakladanie s
dokum entm i a zariadeniami slúžiacimi na uchovávanie
a prenos dát.

Článok 8 - Výkladový slovník
B udovam i
rozum iem e
o b je k ty
n e h nuteľného
charakteru, ktoré sú pevne spojené so zem ou, sú
prevažne uzatvorené obvodovým i stenam i a strešnými
konštrukciam i a ktoré sú určené na to, aby chránili ľudí,
veci a zvieratá
pred pôsobením
vonkajších
atm osférických vplyvov.
Za p ríslu še n stvo sta vb y a le b o b u d o v y sa považujú
veci, ktoré sú určené k tom u, aby boli trvalé užívané
spolu s budovou alebo stavbou a sú zvyčajne pripojené
k budove alebo stavbe z vonkajšej alebo vnútornej
strany (EZS, EPS, antény a pod.). Za príslušenstvo
budovy alebo stavby sa nepovažujú vonkajšie prípojky,
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kom unikácie, spevnené plochy, studne, septiky a iné
stavby alebo zariadenia m im o budovy.
S tavbam i na v o d n ý c h to k o c h sú napr. mosty, stavidlá,
nádrže, hrádze a ďalšie stavby, ktoré tvoria konštrukciu
prietokového profilu alebo do to hto profilu zasahujú.
Za sta vb u sa zvyčajne považujú všetky stavebné diela
bez ohľadu na ich stavebnotechnické vyhotovenie čí
účel. Stavba je stavebná konštrukcia postavená
stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je
pevne spojená so zem ou alebo ktorej osadenie vyžaduje
úpravu podkladu.
Pevným spojením so zem ou sa rozumie:
a. spojenie pevným základom ;
b. upevnenie strojným i súčiastkami alebo zvarom o
pevný základ v zemi alebo o inú stavbu;
c. ukotvenie pilótam i alebo lanami s kotvou v zemi
alebo na inej stavbe;
d. p rip o je n ie na siete a zariadenia te ch nického
vybavenia územia;
e. um iestnenie pod zem ou.
Za sta ve b n é súčasti b u d o v y a le b o stavby sa považujú
veci, ktoré k nej z titu lu svojej povahy patria a nemôžu
byt oddelené tak, aby neprišlo k znehodnoteniu budovy
alebo stavby (napr. dvere, okná, inštalácie, obklady,
podlahy, maľby stien, tapety).
S tra to u veci sa rozum ie stav, keď poistený nezávisle od
svojej vôli stratil m ožnosť s ňou disponovať v dôsledku
výskytu poistnej udalosti.

Článok 9 - Záverečné ustanovenia
1. Tieto OPPZ sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy,
2. Od týchto OPPZ sa je možné odchýliť v poistnej
zmluve na základe dohody zmluvných strán, ak to nie je
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.
3. Ustanovenia tých to OPPZ týkajúce sa poisteného
platia aj pre poistníka (pokiaľ je poistník osobou
odlišnou od poisteného) a/alebo pre inú oprávnenú
osobu.
4. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tie to OPPZ, sa v
otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom
Slovenskej republiky. Pre súdne spory z tejto poistnej
zmluvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky.
Uvedené taktiež platí pre poistné riziká v zahraničí.
5. Tieto OPPZ nadobúdajú účinnosť dňom 0 1 .0 7 . 2015.

Groupama
P o iste n é . G a ra n to v a n é . V yb a v e n é .

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE
PRE PRÍPAD ODCUDZENIA
Článok 1 - Úvodné ustanovenia
1. Tieto osobitné poistné podm ienky pre poistenie pre
prípad odcudzenia (ďalej len „O P P O ") d o p ĺň a jú
ustanovenia všeobecných poistných podm ienok pre
poistenie m ajetku (ďalej len „V P P M ") a sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistenie pre
prípad odcudzenia sa riadi príslušnými ustanoveniam i
O bčianskeho zákonníka, VPPM, tý m ito OPPO,
zm luvným i dojednaniam i a poistnou zm luvou.

Článok 2 - Predmet poistenia

4 . A k je ta k dojednané, v poistnej zm luve sú
predm etom poistenia aj cudzie veci, ktoré poistený
uvedený v poistnej zm luve užíva na základe písomnej
dohody (ďalej len „cudzie veci užívané") alebo prevzal
za účelom poskytnutia služby na základe písomnej
zm luvy, objednávky alebo zákazkového listu (ďalej len
„cudzie veci prevzaté"):
a. prenajaté technické zariadenia a vybavenie, stroje a
strojné zariadenia, m otorové vozidlá, na ktoré sa
nevzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zm luvu o
povinnom zm luvnom poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou m otorového vozidla;
b. veci prevzaté poisteným za účelom ich spracovania
alebo opravy;
c. veci prevzaté poisteným do jeho užívania;
d. veci prevzaté poisteným za účelom ďalšieho predaja.

1. Predm etom poistenia sú jednotlivé veci hnuteľné, ich
súbory alebo výbery uvedené v poistnej zm luve.
Poistenie sa na tie to veci vzťahuje, ak nie je v poistnej
zm luve doh odnuté inak, iba za predpokladu, že sú
evidované v účtovníctve poisteného alebo v inej
evidencii poisteného v zmysle príslušných právnych
predpisov. Poistenie sa vzťahuje aj na časť poisteného
súboru hnuteľných vecí, ktorý poistený preukázateľne
nadobudol, ale ešte ho bez zbytočného odkladu z
objektívnych príčin neuviedol vo svojej účtovnej
evidencii. Evidencia poistených vecí v účtovníctve sa
nevyžaduje, pokiaľ je poisteným fyzická osoba, ktorá nie
je podnikateľom .

5. Ak je to v poistnej zm luve dojednané, predm etom
to h to poistenia sú cennosti, ktoré súvisia s prevádzkou
poisteného, resp. ktorých um iestnenie v mieste
poistenia je odôvodnené a potrebné. Toto poistenie sa
vzťahuje na:
a. peniaze, cenné papiere;
b. cennosti vo vlastníctve poisteného;
c. cennosti prevzaté poisteným za účelom ich
spracovania alebo opravy;
d. cennosti prevzaté poisteným za účelom ďalšieho
predaja;
e. iné cennosti špecifikované v poistnej zmluve.

2. OPPO d o p ĺň a jú , prípadne nahrádzajú VPPM v
ustanoveniach uvedených v tý c h to OPPO. A k sa
ustanovenia OPPO a ustanovenia VPPM vzájom ne
nevylučujú, poistenie sa riadi ob id vo m i. A k sa
ustanovenia OPPO a ustanovenia VPPM vzájom ne
vylučujú, poistenie sa riadi tým ito OPPO.

pobočka poisťovne z iného členského štátu

3 . Pre vzťahy a záležitosti, ktoré nie sú upravené OPPO,
platia ustanovenia uvedené vo VPPM.

Groupama poisťovňa a.
Číslo tlačiva: 16103/1

povinnosť uzavrieť poistnú zm luvu o povinnom
zm luvn om poistení zo d p ovedn osti za škodu
spôsobenú prevádzkou m otorového vozidla;
b. zásoby;
c. iný m ajetok špecifikovaný v poistnej zmluve.

2. Pri poistení súboru vecí sa poistenie vzťahuje aj na
veci, ktoré sa stali súčasťou to h to poisteného súboru po
uzavretí poistn ej zm luvy. Veci, ktoré prestali byť
súčasťou súboru, prestávajú byť poistené.
3 . Predm etom poistenia sú veci vo vlastníctve alebo
spoluvlastníctve p oiste ného uvedeného v poistnej
zm luve (ďalej len „vlastné veci"):
a. technické zariadenia a vybavenie, stroje a strojné
zariadenia, m otorové vozidlá, na ktoré sa nevzťahuje

6. A k je poistenou vecou budova alebo iný nehnuteľný
m ajetok, tak poistenie sa vzťahuje na stavebné súčasti
poistenej nehnuteľnosti (pevne zabudované zariadenia
alebo pevne zabudovaný nábytok), príslušenstvo budovy
alebo stavby (pevne zabudované vybavenie stavby ako
napr. výťahy, bojlery, klimatizácie, palivové nádrže alebo
kotly centrálneho vykurovania), elektronickú zabez
pečovaciu signalizáciu, kto rá zabezpečuje m iesto
poistenia, a pevne zabudované bezpečnostné schránky,
ktorých obsah je poistený. A k je poistenou vecou

budova alebo stavba, poistenie sa vzťahuje aj na
oplotenie poistenej budovy alebo stavby, najviac však do
výšky 1 % z poistnej sumy poistenej budovy.

Článok 3 - Poistná hodnota, poistná suma,
limit plnenia
1. Poistná suma v prípade technického zariadenia, výbavy,
strojov a iných predmetov vo vlastnom alebo cudzom
vlastníctve musí zodpovedať poistnej hodnote predmetov,
s ohľadom na súhrnnú hodnotu poisteného majetku.
2. Poistná suma v prípade zásob, cudzích vecí a cenností
musí zodpovedať maximálnej hodnote ich očakávaného
stavu počas roka.

Článok 4 - Poistné riziká
1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak
škoda na poistenej veci bola spôsobená:
a. k rá d e ž o u , za krádež sa považuje prisvojenie si
poistenej veci treťou osobou, ak sa páchateľ zm ocnil
te jto veci jedným z nasledujúcich spôsobov:
a/1. do miesta poistenia sa dostal za použitia
nástroja alebo zariadenia, ktoré nie je určené
na jeho riadne otváranie;
a/2. do miesta poistenia sa dostal preukázateľne
násilným spôsobom;
a/3. do miesta poistenia sa dostal za použitia kľúča
určeného na jeho riadne otváranie, ktorého sa
zm ocnil krádežou vlámaním alebo lúpežou, za
predpokladu, že poistený nevedel o odcudzení
kľúča, resp. že časové obdobie medzi dvoma
udalosťam i n e u m ožn ilo ochranu miesta
poistenia vým enou zámkov;
a/4. páchateľ sa ukryl na mieste poistenia a po
uzam knutí priestoru a prekonaní zabezpečenia
proti krádeži, stanoveného poistnou zm luvou si
prisvojil poistené predm ety, pričom zanechal po
sebe stopy, ktoré potvrdzujú jeho neoprávnenú
prítom nosť;
a/5. v n ikn u tím do bezpečnostnej schránky s
obsahom poistených predm etov v miestnosti,
do ktorej vnikol jedným zo spôsobov vyššie
uvedených v bodoch a/1 až a/4, niektorým z
nasledujúcich spôsobov:
a /5 .1. za použitia nástroja alebo zariadenia,
ktoré nie je určené na jej riadne
otvorenie;
a/5.2. kľúčom určeným na jej riadne otvorenie,
ktorého sa páchateľ zm ocnil:
- vlám aním sa do bezpečnostnej
schránky, ktorej stupeň zabezpečenia
je m inim álne na úrovni zabezpečenia
bezpečnostnej schránky, v ktorej sú
uložené poistené veci;
- vlám aním sa do bezpečnostnej
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schránky uzamykateľnej dvoma alebo
viacerými zám kam i, ktorých kľúče sú
uložené oddelene a m im o miesta
poistenia;
- lúpežou m im o miesta poistenia;
a/5.3. rozbitím bezpečnostnej schránky; za
ro zb itie sa nepovažuje, ak bola
bezpečnostná schránka odcudzená v
súvislosti s nedodržaním predpisov na
inštaláciu bezpečnostnej schránky,
b. lú p e ž o u , za lúpež sa považuje zm ocnenie sa veci
páchateľom alebo ponechanie danej veci v prípade
pristihnutia páchateľa pri čine:
b/1. za použitia násilia alebo hrozby bezprost
redného násilia p ro ti poisteném u, jeho
zamestnancovi, inej oprávnenej osobe alebo
osobe poverenej poisteným;
b/2. využitím zníženého o d p o ru poisteného v
dôsledku jeho fyzického oslabenia po nehode
(nie v príčinnej súvislosti s vedom ým 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 považujú osoby,
ktorým poistený zveril poistené veci, osoby
poverené strážením prepravovaných vecí alebo
osoby poverené strážnou službou.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie pri škode na
peniazoch, cenných papieroch, vkladných knižkách,
dokladoch, d rahoka m o ch, drahých kovoch a
predm etoch z nich vyrobených, perlách, zbierkach
mincí a zbierkach znám ok, vzniknutej v dôsledku lúpeže
iba v prípade, ak sa poistené veci v čase vzniku poistnej
udalosti nachádzali v je dnom z nasledovných zariadení,
ktoré bolo v čase lúpeže uzam knuté:
- oceľová skriňa;
- príručná pokladnička;
- bezpečnostná schránka zabudovaná v stene alebo v
podlahe;
- nábytkový trezor;
- skriňový trezor.
2. Toto poistenie sa vzťahuje aj na riziko vandalizmu.
Pod vandalizm om sa rozum ie:
a. v n ú to rn ý v a n d a liz m u s ; vnútorným vandalizm om
sa rozum ie poškodenie alebo zničenie poistenej veci
v súvislosti s vykonaním alebo pokusom o vykonanie
činov, uvedených v bode 1 písm. a, b to h to článku,
bez ohľadu na to, či k sam otnej krádeži alebo lúpeži
poistenej veci došlo alebo nie.
a/1. Toto poistenie sa vzťahuje aj na predm et
poistenia uvedený v bode 6 čl. 2 týchto OPPO.
a/2. Podm ienkou poskytnutia poistného plnenia je,
že škodová udalosť bola nahlásená polícií a
poistený u m o žn il poisťovateľovi prístup k
vyšetrovaciemu alebo obdobném u spisu polície

a na vyžiadanie poisťovateľa poskytol kópie v
ňom obsiahnutých dokum entov,
b. v o n k a jš í v a n d a liz m u s ; vonkajší vandalizm us je
úm yselné poškodenie alebo úm yselné zničenie
verejne prístupn ej poistenej veci, k to ré h o sa
dopustila tretia osoba (páchateľ) v priam ej súvislosti
s vykonaním alebo pokusom o vykonanie činov
uvedených v bode 1 písm. a, b to h to článku, bez
ohľadu na to, či k sam otnej krádeži alebo lúpeži
poistenej veci došlo alebo nie.
Výška poistného plnenia pri riziku vandalizmu je zhora
ohraničená 1 % (jedným percentom ) z hodnoty lim itu
poistného plnenia stanoveného pre predm et poistenia
poškodený alebo zničený rizikom vandalizm us,
dojednaného v poistnej zmluve pre poistenie pre prípad
odcudzenia, maximálne však do výšky lim itu stanoveného
pre skutočný - realizovaný spôsob zabezpečenia podľa
prílohy k poistnej zmluve „Spôsoby zabezpečenia pre
prípad odcudzenia pre poistenie podnikateľov". Celkové
poistné plnenie za krádež alebo lúpež vrátane
vandalizmu sa sčítava a jeho hornou hranicou je lim it
poistného plnenia dojednaný v poistnej zmluve.

a. na odpratanie sutín po poistnej udalosti;
b. súvisiace s opravou škôd vzniknutých z dôvodu
rozbitia, vypáčenia a vylom enia uzam ykacích
zariadení v rámci interiérov budov slúžiacich na
uskladňovanie a odkladanie poistených vecí;
c. p o trebné na vým enu zám kov, ak bola krádež
spáchaná za použitia originálneho kľúča alebo kópie
originálneho kľúča;
d. na dočasné bezpečnostné opatrenia (napr. strážna
služba, dočasné uzam knutie) potrebné z dôvodu
vzniku poistnej udalosti, ak dal poisťovateľ na
vykonanie týchto opatrení vopred súhlas;
e. vynaložené na opatrenia za účelom zm iernenia
rozsahu škody, aj keď tieto opatrenia neboli úspešné.
Horná hranica výšky celkového poistného plnenia
vrátane týchto nákladov sa rovná lim itu poistného
plnenia dojednaném u v poistnej zmluve, najviac však
sum e lim itu plnenia v závislosti na spôsobe
zabezpečenia, uskutočneného v čase vzniku poistnej
udalosti, ktorý je uvedený v prílohe k poistnej zmluve
Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia pre
poistenie podnikateľov.

Článok 5 - Výluky z poistenia

2. Poistné plnenie pre prípad odcudzenia poisteného
m ajetku je obm edzené lim itom plnenia zodpovedajúcim
skutočném u spôsobu zabezpečenia v mieste a čase
vzniku poistnej udalosti podľa prílohy k poistnej zmluve
Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia pre
poistenie podnikateľov.

T oto poistenie sa nevzťahuje na:
a. lietadlá, plavidlá, koľajové vozidlá, prípadne iné
zariadenia schopné pohybu v atm osfére;
b. domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá a iné
druhy vyšších organizm ov;
c. lesy, porasty a rastliny;
d. budovy v čase vykonávania stavebných prác a na
škody na veciach uložených v ta kejto budove;
e. verejné rozvody elektriny, plynu, vody, tepla a
verejné elektronické kom unikačné siete;
f. softvérové vybavenie a elektronické dáta;
g. škody spôsobené spreneverou, obyčajnou krádežou
(t. j. krádežou bez prekonania prekážky);
h. škody spôsobené úmyselným konaním zamestnancov
poisteného, ak to to konanie bolo uskutočnené v
mieste poistenia počas doby, kedy bol um ožnený
prístup do miesta poistenia pre týchto zamestnancov;
i. škody spôsobené zistením rozdielov pri inventúre
alebo audite;
j. škody na peniazoch alebo tovare odcudzenom z
autom atov za pom oci falošných alebo hodnote
neadekvátnych peňazi, alebo iných predm etov ako
je minca.
Poistenie sa na veci uvedené v písm. a až j to h to článku
nevzťahuje ani v prípade, ak sú súčasťou súboru alebo
výberu vecí uvedených v bodoch 1, 2, 3, 4 alebo 5 čl.
bod 2.

Článok 6 - Poistné plnenie
1. Pri poistení v zmysle čl. 4 bod 1 písm. a, b poisťovateľ
uhradí pri poistnej udalosti aj náklady:

Článok 7 - Povinnosti poisteného
1. Poistený je povinný v prípade straty kľúča od
vstupných dverí do miesta poistenia alebo kľúča od
bezpečnostnej schránky, kde sú uložené poistené veci v
súlade so spôsobom zabezpečenia dojednaným v
poistnej zm luve, bezo dkla dne zabezpečiť vým enu
existujúceho zám ku iným zám kom m inim á lne
rovnakého druhu a kvality.
2 . Poistený je povinný dbať na dodržanie, resp.
nezníženie spôsobu zabezpečenia poistených vecí proti
odcudzeniu, ktorý je doh odnutý v poistnej zmluve.
3 . V prípade vzniku poistnej udalosti je poistený povinný
zabezpečiť inventarizáciu m ajetku a zabezpečiť pre
poisťovateľa všetky potrebné podklady na preverenie
správnosti vykonanej inventarizácie.

Článok 8 - Miesto poistenia
1. M iestom poistenia je budova, m iestnosť alebo miesto
nachádzajúce sa na územ í Slovenskej republiky,
vym edzené v poistnej zm luve adresou alebo
katastrálnym územím a číslom parcely (pozemku), kde
sa poistené veci nachádzajú, ak nie je ďalej v OPPO
alebo v poistnej zm luve dojednané inak.
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2 . Pri hnuteľných veciach sa poistenie vzťahuje aj na
miesto, kam boli poistené veci prem iestnené z miesta
poistenia uvedeného v poistnej zm luve na nevyhnutnú
dobu v dôsledku bezprostredne hroziacej alebo už
vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie sa na to to miesto
vzťahuje odo dňa, kedy boli poistené veci prem iestnené
na to to miesto, len ak poistený do 14 dní tú to
skutočnosť oznám il poisťovateľovi a zároveň mu
poskytol adresu (alebo katastrálne územ ie a číslo
parcely) a zoznam prem iestnených vecí. Miesto, kam
boli poistené veci premiestnené, musí spĺňať požiadavky
spôsobu
zabezpečenia
poistených
vecí p ro ti
odcudzeniu, aké boli dohodnuté pre miesto poistenia
uvedené v poistnej zmluve.

d. zbierky znám ok, zbierky mincí, zbierky medailí a
pod.;
e. drahé kovy a predm ety z nich vyrobené, neosadené
perly a drahokamy.

3. M iestom poistenia pre veci uvedené v čl. 2, bod 5
týchto OPPO sú uzam knuté úschovné objekty alebo
trezory spĺňajúce klasifikácie podľa príslušnej technickej
norm y, um iestnené na adrese alebo pozem ku
uvedenom v poistnej zmluve.

Článok 10 - Záverečné ustanovenia

Článok 9 - Výkladový slovník
Za c e n in y sa považujú poštové známky, kolky, lósy,
cestovné lístky a prenosné predplatné cestovné lístky na
MHD, dobíjacie kupóny pre m obilné telefóny, diaľničné
známky, stravovacie, darčekové a iné poukážky a pod.
Sú to veci, ktoré nahradzujú peňažné prostriedky alebo
z ktorých je možné čerpať po ich vydaní do užívania.
C e nnosťam i rozum iem e:
a. peniaze;
b. ceniny;
c. cenné papiere (akcie, obligácie, vkladové listy,
vkladné knižky a pod.);
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Za p e n ia ze sa považujú platné tuzem ské a zahraničné
bankovky a mince.
S p re n e v e ro u sa rozum ie privlastnenie si zverenej
poistenej veci.
Zásoby sú m ateriál, tovar, nedokončená výroba (okrem
nedokončenej stavebnej výroby), p o lotovary a
dokončené výrobky.

1. Tieto OPPO sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy.
2. Od týchto OPPO sa je m ožné odchýliť v poistnej
zmluve na základe dohody zm luvných strán, ak to nie je
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.
3. Ustanovenia týchto OPPO týkajúce sa poisteného sa
vzťahujú aj na poistníka (pokiaľ je poistník osobou
odlišnou od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú
osobu.
4 . Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tie to OPPO, sa v
otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom
Slovenskej republiky. Pre súdne spory z te jto poistnej
zmluvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky.
Uvedené taktiež platí pre poistné riziká v zahraničí.
5. Tieto OPPO nadobúdajú účinnosť dňom 0 1 .0 7 . 2015.

_

•^2 ^* Groupama
P o iste n é . G a ra n to v a n é . V y b a v e n é .

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ŠKÔD
SPÔSOBENÝCH VANDALIZMOM
Článok 1 - Úvodné ustanovenia

Článok 3 - Poistné riziká

1. Tieto osobitné poistné podm ienky pre poistenie škôd
spôsobených vandalizm om (ďalej len „OPPV") doplňujú
ustanovenia všeobecných poistných podm ienok pre
poiste nie m ajetku (ďalej len „V P P M ") a sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistenie pre
prípad škôd spôsobených va nd alizm o m sa riadi
príslušným i ustanoveniam i O bčianskeho zákonníka,
VPPM, tý m ito OPPV, zm lu vn ým i doje d n a n ia m i a
poistnou zm luvou.

Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak bola
škoda na poistenej veci spôsobená vandalizm om .
Vandalizm us je úmyselné poškodenie alebo úmyselné
zničenie poistenej veci, ktorého sa dopustila tretia
osoba (páchateľ) za použitia telesnej sily alebo použitia
inej veci. Za tretiu osobu sa nepovažujú osoby, ktoré sa
v mieste poistenia zdržiavajú s cieľom využitia služieb
poisteného alebo sú v mieste poistenia za účelom
výkonu práce.

2. OPPV dop ĺňajú, prípadne nahrádzajú VPPM v
ustanoveniach uvedených v tý c h to OPPV. A k sa
ustanovenia OPPV a ustanovenia VPPM vzájom ne
nevylučujú, poistenie sa riadi o b id vo m i. Ak sa
ustanovenia OPPV a ustanovenia VPPM vzájom ne
vylučujú, poistenie sa riadi tý m ito OPPV.

Článok 4 - Výluky z poistenia

3. Pre vzťahy a záležitosti, ktoré nie sú upravené OPPV,
platia ustanovenia uvedené vo VPPM.

Článok 2 - Predmet poistenia

bľouparna poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Číslo tlačiva: 16103/1

1. Predm etom poistenia sú:
a. budovy, stavby;
b. m ajetkové p redm ety pevne um iestnené na
budovách a stavbách, hraničiace s voľným
priestranstvom .
2. Ak je poistenou vecou nehnuteľnosť, tak sa poistenie
vzťahuje na stavebné súčasti poistenej nehnuteľnosti
(pevne zabudované zariadenia alebo pevne zabudovaný
nábytok), príslušenstvo budovy alebo stavby (pevne
zabudované vybavenie stavby, napr. výťahy, bojlery,
klim atizácie, palivové nádrže alebo kotly centrálneho
vykurovania), elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu,
kto rá zabezpečuje m iesto poistenia, a pevne
zabudované bezpečnostné schránky, ktorých obsah je
poistený.
3. Toto poistenie sa nevzťahuje na m otorové vozidlá,
prívesy m otorových vozidiel, ktoré sú vyrobené alebo
schválené na účely prevádzky v prem ávke na
pozem ných kom unikáciách a podliehajú povinnosti
nahlásenia do evidencie vozidiel.

Toto poistenie sa nevzťahuje na:
a. škody spôsobené požiarom alebo výbuchom ;
b. škody estetickéh o charakteru neovplyvňujúce
funkčnosť poistenej veci;
c. akékoľvek ďalšie škody spôsobené pom aľovaním
(sprejerstvo), počm áraním a/alebo rytím, vzniknuté v
danom poistnom období, ak kum ulatívna výška
poistného plnenia poskytnutého poisťovateľom za
škody takéhoto charakteru, vzniknuté v príslušnom
poistnom období, dosiahla 10 % z lim itu poistného
plnenia dojednaného v poistnej zm luve pre poistenie
škôd spôsobených vandalizm om , čo predstavuje
hornú hranicu poistného plnenia za jednu a súčasne
za všetky škody spôsobené pom aľovaním
(sprejerstvo), počm áraním a/alebo rytím, vzniknuté v
danom poistnom období;
d. následné škody vyplývajúce z poruchy alebo
nefunkčnosti poškodeného alebo zničeného majetku;
e. škody spôsobené úmyselným konaním zamestnancov
poisteného, ak to to konanie bolo uskutočnené
v mieste poistenia počas doby, keď bol um ožnený
prístup na miesto poistenia pre týchto zamestnancov.

Článok 5 - Limit plnenia
1. Toto poistenie sa dojednáva s lim itom poistného
plnenia vo výške uvedenej v poistnej zmluve.
2. Limit poistného plnenia dojednaný v poistnej zmluve
sa znižuje o výšku vyplateného poistného plnenia. Na
návrh poistníka a po uhradení dodatočného poistného
m ôže byť lim it poistného plnenia navýšený na jeho
pôvodne dojednanú hodnotu. O pätovne navýšený lim it

poistného plnenia je v platnosti do konca poistného
obdobia, v ktorom bolo uhradené dodatočné poistné,
resp. do výplaty ďalšieho poistného plnenia, ak to
časovo predchádzalo koncu to h to poistného obdobia.
Ak nie je v poistnej zmluve doh odnuté inak, pre ďalšie
poistné obd o b ia p latí pôvo dne dojednaný lim it
poistného plnenia.

Článok 6 - Poistné plnenie
Poisťovateľ uhradí v rámci celkového poistného plnenia,
m axim álne však do výšky dojednaného lim itu poistného
plnenia, aj prim erané a hospodárne vynaložené
náklady, zvyčajné v mieste vzniku poistnej udalosti, v
príčinnej súvislostí s poistnou udalosťou, na opatrenia
vykonané
poisteným
na
o d vrátenie
vzniku
bezprostredne hroziacej škody alebo na zm iernenie
následkov škody.
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Článok 7 - Záverečné ustanovenia
1. Tieto OPPV sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
2. Od týchto OPPV je m ožné sa odchýliť v poistnej
zmluve na základe dohody zm luvných strán, ak to nie je
v jednotlivých ustanoveniach určené Inak.
3. Ustanovenia týchto OPPV týkajúce sa poisteného sa
vzťahujú aj na poistníka (pokiaľ je poistník odlišnou
osobou ako poistený) a/alebo na inú oprávnenú osobu.
4. Účinnosť, výklad a realizácia poistnej zmluvy, ktorej
prílohu tvoria tieto OPPV, sa uskutočňuje v rámci
právneho systému Slovenskej republiky. Pri súdnych
sporoch vyplývajúcich z te jto poistnej zm luvy rozhodujú
výlučne súdy Slovenskej republiky. Uvedené skutočnosti
platia aj pre poistné riziká v zahraničí.
5. Tieto OPPV nadobúdajú účinnosť dňom 0 1 .0 7 . 2015.

■^2 ^ Groupama
Poistené. G arantované. V yb aven é.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE SKLA
Článok 1 - Úvodné ustanovenia
1. Tieto osobitné poistné podm ienky pre poistenie skla
(ďalej len „OPPS") doplňujú ustanovenia všeobecných
poistných podm ienok pre poistenie m ajetku (ďalej len
„V P P M ") a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
Poistenie skla sa riadi príslušným i ustanoveniam i
O bčianskeho zákonníka, VPPM, tý m ito OPPS,
osobitným i dohodam i a poistnou zm luvou.
2. OPPS d o p ĺň a jú , prípadne nahrádzajú VPPM v
ustanoveniach uvedených v tý c h to OPPS. A k sa
ustanovenia OPPS a ustanovenia VPPM vzájom ne
nevylučujú, poistenie sa riadi o b id vo m i. A k sa
ustanovenia OPPS a ustanovenia VPPM vzájom ne
vylučujú, poistenie sa riadi tým ito OPPS.
3. Pre vzťahy a záležitosti, ktoré nie sú upravené OPPS,
platia ustanovenia uvedené vo VPPM.

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Číslo tlačiva: 16104/1

Článok 2 - Predmet poistenia
1. Predm etom poistenia m ôžu byt nasledovné
konštrukčne osadené alebo vsadené sklené výplne:
a. jedno alebo dvojvrstvové ploché sklá vnútorných a
vonkajších výplní stavebných otvorov budov, bez
ohľadu na hrúbku skla;
b. izolačné preskleníe;
c. katedrálové a drôtené sklá;
d. bezpečnostné sklá;
e. zrkadlá;
f. svetlo odrážajúce sklá;
g. plexisklá a akrylové sklá;
h. strešné sklá;
i. ozdobné sklá v rámoch z cínu, olova alebo medi;
j. sklá fúkané pieskom a sklá leptané kyselinou;
k. špeciálne sklá konštrukcií budov (kopílit, sklené
tehly);
l. vonkajšie sklené obklady budov;
m. sklené maľby a mozaiky;
n. sklá firem ných a reklam ných tabúľ;
o. sklá zariadení pre solárnu energiu;
p. sklá svetlíkov a kupol;
q. sklá skleníkov a zim ných záhrad;
r. sklá pultov, vitrín, akvárií, terárií pri rozmeroch sklených
tabúľ menších ako 6 m2
(ďalej len „sklo"). Konštrukčne osadené alebo vsadené
sklá uvedené pod písm. a, b vyššie sú pre účely tohto

poistenia považované za „š ta n d a rd n é z a s k le n ie ".
Konštrukčne osadené alebo vsadené sklá uvedené pod
písm. c až r vyššie sú pre účely to hto poistenia považované
za „šp e ciá ln e za skle n ie ". Predmet poistenia je presne
špecifikovaný v poistnej zmluve.
2. A k je to dojednané v poistnej zmluve, to to poistenie
sa vzťahuje ta ktie ž na m aľby, nápisy, výzdobu a
nalepené fó lie , resp. snímače zabezpečovacích
systémov, nachádzajúce sa na skle uvedenom v bode 1
to h to článku, v prípade, ak došlo k ich poškodeniu
alebo zničeniu pri poškodení alebo zničení poisteného
skla. M axim álny lim it plnenia za škody na predm etoch
vym enovaných v to m to bode 2 predstavuje 50 % lim itu
plnenia stanoveného v zmysle článku 5 týchto OPPS.

Článok 3 - Poistné riziká
1. Poistenie sa vzťahuje na rozbitie poisteného skla
akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je vo VPPM,
v článku 4 týchto OPPS alebo v poistnej zmluve vylúčená.
Za ro zb itie skla sa považuje ta ktiež poškodenie
poisteného skla zlom ením alebo prasknutím v takom
rozsahu, že je nevyhnutná jeho výmena.
2 . Poistenie sa vzťahuje aj na náklady (na premiestnenie,
dem ontáž a inštaláciu bezpečnostných mreží, fólií a
pod.), ktoré bolo nutné vynaložiť pri oprave alebo
inštalácii poistenej veci po poistnej udalosti, pričom
výška týchto nákladov je ohraničená výškou lim itu
plnenia, dojednaného pre poistenie skla, uvedeného v
poistnej zmluve.
3 . Poisťovateľ taktiež hradí náklady spojené s úpravami,
ktoré slúžia na dočasnú ochranu m ajetku do tej doby,
kým je m ožné nahradiť zničené sklo, maximálne však do
výšky 20 % z lim itu poistného plnenia pre poistenie skla
doh o d n u té h o v poistnej zmluve.

Článok 4 - Výluky z poistenia
1. Toto poistenie sa nevzťahuje na:
a. dekoračné predm ety zo skla, lustre, neóny, zdroje
svetla, predm ety z dutého skla a sklenené časti lámp;
b. žiarovky, rôntgenové žiarovky, žiarivky v soláriách,
sklené gule, žiarovky alebo trubice televízorov, rádií
a iných zariadení vrátane príslušenstva;

c. zásoby skla a výrobkov zo skla všetkých druhov;
d. predm ety, ktoré boli už pred škodovou udalosťou
rozbité, prasknuté alebo inak poškodené;
e. sklo v poškodených rámoch;
f. rámy s osadeným alebo vsadeným sklom;
g. sklo vystavované priam em u ohňu alebo sálavému
teplu;
h. sklo, po ktorom sa chodí.
2. Toto poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo
zničenie poistenej veci, ktoré nastalo:
a. pri preprave;
b. poškriabaním, popraskaním, popísaním, pomaľovaním
alebo posprejovaním;
c. pri inštalácii, m ontáži alebo dem ontáži;
d. z dôvodu požiaru, úderu blesku, výbuchu, nárazom
alebo zrútením sa lietajúceho telesa s posádkou,
jeho častí alebo jeho nákladu.

Článok 5 - Limit plnenia
1. Limit poistného plnenia sa vzťahuje na jednu a všetky
poistné udalosti vzniknuté počas poistného obdobia.
2. Po vzniku poistnej udalosti sa zníži lim it poistného
plnenia za poistné obd o b ie o výšku vyplateného
poistného plnenia. Výška lim itu poistného plnenia môže
byť na návrh poistníka pri doplatení poistného upravená
na pôvo dne d o jedna nú h o d n o tu . Výška ta k to
zvýšeného lim itu ostáva v platnosti do konca poistného
obdobia, v ktorom bolo zaplatené dodatočné poistné,
resp. do nasledujúceho poistného plnenia, ak k nemu
dôjde ešte pred ukončením poistného obdobia. Ak nie
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je v poistnej zmluve doh odnuté inak, pre ďalšie poistné
obd obia platí pôvodne dojednaný lim it poistného
plnenia.

Článok 6 - Výkladový slovník
O sadeným sklom sa rozum ie sklo zabudované do
steny alebo vsadené do rámu, ktoré nie je m ožné
otvárať.
Vsadeným sklom sa rozum ie sklo vsadené do rámu,
ktoré sa otvára.

Článok 7 - Záverečné ustanovenia
1. Tieto OPPS sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy.
2. Od týchto OPPS sa je možné odchýliť v poistnej
zm luve na základe dohody zmluvných strán, ak to nie je
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.
3. Ustanovenia týchto OPPS týkajúce sa poisteného sa
vzťahujú aj na poistníka (pokiaľ je poistník osobou
odlišnou od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú
osobu.
4. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tie to OPPS, sa v
otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom
Slovenskej republiky. Pre súdne spory z tejto poistnej
zm luvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky.
Uvedené platí tiež pre poistné riziká v zahraničí.
5. Tieto OPPS nadobúdajú účinnosť dňom 01. 07. 2015.

Groupama
P o iste n é . G a ra n to v a n é . V yb a v e n é .

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ELEKTRONIKY
ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Článok 1 - Úvodné ustanovenia
1. Tieto zm luvné dojednania pre poistenie elektroniky
(ďalej len „ZD E ") doplňujú ustanovenia všeobecných
poistných podm ienok pre poistenie m ajetku (ďalej len
„V P P M ") a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
Poistenie elektroniky sa riadi príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, VPPM, tým ito ZDE, poistnou
zm luvou a jej prílohou spôsoby zabezpečenia pre prípad
odcudzenia m ajetku,
2. ZDE dopĺňajú, prípadne nahrádzajú ustanovenia
VPPM uvedené v týchto ZDE. A k sa ustanovenia ZDE a
ustanovenia VPPM vzájom ne vylučujú, poistenie sa riadi
tým ito ZDE.
3. Pre vzťahy a záležitosti, ktoré nie sú upravené ZDE,
platia ustanovenia uvedené vo VPPM.
4. A k je to doh odnuté v poistnej zm luve, jednotlivé
ustanovenia týchto ZDE je m ožné upraviť, doplniť alebo
zm eniť klauzulam i. V takom prípade platia podm ienky
uvedené v klauzulách.

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Oslo tlačiva: 16197/1

Článok 2 - Poistné riziká
Poistenie je m ožné dojednať pre poistné riziká uvedené
v časti 2 a 3 týchto ZDE. Poistenie sa vzťahuje iba na
poistné riziká, ktoré sú doh odnuté v poistnej zmluve,
okrem výluk uvedených vo VPPM, týchto ZDE a v
poistnej zmluve, vrátane dojednaných klauzúl.

Článok 3 - Všeobecné výluky
Poistenie sa nevzťahuje na škody priam o alebo
nepriam o spôsobené v dôsledku:
a. hrubej nedbanlivosti zo strany poisteného alebo jeho
zástupcov, alebo iných osôb konajúcich z podnetu
poisteného;
b. výpočtového porovnania, rozlíšenia, usporiadania
alebo spracovania údajov zahrňujúcich akúkoľvek
zm enu dátum u, vrátane odhadu prestupného roku,
akým koľvek výpočtovým systém om , hardvérom ,
program om alebo softvérom ;
c. akejkoľvek zm eny, úpravy alebo m o d ifiká cie

zahrňujúcej zm enu dátum u vrátane prestupného
roku, pre každý výpočtový systém, hardvér, program
alebo softvér;
d. podvodu, sprenevery alebo iného trestného činu,
činu v rozpore s dobrým i mravmi, alebo nepoctivého
činu poisteného, alebo inej osoby konajúcej na
podnet poisteného.

Článok 4 - Povinnosti poisteného
O krem povinno stí stanovených poistnou zm luvou,
VPPM a všeobecne záväznými právnym i predpismi, je
poistený povinný:
a. používať poistené veci len k účelom stanoveným
výrobcom podľa návodu na obsluhu alebo
technickým i podm ienkam i, dodržiavať technické a
ďalšie norm y vzťahujúce sa na prevádzku a údržbu
poistenej veci;
b. zabezpečiť obsluhu alebo riadenie poistenej veci
osobou, ktorá má predpísanú kvalifikáciu alebo
oprávnenie, alebo osobou, ktorá bola preukázateľne
na obsluhu alebo riadenie poistenej veci zaškolená;
c. uchovávať sprievodnú technickú dokum entáciu k
poisteným veciam;
d. zabezpečiť poistené vecí voči krádeži vlámaním
alebo
lúpeži
do
úrovne
zabezpečenia
zodpovedajúcej výške poistnej sumy alebo lim itu
poistného plnenia d o h odnutéh o v poistnej zmluve;
e. udržiavať v bezporuchovom a fun kčn o m stave
dohodnutý spôsob zabezpečenia poistených vecí a
nem eniť alebo neodstraňovať ho bez písomného
súhlasu poisťovateľa;
f. v prípade poistn ej udalosti uschovať všetky
poškodené časti poiste ného e le ktronického
zariadenia do doby, kým poisťovateľ nedá súhlas na
ich odstránenie;
g. v prípade škodovej udalosti preukázať vlastníctvo
poistených elektronických zariadení, resp. v prípade
cudzích elektronických zariadení dispozičné právo
(napr. objednávka, zákazkový list, úschova, lízing) a
pom enovať osobu vlastníka;
h. v prípade poistnej udalosti spočívajúcej v poškodení
elektronického zariadenia predložiť poisťovateľovi
originály fa ktú r za opravu s popisom rozsahu škody,
rozpisom prác a m ateriálu, označením typu a
výrobnéh o čísla poško dené ho e lektronického
zariadenia;

