
 

 

 

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY 

Poistenie strojov a elektroniky 

 
článok 1 

Úvodné ustanovenia 
1. Osobitné poistné podmienky pre poistenie 
strojov a elektroniky (ďalej len „OPP-SE“) 
dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky 
poistenia strojov a elektroniky právnických 
a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len „VPP-
SE“) a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy. 
2. Pre ustanovenia, ktoré nie sú upravené OPP-
SE, platia ustanovenia uvedené vo VPP-SE.   
 

článok 2 
Predmety poistenia 

1. Ak je to v poistnej zmluve osobitne 
dojednané, poistenie sa odchylne od čl. 4 ods. 
2 písm.  h) VPP-SE vzťahuje aj na ultrazvukové 
zariadenia, endoskopy, mobilné telefóny, 
notebooky, kamery, fotoaparáty a inú 
prenosnú spotrebnú elektromiku. 
2. Odchylne od čl. 4 ods. 2 písm. c) VPP-SE sa 
poistenie vzťahuje na náklady na obnovu 
softwaru, pokiaľ je neoddeliteľnou súčasťou 
poistenej veci. Poistenie sa nevzťahuje na 
elektronické dáta poškodené, zničené, 
stratené, skreslené, vymazané alebo zmenené, 
ako aj stratu ich použiteľnosti alebo zníženie 
funkčnosti pôsobením počítačového vírusu. 
Poistenie sa nevzťahuje na akúkoľvek hodnotu, 
ktorú predstavujú samotné elektronické dáta 
pre poisteného alebo pre tretiu stranu, ani keď 
takéto elektronické dáta nie je možné znovu 
obnoviť, získať alebo zhromaždiť. 

 
článok 3 

Miesto poistenia 
Miestom poistenia je celé územie SR pre 
nasledovné predmety poistenia: 
a) pojazdné pracovné stroje, 
b) prenosné strojné a elektronické zariadenia, 
c) strojné a elektronické zariadenia 
zabudované v alebo na vozidle alebo 
podvozku. 
 

článok 4 
Plnenie poisťovateľa, limity poistného 

plnenia 

1. V prípade poistnej udalosti poisťovateľ 
poskytne poistné plnenie za mzdové 
zvýhodnenie vyplatené za nadčasovú prácu, 
prácu v noci a prácu vo sviatok maximálne do 
limitu poistného plnenia za jednu a všetky 
poistné udalosti v priebehu poistného obdobia 
do výšky 1 000 EUR, ak nie je v poistnej zmluve 
dojednané inak. 
2. V prípade poistnej udalosti poisťovateľ 
poskytne poistné plnenie za expresné príplatky 
a letecké dodávky náhradných dielov 
maximálne do limitu poistného plnenia za 
jednu a všetky poistné udalosti v priebehu 
poistného obdobia do výšky 1 000 EUR, ak nie 
je v poistnej zmluve dojednané inak. 
3. V prípade poistnej udalosti poisťovateľ 
poskytne poistné plnenie za primerané 
a účelne vynaložené cestovné náklady 
technikov a expertov súvisiace s poistnou 
udalosťou maximálne do limitu poistného 
plnenia za jednu a všetky poistné udalosti 
v priebehu poistného obdobia do výšky 1 000 
EUR, ak nie je v poistnej zmluve dojednané 
inak. 
4. Pokiaľ oprava poškodenej časti poistenej veci 
v dôsledku poistnej udalosti vyžaduje 
previnutie, alebo výmenu agregátu v dôsledku 
škody na vinutí, odpočíta poisťovateľ pri 
stanovení výšky poistného plnenia sumu 
zodpovedajúcu amortizácii vinutia alebo 
vymeneného agregátu, ktorá predstavuje 10 % 
ročne za každý začatý rok prevádzky, najviac 
však 60 % z nákladov na opravu vinutia alebo z 
hodnoty vymeneného agregátu. 
5. V prípade poistnej udalosti vzniknutej na 
bloku alebo hlave motora, vrátane 
príslušenstva a piestov, odpočíta poisťovateľ od 
hodnoty nahradzovaných poškodených častí 
poistenej veci sumu zodpovedajúcu 
amortizácii, ktorá predstavuje 10% ročne za 
každý začatý rok prevádzky, najviac však 60%. 
 

článok 5 
Spoluúčasť 

Ak príde poistnou udalosťou k poškodeniu 
alebo zničeniu poistených prenosných 
elektronických zariadení ich pádom, alebo pri 



 

 

 

dopravnej nehode, poistený sa podieľa na 
poistnom plnení z každej poistnej udalosti 
spoluúčasťou 25% z celkovej výšky škody, 
minimálne však pevnou sumou uvedenou v 
poistnej zmluve, pokiaľ nie je dojednané inak.  
Ustanovenia čl. 11 VPP-SE nie sú týmto 
ustanovením dotknuté. 
 

článok 6 
Indexácia 

Poistná suma bude na žiadosť poistníka pre 
ďalšie poistné obdobie upravená v závislosti od 
zmeny indexu cien priemyselných výrobcov. 
 

článok 7 
Výklad pojmov 

1. Pojazdný pracovný stroj - pre účely tohto 
poistenia sa ním rozumie stroj konštrukčne a 
svojím vybavením určený na vykonávanie 
pracovných činností iných než prevádzka v 
premávke na pozemných komunikáciách, ktorý 
sa pohybuje buď vlastnou motorickou silou, 
alebo je ťahaný alebo nesený bez vlastného 
zdroja pohonu. Za pojazdný pracovný stroj sa 
považuje aj pracovný stroj schválený na 
prevádzku v premávke na pozemných 
komunikáciách. 

2. Prenosné strojné a elektronické zariadenia - 
pre účely tohto postenia sa za ne považujú také 
stroje alebo zariadenia, u ktorých sa ich bežná 
pracovná činnosť vykonáva na rôznych 
miestach a je obvyklé ich do miesta výkonu 
pracovnej činnosti preniesť alebo premiestniť 
(napr. v kufríku alebo brašni, pomocou 
zabudovaných koliesok a pod.). Príkladmi 
takýchto zariadení sú: ručné náradie, meracie 
prístroje, záhradná technika, medicínska a 
výpočtová technika (napr. tlakomery, 
endoskopy, notebooky, laptopy), spotrebná 
elektronika (napr. kamery, fotoaparáty, 
mobilné telefóny). 
3. Strojné a elektronické zariadenia 
zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku 
- zariadenia s vozidlom alebo s podvozkom 
pevne mechanicky spojené, ktoré bez použitia 
náradia nie je možné demontovať. 
 

článok 8 
Záverečné ustanovenia 

1. Od ustanovení týchto OPP-SE je možné sa v 
poistnej zmluve odchýliť, ak to nie je 
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak. 
2. OPP-SE nadobúdajú účinnosť 21.10.2013. 

 

 


