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Článok 1: Úvodné ustanovenia
Osobitné poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpoved-
nosti za škodu fyzických osôb – Môj domov (ďalej len „OPP“) do-
pĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku
a zodpovednosti za škodu fyzických osôb – Môj domov zo dňa
30.09.2016 (ďalej len „VPP–MD“) a sú spolu s VPP–MD neoddeli -
teľ nou súčasťou poistnej zmluvy.

Článok 2: Limity poistného plnenia
1. POISTENIE DOMÁCNOSTI

Limit poistného plnenia je súčasťou poistnej sumy a je hornou
hranicou poistného plnenia za všetky poistné udalosti za je-
den poistný rok.
Limit poistného plnenia za poistené riziká a poistené veci uve-
dené v Tabuľke 1 je určený ako percento (%) z výšky poistnej
sumy príslušnej skupiny poistených vecí, ak nie je uvedený
pev nou sumou (v EUR).
Limit poistného plnenia za poistené náklady uvedené v Tabuľ -
ke 1 je určený ako percento (%) zo súčtu poistných súm sku-
pín poistených vecí (okrem skupiny Motory v elektrospotrebi-
čoch), ak nie je uvedený pevnou sumou (v EUR).
Pre poistené riziká, poistené veci, a poistené náklady, ktoré nie sú
uvedené v Tabuľke 1, je limitom poistného plnenia poistná suma.

Tabuľka 1

Poistené riziko Limit poistného plnenia

Poistené veci

Poistené náklady

2. POISTENIE BUDOVY A POISTENIE VEDĽAJŠÍCH STAVIEB
2.1. Limit poistného plnenia je súčasťou poistnej sumy a je

hornou hranicou poistného plnenia za všetky poistné
udalosti za jeden poistný rok.
Limit poistného plnenia je určený ako percento (%)
z výšky poistnej sumy poistenej budovy alebo poistenej
vedľajšej stavby, ak nie je uvedený pevnou sumou 
(v EUR).
Limit poistného plnenia pre poistené riziká, poistené sta-
vebné súčasti, poistené veci a poistené náklady sa pre
ved ľajšie stavby stanoví podľa poistenej budovy, ku ktorej
je vedľajšia stavba poistená. Ak je ako vedľajšia stavba sa-
mostatne pois tená garáž, limit poistného plnenia pre po-
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Miesto poistenia/Poistené riziká/Po-
istené veci/Poistené náklady

Rodinný
dom/ Byt

Rekreačný 
dom/ chata

1 Krádež 100% 20%
2 Vandalizmus po vlámaní 100% 20%
3 Lúpež 100% 20%
4 Lúpež mimo miesta poistenia 1700 EUR 300 EUR
5 Atmosférické zrážky 500 EUR 500 EUR
6 Spodná voda 500 EUR 500 EUR
7 Voda z akvária a bazéna 100% 10%
8 Búrlivý vietor 100% 10%
9 Spätné vystúpenie vody 100% 10%

10 Veci v priestoroch tvoriacich
príslušenstvo bytu 1000 EUR nepoistené

11 Potraviny v chladiacich a mra -
ziacich zariadeniach 500 EUR nepoistené

12 Cudzie veci 500 EUR nepoistené
13 Peniaze v hotovosti, ceniny 500 EUR nepoistené
14 Stavebný materiál 500 EUR nepoistené

15 Domáce zviera, hospodárske
zviera 500 EUR 300 EUR

16
Príslušenstvo a súčiastky
motorových alebo nemotoro-
vých vozidiel

500 EUR nepoistené

17 Cennosti – lúpež mimo miesta
poistenia 500 EUR nepoistené

18 Peniaze v hotovosti – lúpež
mimo miesta poistenia 500 EUR nepoistené

19

Veci patriace do podskupín poistených vecí bez uvedenej
poistnej sumy v poistnej zmluve:
a) cennosti 500 EUR nepoistené
b) umelecké diela a starožitnosti 300 EUR nepoistené
c) elektronické a optické

prístroje 1000 EUR nepoistené

20

Náklady na odstránenie alebo
odvoz zvyškov poistených vecí
alebo poistených stavebných sú -
častí (čl. 19, ods. 4b) VPP–MD)

20% 20%

21

Vyčistenie alebo vysušenie
poistených vecí alebo poiste-
ných stavebných súčastí (čl. 19,
ods. 4c) VPP–MD)

20% 20%

22 Náklady na náhradné ubytova-
nie (čl. 19, ods. 4e) VPP–MD)

50 EUR/deň,
max. 60 dní nepoistené

23 Náklady na skladovanie poistených
vecí (čl. 19, ods. 4f) VPP–MD) 10% nepoistené

24 Náklady na spotrebovanú vodu
(čl. 19, ods. 4j) VPP–MD) 50 EUR 50 EUR

25

Náklady na odstránenie škody
na stavebných súčastiach
v príčinnej súvislosti s poistnou
udalosťou spôsobenou vodou
z vodovodného zariadenia 
(čl. 19, ods. 4g) VPP–MD)

1000 EUR 500 EUR

26
Náklady na vyhotovenie
náhradných dokladov (čl. 19,
ods. 4h) VPP–MD)

100 EUR 100 EUR

27
Náklady na liečenie a pohreb
domáceho zvieraťa (čl. 19, ods.
4i) VPP–MD)

100 EUR 100 EUR
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istené riziká, po istené stavebné súčasti, poistené veci
a poistené náklady sa stanoví ako pre rodinný dom.
Pre poistené riziká, poistené stavebné súčasti, poistené
veci a poistené náklady, ktoré nie sú uvedené v Tabuľke 2
je limitom poistného plnenia poistná suma. 

Tabuľka 2

NP = nebytový priestor
Poistené riziko Limit poistného plnenia

Stavebné súčasti

Poistené veci

Poistené náklady 

2.2. V prípade viacerých poistných udalostí na poistenej bu-
dove počas jedného poistného roku, poisťovateľ za všetky
poistné udalosti za jeden poistný rok poskytne poistné pl-
nenie spolu maximálne vo výške poistnej sumy poistenej
budovy, ktorá je uvedená v poistnej zmluve, bez ohľadu
na poskytnutie poistného plnenia podľa ods. 2.3 tohto
článku.

2.3. V prípade viacerých poistných udalostí na vybraných ved -
ľajších stavbách (čl. 27 bod. 2 VPP–MD) poistených spolu
s budovou počas jedného poistného roku, poisťovateľ po-
skytne za všetky poistné udalosti za jeden poistný rok
 poistné plnenie spolu maximálne vo výške 10 % z poistnej
sumy budovy, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.

2.4. Ak bola vybraná vedľajšia stavba zároveň poistená aj sa-
mostatne ako vedľajšia stavba, poisťovateľ poskytne po-
istné plnenie maximálne vo výške východiskovej hodnoty
vedľajšej stavby.

2.5. V prípade viacerých poistných udalostí na poistenej ved -
ľajšej stavbe počas jedného poistného roku, poisťovateľ
poskytne za všetky poistné udalosti za jeden poistný rok
poistné plnenie spolu maximálne vo výške poistnej sumy
poistenej vedľajšej stavby, ktorá je uvedená v poistnej
zmluve.

3. POISTENIE ZÁHRADY
3.1. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za poistnú udalosť:

a) zničené okrasné rastliny, nadzemné terénne úpravy,
trávniky, okrasné a ovocné kry a vinič vrátane zničenej
úrody ovocných krov a viniča, ak došlo k jej zničeniu
spolu so zničením ovocných krov a viniča, vo výške
násobku veľkosti zničenej plochy záhrady v m2 a po -
dielu poistnej sumy skupiny Rastliny v EUR a plochy
záhrady v m2 uvedených v poistnej zmluve, maxi-
málne však 50 EUR za m2 zničenej plochy záhrady. Za
zničenú úrodu úžitkových rastlín, úrodu ovocných
krov a viniča bez súčasného zničenia ovocných krov
a viniča vo výške násobku veľkosti zničenej plochy
 záhrady v m2 a podielu poistnej sumy skupiny Rastliny
v EUR a plochy záhrady v m2 uvedených v poistnej
zmluve, maximálne však 10 EUR za m2 zničenej plo-
chy záhrady,

b) zničené okrasné a ovocné stromy vrátane zničenej
úrody ovocných stromov, ak došlo k jej zničeniu spolu
so zničením ovocných stromov, vo výške násobku
poč tu zničených stromov a podielu poistnej sumy
skupiny Stromy v EUR a počtu stromov uvedených
v poistnej zmluve, maximálne však 50 EUR za 1
strom. Za zničenú úrodu ovocných stromov bez sú-
časného zničenia ovocných stromov vo výške ná-
sobku počtu ovocných stromov so zničenou úrodou
a podielu poistnej sumy skupiny Stromy v EUR a poč -

Miesto poistenia/Poistené riziká/Po-
istené veci/Poistené stavebné
súčasti/Poistené náklady

Rodinný
dom/ Byt/NP

Rekreačný 
dom/ chata

1 Lúpež 100% 20%
2 Vandalizmus po vlámaní 100% 20%
3 Vandalizmus 100% 20%
4 Prepätie 2% 2%
5 Atmosférické zrážky 500 EUR 500 EUR
6 Spodná voda 500 EUR 500 EUR
7 Búrlivý vietor 100% 10%
8 Spätné vystúpenie vody 100% 10%
9 Mráz na meračoch 500 EUR 500 EUR

10 Voda z akvária a bazéna 350 EUR 350 EUR
11 Sprejerstvo 300 EUR 100 EUR

12 Krádež zvnútra budovy alebo
vedľajšej stavby 5 000 EUR 2 500 EUR

13 Krádež zvonku budovy alebo
vedľajšej stavby 3 400 EUR 700 EUR

14
Krádež stavebných súčastí
budovy alebo vedľajšej stavby
vo výstavbe

2 500 EUR 2 500 EUR

15 Stavebný materiál - okrem
rizika krádež 30% 30%

16 Krádež stavebného materiálu 1 400 EUR 150 EUR

17 Stavebné mechanizmy 
a náradie 1 400 EUR 150 EUR

18 Zásoby paliva 1 000 EUR 150 EUR

19

Náklady na odstránenie alebo
odvoz zvyškov predmetu
poistenia po poistnej udalosti
(čl. 28, ods. 6b) VPP–MD)

20% 20%

20

Vyčistenie alebo vysušenie
poistenej budovy alebo poiste-
nej vedľajšej stavby (čl. 28, ods.
6c) VPP–MD)

20% 20%

21 Náklady na vyčistenie studne
(čl. 28, ods. 6d) VPP–MD) 300 EUR 300 EUR

22

Náklady na odstránenie alebo
odvoz stromov, stožiarov alebo
iných predmetov padnutých na
poistenú budovu, poistenú
vedľajšiu stavbu alebo poistenú
vec (čl. 28, ods. 6f) VPP–MD)

2 000 EUR 2 000 EUR

23 Náklady na spotrebovanú vodu
(čl. 28, ods. 6h) VPP–MD) 50 EUR 50 EUR

24

Náklady na odstránenie škody
na stavebných súčastiach
v príčinnej súvislosti s poistnou
udalosťou spôsobenou vodou
z vodovodného zariadenia (čl.
28, ods. 6g) VPP–MD)

1000 EUR 500 EUR

25 Náklady na náhradné ubytova-
nie (čl. 28, ods. 6e) VPP–MD)

50 EUR/deň,
max. 90 dní nepoistené
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tu stromov uvedených v poistnej zmluve, maximálne
však 20 EUR za 1 strom.

3.2. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v jednom poistnom
roku spolu maximálne vo výške 10 % z poistnej sumy sku-
piny Rastliny uvedenej v poistnej zmluve, maximálne však
vo výške 100 EUR, aj v prípade účelného a primeraného
vynaloženia nákladov na:
a) odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti

alebo zmiernenie následkov poistnej udalosti na sku-
pine Rastliny,

b) odstránenie alebo odvoz zničených poistených vecí
v záhrade zo skupiny Rastliny.

3.3. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v jednom poistnom
roku spolu maximálne vo výške 10 % z poistnej sumy sku-
piny Stromy uvedenej v poistnej zmluve, maximálne však
vo výške 100 EUR, aj v prípade účelného a primeraného
vynaloženia nákladov na:
a) odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti

alebo zmiernenie následkov poistnej udalosti na sku-
pine Stromy,

b) odstránenie alebo odvoz zničených poistených vecí
v záhrade zo skupiny Stromy.

3.4. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za jednu poistnú
udalosť alebo všetky poistné udalosti v jednom poistnom
roku na skupine Rastliny vo výške súčtu poistného plnenia
vypočítaného podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku a poist-
ného plnenia poskytnutého podľa ods. 3.2 tohto článku,
maximálne však do výšky poistnej sumy skupiny Rastliny
uvedenej v poistnej zmluve.

3.5. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za jednu poistnú
udalosť alebo všetky poistné udalosti v jednom poistnom
roku na skupine Stromy vo výške súčtu poistného plnenia
vypočítaného podľa ods. 3.1 písm. b) tohto článku a poist-
ného plnenia poskytnutého podľa ods. 3.3 tohto článku,
maximálne však do výšky poistnej sumy skupiny Stromy
uvedenej v poistnej zmluve.

4. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
Výška poistného plnenia, ktoré poisťovateľ poskytne počas
jedného poistného roka za všetky poistné udalosti, ktoré
vznikli mimo územia Slovenskej republiky, je najviac 5 000
EUR.

5. POISTENIE PRIVÁT PLUS
5.1. Limit poistného plnenia pre technickú haváriu alebo za-

blokovanie dverí je 65 EUR na jednu poistnú udalosť, ak
v poistnej zmluve nie je uvedené inak.

5.2. Do limitu poistného plnenia z poistnej udalosti podľa sú
zahrnuté všetky náklady spojené s príchodom dodávateľa
na miesto vzniku poistnej udalosti, prácou a materiálom
vynaložené na odstránenie príčiny vzniku poistnej uda-
losti a/alebo sprevádzkovanie nefunkčných systémov
a náklady spojené s odchodom dodávateľa.

5.3. Poistený má nárok na poskytnutie poistného plnenia
z poistnej udalosti trikrát za poistný rok. V prípade, ak si
poistený nárok na poistné plnenie stanovený za poistný
rok podľa predchádzajúcej vety už úspešne uplatnil, pois-
ťovateľovi v danom poistnom roku nevzniká povinnosť
poskytnúť poistné plnenie.

5.4. Za vyčerpanie nároku sa považuje aj výjazd dodávateľa na
miesto poistenia bez vykonania zásahu, ak k nemu došlo
v dôsledku nepresnej, neúplnej alebo úmyselne skresle-
nej informácie zo strany poisteného. Náklady spojené
s vyhľadaním dodávateľa znáša poisťovateľ. 

5.5. V prípade vyčerpania nároku na poskytnutie poistného pl-
nenia, poisťovateľ môže poistenému poskytnúť kontakt
na dodávateľa z príslušnej profesie. Poistenému v tomto
prípade vzniká nárok len na poskytnutie kontaktu, ne-
vzniká mu nárok na organizáciu príchodu a odchodu do-
dávateľa do miesta poistenia, dodanie prác a úhradu ná-
kladov na tieto práce a použitý materiál. 

5.6. Náklady na jednotlivé služby, ktoré dodávateľ poskytne
poistenému a ktoré poisťovateľ organizuje v prípade po-
istnej udalosti, poisťovateľ uhradí dodávateľovi maxi-
málne do limitu poistného plnenia uvedeného v tomto
článku. 

5.7. Náklady za služby dodávateľa, ktoré presahujú limit poist-
ného plnenia, nie sú predmetom plnenia poisťovateľa
a musí ich dodávateľovi uhradiť poistený. 

5.8. Náklady spojené s organizáciou dodávky služieb dodáva-
teľa znáša poisťovateľ.

Článok 3: Záverečné ustanovenia
Od jednotlivých ustanovení týchto OPP je možné sa v poistnej
zmluve odchýliť.

V Bratislave, schválené dňa 30.09.2016.


