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ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiaa

1. Pre po is te nie stro jov a elek tro ni ky práv nic kých a pod ni ka jú cich fy zic kých osôb pla tia
vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy, tie to vše obec né po is t né pod mien ky (ďalej len
„VPP-SE) a zmluv né do jed na nia, kto ré sú ne od de li teľ nou sú čas ťou po is t nej zmlu vy.

2. VPP-SE sa vzťa hu jú na zmluv né po is te nie stro jov a elek tro ni ky (ďalej len „po is te nie“)
práv nic kých ale bo  pod ni ka jú cich fy zic kých osôb vy ko ná va jú cich čin nosť v sú la de
s prí sluš ný mi vše obec ne zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi. 

3. Pre úče ly toh to po is te nia je po is ťo va te ľom Allianz - Slo ven ská po is ťov ňa, a.s. Po is tní kom
je oso ba, kto rá s po is ťo va te ľom uza vre la po is tnú zmlu vu. Po is te ným je v poistnej zmlu ve
uve de ná podnikajúca fy zic ká ale bo práv nic ká oso ba, na kto rej ma je tok sa toto po is te nie
vzťa hu je.
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PPrreeddmmeett  ppooiisstteenniiaa

1. Pred me tom po is te nia sú stro je, stroj né ale bo elek tro nic ké za ria de nia a prís tro je (ďalej
aj „veci“) vo vlas tníc tve po is te né ho, špe ci fi ko va né v po is t nej zmlu ve pod ľa jed no tli vých
po lož iek, kto ré úspeš ne pre šli skú šob ný mi, pre be ra cí mi a vý ko no vý mi skúš ka mi a boli
v čase uza vre tia po is t nej zmlu vy, ako aj v čase vzni ku po is t nej uda los ti pre uká za teľ ne
v pre vádz kys chop nom sta ve, riad ne udr žia va né a vy uží va né na úče ly, na kto ré boli
urče né. 

Po is te nie sa vzťa hu je na po is te né veci po čas ich pre vádz ky, pres táv ky v pre vádz ke,
ale bo pre mies tňo va nia v rám ci mies ta po is te nia. Poistenie sa vzťahuje aj na škody
spôsobené de mon tá žou, ná sled nou spät nou mon tá žou za úče lom čistenia, údrž by
ale bo pre mies tňo va nia v rám ci mies ta po is te nia. 

Sú čas ne sú po is te né:
a) elek tro nic ké sú čas ti poistenej veci, 
b) no si če dát pev ne za bu do va né v har dwe ro vej čas ti ria dia cej ale bo re gu lač nej

jed not ky po is te nej veci, 
c) ole jo vé ale bo ply no vé ná pl ne tran sfor má to rov, kon den zá to ry, elek tric ké me ni če

a vy pí na če, ktoré sú súčasťou poistenej veci.

2. Ak je v po is t nej zmlu ve do jed na né, vzťa hu je sa po is te nie aj na veci vo vlas tníc tve
cu dzích osôb, len ak  ich po is te ný uží va na zá kla de pí som nej  zmlu vy, ale bo ich prev zal
pri pos ky to va ní služ by na zá kla de pí som nej zmlu vy.
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PPoo  iiss  tt  nnéé  rrii  zzii  kkáá

Po is te nie sa vzťa hu je na pria mu fy zic kú ško du na po is te nej veci spô so be nú ná hod nou 
ško do vou uda los ťou, kto rá nas ta la po čas tr va nia po is te nia v mies te po is te nia a kto rá nie je
v tých to VPP-SE, v zmluv ných do jed na niach, ale bo v po is t nej zmlu ve vy lú če ná.  
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VVýý  lluu  kkyy  zz ppoo  iiss  ttee  nniiaa

VVyy  llúú  ččee  nnéé  pprreedd  mmee  tty  
1. Po is te nie sa ne vzťa hu je na:

a) vy me ni teľ né čas ti všet kých dru hov, kto ré sa vy mie ňa jú pri zme ne pra cov né ho úko nu,
ale bo die ly, kto ré mu sia byť pod ľa ich urče nia ale bo cha rak te ru po čas obdo bia
ži vot nos ti po is te nej veci viac krát vy mie ňa né z dô vo du ich opo tre be nia, napr. vr tá ky,
nože, fré zy, pí lo vé lis ty ale bo iné ostria či brús ne ko tú če ale bo pásy, aké koľ vek
ná ra die a nás tro je, for my, ma tri ce, raz ni ce, vzo ro vé a ry ho va né val ce, kom po zi to vé,
gu mo vé či plas to vé vý stieľ ky, sitá, pásy, laná, pne uma ti ky, pred me ty zo skla ale bo
ke ra mi ky, dr via ce kla di vá, 

b) po moc né a pre vádz ko vé lát ky, ako napr. po hon né lát ky, fil trač né hmo ty a vlož ky,
chla di vá, čis tia ce pros tried ky, ma zi vá, ole jo vé ná pl ne (okrem ole jo vých ale bo
ply no vých ná pl ní tran sfor má to rov), ka ta ly zá to ry, che mi kálie, kon tak t né hmo ty,

ak sú čas ne ne do šlo z tej istej prí či ny aj k iné mu poš ko de niu po is te nej veci, za kto ré je
po is ťo va teľ po vin ný pos kyt núť po is t né pl ne nie.

2. Po is te nie sa ne vzťa hu je na:
a) zá kla dy a pod stav ce stro jov a za ria de ní,
b) vý mu rov ky, vý stieľ ky a na ne se né vrs t vy pecí, ohnísk, ko tlov ale bo iných za ria de ní

pro du ku jú cich te plo, za ria de ní na pro duk ciu pary a ná dr ží,
c) sof twa re, elek tro nic ké dáta, da ta bá zy úda jov, obra zo vé, zvu ko vé a iné záz na my,
d) motorové vozidlá kategórie M a L, 
e) podvozok, nápravy, prevodovku, motor, kabínu vrátane vybavenia vozidiel 

kategórie N a O; táto výluka neplatí v prípade škody spôsobenej pracovnou 
činnosťou vozidla, ako pracovného stroja, s výnimkou škôd zapríčinených jeho 
jazdou,       

f) bi cy kle,
g) pla vi dlá, lie ta dlá, prí pad ne iné za ria de nia schop né po hy bu v atmos fé re, 
h) ultraz vu ko vé za ria de nia, endos ko py, mo bil né te le fó ny, no te bo o ky, ka me ry, 

fo to apa rá ty a iná pre nos ná spo treb ná elek tro ni ka. 

VVyy  llúú  ččee  nnéé  rrii  zzii  kkáá
3. Po is te nie sa ne vzťa hu je na ško dy na po is te ných ve ciach spô so be né:

a) po žia rom, ha se ním po žia ru ale bo ná sled ným strh nu tím,
b) pria mym úde rom bles ku, 
c) vý bu chom,

d) ná ra zom ale bo zrú te ním lie ta dla, jeho čas tí ale bo jeho ná kla du,
e) ví chri cou, kru po bi tím,
f) po vod ňou, zá pla vou, ze me tra se ním, vý bu chom sop ky, zo su vom pôdy, la ví nou, ťar chou

sne hu ale bo ľa do vej vrs t vy, sa da ním, 
g) vo dou z vo do vod né ho za ria de nia,
h) krádežou alebo stra tou,
i) dy mom, rá zo vou vl nou vznik nu tou pri pre le te nadz vu ko vé ho lie ta dla.

4. Po is te nie sa ne vzťa hu je na ško dy spô so be né pria mym ná sled kom dl ho do bé ho vply vu
pre vádz ky (ako na prí klad ko ró zi ou, eró zi ou, opo tre bo va ním, ka vi tá ci ou, oxi dá ci ou,
úna vou ma te riá lu a pod.), dl ho do bým pô so be ním che mic kých, bi olo gic kých ale bo
atmos fe ric kých vply vov, usa dzo va ním ko tlo vé ho ka me ňa, hr dze, ka lov ale bo iných
se di men tov. Ak však vznik ne ná sled kom ri zi ka uve de né ho v predchádzajúcej vete
tohto odseku ná sled ná fy zic ká ško da na po is te nej veci, po is ťo va teľ pos kyt ne po is t né
pl ne nie za tak to vznik nu tú ná sled nú ško du, po kiaľ táto nie je z po is te nia vy lú če ná.

5. Po is te nie sa ne vzťa hu je na ško dy spô so be né:
a) chy bou, ale bo va dou, kto rú mala po is te ná vec už pri do jed ná va ní po is te nia, a kto rá

bola ale bo mo hla byť zná ma po is tní ko vi ale bo po is te né mu, bez ohľa du na to, či
bola zná ma po is ťo va te ľo vi,

b) po vr cho vým poš ko de ním po is te ných vecí, kto ré ne ob me dzu je ich funk čnosť,
c) mon tá žou, de mon tá žou, opra vou, okrem prípadov uvedených v čl. 2 ods. 1 týchto

VPP-SE,
d) pri tu ne lo vých prá cach ale bo prá cach pod ze mou, 
e) pre mo če ním ale bo za pla ve ním bah nom pri prá cach na vod ných stav bách, 
f) tes to va ním, skú šob nou pre vádz kou, zá mer ným pre ťa že ním ale bo expe ri men ta mi

za abnor mál nych pod mie nok,
g) pre vádz ko va ním stro ja v roz po re s tech nic ký mi pod mien ka mi, ale bo po uži tím

stro ja na účel, na kto rý nie je urče ný,
h) ne dos ta toč ným po uží va ním, dl ho do bým usklad ne ním,
i) na elek tro nic kých sú čas tiach stro ja a elek tro nic kých za ria de niach bez von kaj šej prí či ny. 

6. Po is te nie sa ne vzťa hu je na ško dy spô so be né:
a) úmy sel ným ko na ním, úmyselným opomenutím konania ale bo ve do mou 

ne dba nli vos ťou po is te né ho, jeho zás tup cu ale bo oso by ko na jú cej na pod net
po is te né ho, oso by blíz kej po is te né mu ale bo oso by ži jú cej s po is te ným v spo loč nej
do mác nos ti,

b) pod vod om, spre ne ve rou, alebo iným trestným činom, či nom v roz po re s do brý mi
mrav mi, tres tným či nom ale bo ne poc ti vým či nom po is te né ho, ale bo inej oso by
ko na jú cej na pod net po is te né ho,

c) zis te ním roz die lov pri inven tú re ale bo au di te.

7. Po is te nie sa ne vzťa hu je na ško dy ale bo ná kla dy akej koľ vek po va hy spô so be né, vy plý va jú ce
z/zo ale bo vznik nu té v prí čin nej sú vi slos ti s/so:
a) voj no vý mi uda los ťa mi, vy hlá se ním voj no vé ho ale bo vý ni moč né ho sta vu, na pad nu tím

ale bo či nom von kaj šie ho ne pria te ľa, ne pria teľ skej akcie (bez ohľa du na to, či bola
voj na vy po ve da ná ale bo nie),

b) re vo lú ci ou, pov sta ním, vzbu rou, štát nym ale bo vo jen ským pre vra tom, občian skou
voj nou, de mon štrá ci ou, za ba ve ním, povinnosťami uloženými pri obrane štátu
(napr. poskytnutím vecných prostriedkov na plnenie úloh obrany štátu), ale bo
re pre sív ny mi zá sah mi štát nych orgá nov,

c) vnú tor ný mi ne po koj mi, štraj kom, vý lu kou,
d) te ro ris tic kým či nom; vy lú če ná je tak tiež ško da spô so be ná pri vy ko ná va ní opa tre ní

na kon tro lu, pre ven ciu, po tla če nie ale bo sa inak vzťa hu jú ca k te ro ris tic ké mu činu,
e) ja dro vou re ak ci ou, rá di oak tív nym žia re ním ale bo rá di oak tív nou kon ta mi ná ci ou
bez ohľa du na aké koľ vek ďalšie sú čas ne ale bo v akom koľ vek ča so vom sle de 
spo lu pô so bia ce prí či ny.

8. Po is te né mu ne vznik ne prá vo na po is t né pl ne nie za ne ma te riál nu ško du aké ho koľ vek
dru hu, vrá ta ne ušlé ho zis ku, zvý še ných ná kla dov na vý ro bu, po kút, san kcií, mánk, strát
vznik nu tých z omeš ka nia, ne dod rža ním do hod nu té ho vý ko nu, stra tou trhu ale bo kon trak tu.

9. Z toh to po is te nia ďalej ne vzni ká ná rok na po is t né pl ne nie za ško dy, za kto ré pod ľa
zá ko na ale bo zmlu vy zod po ve dá do dá va teľ ale bo zmluv ný par tner po is te né ho, vrá ta ne
škôd, na kto ré sa vzťa hu je zá ru ka vý rob cu ale bo zho to vi te ľa die la.

10. V po is t nej zmlu ve je mož né do jed nať aj iné špe ci fic ké vý lu ky z po is te nia.
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MMiieess  ttoo  ppoo  iiss  ttee  nniiaa

1. Mies tom po is te nia je bu do va, mies tnosť ale bo mies to na chá dza jú ce sa na úze mí
Slo ven skej re pu bli ky, vy me dze né v po is t nej zmlu ve adre sou ale bo ka tas trál nym
úze mím s čí slom par ce ly (po zem ku), kde sa po is te né veci na chá dza jú, ak nie je ďalej
vo VPP-SE, ale bo v po is t nej zmlu ve do jed na né inak.  

2. Po is te nie sa vzťa hu je aj na iné mies to (náhradné miesto) ako mies to po is te nia uve de né
v po is t nej zmlu ve, po kiaľ po is te ný na ne vyh nut nú dobu pre mies t ni po is te né veci
z dô vo du bez pros tred ne hro zia cej ale bo už vznik nu tej po is t nej uda los ti. Po is te nie sa
na ná hrad né mies to vzťa hu je odo dňa pre mies tne nia po is te ných vecí, len ak po is te ný
ozná mi po is ťo va te ľo vi adre su toh to mies ta a zoz nam pre mies tne ných vecí do 14
ka len dár nych dní od ich pre mies tne nia.

3. Mies tom po is te nia po jaz d ných stro jov, kto ré sa po hy bu jú vlas t nou mo to ric kou si lou,
ale bo sú kon štruk č ne uspô so be né na jaz du na po zem ných  ko mu ni ká ciách  a ne ma jú
sta bil né sta no vis ko, je celé úze mie SR.

VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  PPOOIISSTTNNÉÉ  PPOODDMMIIEENNKKYY
PPooiisstteenniiee  ssttrroojjoovv  aa  eelleekkttrroonniikkyy  pprráávvnniicckkýýcchh  aa  ppooddnniikkaajjúúcciicchh  ffyyzziicckkýýcchh  oossôôbb



ččlláá  nnookk  66
VVzznniikk  aa zzáá  nniikk  ppoo  iiss  ttee  nniiaa

1. Čas, na kto rý sa v po is t nej zmlu ve do jed ná po is te nie, je po is t ná doba. Časť po is t nej
doby do hod nu tá v po is t nej zmlu ve, za kto rú sa pla tí po is t né, je po is t né obdo bie. Pri
krát ko do bých po is te niach (po is t ná doba krat šia ako je den rok) sú po is t ná doba a po is t né
obdo bie to tož né.

2. Po is te nie môže byť do jed na né na dobu ne ur či tú ale bo na dobu urči tú.

3. Po is te nie vzni ká pr vým dňom na sle du jú cim (od 00:00 hod.) po dni uza vre tia po is t nej
zmlu vy, po kiaľ nie je v po is t nej zmlu ve do jed na né inak.

4. Po is te nie za nik ne pre ne pla te nie po is tné ho:
a) ak po is t né za prvé po is t né obdo bie ale bo jed no ra zo vé po is t né ne bo lo za pla te né

do troch me sia cov odo dňa jeho splat nos ti,
b) ak po is t né za ďalšie po is t né obdo bie ne bo lo za pla te né do jed né ho me sia ca odo

dňa do ru če nia vý z vy po is ťo va te ľa na jeho za pla te nie, ak  ne bo lo po is t né za pla te né
pred do ru če ním tej to vý z vy. Vý zva po is ťo va te ľa obsa hu je upo zor ne nie, že po is te nie
za nik ne, ak ne bu de za pla te né. 

Po is te nie za nik ne pre ne pla te nie aj v prí pa de, ak bola za pla te ná len časť po is tné ho. 

5. Po is te nie za nik ne vý po veďou:
a) jed nej zo zmluv ných strán do dvoch me sia cov po uza vre tí po is t nej zmlu vy. 

Vý po ved ná le ho ta je osem den ná, jej uply nu tím po is te nie za nik ne,
b) ku kon cu po is tné ho obdo bia: vý po veď sa musí dať aspoň 6 týž dňov pred jeho

uply nu tím,
c) jed nej zo zmluv ných strán do jed né ho me sia ca odo dňa pos kyt nu tia po is tné ho

pl ne nia ale bo jeho za miet nu tia. Vý po ved ná le ho ta je osem den ná, jej uply nu tím
po is te nie za nik ne,

d) do dvoch me sia cov odo dňa, kedy sa po is ťo va teľ doz ve del o zme ne v sku toč nos tiach,
kto ré boli pod kla dom pri uza vie ra ní po is t nej zmlu vy, po kiaľ zmluv né stra ny 
ne ak cep tu jú uve de né zme ny úpra vou po is t nej zmlu vy. Po is te nie v ta kom to prí pa de
za nik ne do ru če ním vý po ve de dru hej zmluv nej stra ne.

6. Po is te nie za nik ne od miet nu tím po is tné ho pl ne nia v zmy sle čl. 9, ods. 12 VPP-SE.

7. Po is te nie za nik ne od stú pe ním od po is t nej zmlu vy pri ve do mom po ru še ní po vin nos tí
uve de ných v čl. 13, ods. 1, písm. b) VPP-SE, ak pri prav di vom a úpl nom zod po ve da ní
otá zok by po is ťo va teľ po is tnú zmlu vu ne uza vrel. Toto prá vo môže po is ťo va teľ uplat niť
do troch me sia cov odo dňa, keď takú sku toč nosť zis til, inak prá vo za nik ne.

8. Po is te nie za nik ne:
a) uply nu tím doby, na kto rú bolo do jed na né (po is te nie do jed na né na dobu urči tú),
b) ak od pad ne mož nosť, že po is t ná uda losť nas ta ne,
c) zá ni kom po is te né ho.

9. Ďal šie dô vo dy zá ni ku po is te nia dané vše obec ne zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi nie sú
usta no ve nia mi toh to člán ku dot knu té.

ččlláá  nnookk  77
PPoo  iiss  tt  nnáá  hhoodd  nnoo  ttaa,,  ppoo  iiss  tt  nnáá  ssuummaa

1. Po is t ná hod no ta je hod no ta po is te nej veci v da nom čase a mies te. Po is t nou hod no tou
v zmy sle tých to VPP-SE je nová hod no ta po is te nej veci, t.j. hod no ta, kto rú je nut né
vy na lo žiť na zno vu na do bud nu tie no vej veci. 

2. Po is t ná suma je pod kla dom pre vý po čet po is tné ho a zá ro veň ma xi mál nou hra ni cou
po is tné ho pl ne nia za po is t né obdo bie. Po is t ná suma sa sta no ví pre kaž dú jed no tli vú
po is te nú vec ale bo sú bor vecí a mala by zod po ve dať jej po is t nej hod no te pre 
re gis tro va ných pla ti te ľov DPH bez za po čí ta nia DPH a pre ostat ných vrá ta ne DPH.
Po is tnú sumu sta no ví vždy na vlas tnú zod po ved nosť po is tník. 
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PPoo  iiss  tt  nnéé

1. Po is t né je cena za pos kyt nu tú po is tnú ochra nu zo stra ny po is ťo va te ľa, kto ré uhrá dza
po is tník
a) za po is t né obdo bie (bež né po is t né), ale bo 
b) ako po is t né urče né za celú po is tnú dobu (jed no ra zo vé po is t né)
v termínoch splatnosti do hod nu tých v poistnej zmluve.

2. Po is t né je sta no ve né sadz bou z po is t ných súm pre jed no tli vé po is te né veci, ale bo
pre sú bor vecí. Vý šku sadz by sta no ví po is ťo va teľ.

3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné za poistné obdobie
v splátkach. Pri dojednaní polročného alebo štvrťročného platenia splátok poistného
sa účtuje k poistnému prirážka, a to 3 % z ročného poistného za platenie v polročných
splátkach a 5 % z ročného poistného za platenie v štvrťročných splátkach. Ak bolo
dohodnuté platenie poistného v splátkach, platí, že pre nezaplatenie jednej splátky
poistného môže poisťovateľ žiadať poistníka o zaplatenie všetkých splátok poistného
za celé poistné obdobie, v ktorom mal poistník splátku poistného zaplatiť; poistník je
povinný na základe takejto žiadosti splátky poistného poisťovateľovi zaplatiť.
Poisťovateľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškania.

4. Pri pla te ní po is tné ho pros tred níc tvom poš ty ale bo banky je pre za pla te nie po is tné ho
roz ho du jú ci deň pri pí sa nia plat by na účet po is ťo va te ľa.

5. Ak prí de v prie be hu po is tné ho obdo bia k zme ne v sku toč nos tiach, kto ré boli pod kla dom
pri uza vie ra ní po is t nej zmlu vy, je po is ťo va teľ opráv ne ný dňom tej to zme ny na vrh núť
po is tní ko vi úpra vu vý š ky po is tné ho.

6. Po is ťo va teľ má prá vo na po is t né za dobu od vzni ku do zá ni ku po is te nia. Ak za nik ne
po is te nie pred uply nu tím po is tné ho obdo bia, za kto ré bolo po is t né za pla te né, po is ťo va teľ

je po vin ný zvy šu jú cu časť po is tné ho vrá tiť. Ak nas ta la po is t ná uda losť a dô vod ďalšie ho
po is te nia tým od pa dol, pa trí po is ťo va te ľo vi po is t né do kon ca po is tné ho obdobia, v kto rom
po is t ná uda losť nas ta la. 
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PPll  nnee  nniiee  ppoo  iiss  ťťoo  vvaa  ttee  ľľaa

1. Prá vo po is te né ho na pl ne nie po is ťo va te ľa (po is t né pl ne nie) vznik ne, ak nas ta la po is t ná
uda losť.

2. Po is t nou uda los ťou je aká koľ vek ná hod ná ško do vá uda losť, s kto rou je pod ľa po is t nej
zmlu vy spo je ná po vin nosť po is ťo va te ľa pos kyt núť po is t né pl ne nie. 

3. Ak dôj de v dô sled ku po is t nej uda los ti k ppoošš  kkoo  ddee  nniiuu ppoo  iiss  ttee  nneejj  vveeccii, uhra dí po is ťo va teľ
primerané a hospodárne ná kla dy zvy čaj né v dobe a v mies te vzni ku po is t nej uda los ti
na jej opra vu, t.j.:
a) na ná hrad né die ly a ne vyh nut ný ma te riál do vý š ky no vej hod no ty na hra dzo va ných

die lov a ma te riá lu v dobe po is t nej uda los ti,
b) na prá cu, vrá ta ne ná kla dov na ro zo bra tie a opä tov né zos ta ve nie, 
c) na do pra vu veci na mies to a z mies ta opra vy, col né a iné po plat ky, ak tie to boli

za hr nu té v po is t nej sume,
d) na pro vi zór nu opra vu len v prí pa de, ak tie to ná kla dy sú sú čas ťou cel ko vých ná kla dov

na opra vu a ne zvy šu jú cel ko vé pl ne nie po is ťo va te ľa, ak ne roz hod ne po is ťo va teľ
inak.

Ak ná kla dy na opra vu uve de né v ods. 3 písm. a) - d) toh to člán ku VPP-SE sa rov na jú
alebo pre vy šu jú ča so vú hod no tu po is te nej veci bez pros tred ne pred po is t nou uda los ťou,
po is te ná vec sa bude po va žo vať za zni če nú a po is ťo va teľ bude pos tu po vať pod ľa ods. 4
toh to člán ku VPP-SE.

4. Ak dôj de v dô sled ku po is t nej uda los ti k zznnii  ččee  nniiuu  ppoo  iiss  ttee  nneejj vveeccii, uhra dí po is ťo va teľ
ná kla dy na zno vu na do bud nu tie veci, naj viac však ča so vú hod no tu po is te nej veci v čase
bez pros tred ne pred vzni kom po is t nej uda los ti. 

5. Po is ťo va teľ tiež pos kyt ne po is t né pl ne nie zod po ve da jú ce ča so vej hod no te veci v dobe
po is t nej uda los ti v prí pa de, ak: 
a) die ly po treb né na opra vu veci už nie sú na trhu, 
b) po is te ný do troch ro kov od po is t nej uda los ti ne zre ali zu je opra vu veci.

6. Po is ťo va teľ pos kyt ne po is t né pl ne nie za mzdo vé zvý hod ne nie vy pla te né za nad ča so vú
prá cu, prá cu v noci, prá cu vo svia tok, expres né prí plat ky, le tec ké do dáv ky ná hrad ných
die lov a ces tov né ná kla dy tech ni kov a exper tov sú vi sia ce s po is t nou uda los ťou len po kiaľ
je to v po is t nej zmlu ve vy slo ve ne do jed na né.

7. Po kiaľ do šlo k poš ko de niu ale bo zni če niu po is te né ho stro ja, za kto ré je  po is ťo va teľ
po vin ný pos kyt núť po is t né pl ne nie, pos kyt ne po is ťo va teľ po is t né pl ne nie v ča so vej
hod no te aj za veci uve de né v čl. 4, ods. 1 VPP-SE poš ko de né ale bo zni če né v prí čin nej
sú vi slos ti s po is t nou uda los ťou.

8. Po is ťo va teľ pos kyt ne po is t né pl ne nie za všet ky po is t né uda los ti, kto ré nas ta li v prie be hu
po is tné ho obdo bia, ma xi mál ne vo vý ške:
a) po is t nej sumy sta no ve nej pre prí sluš nú po is te nú vec ale bo sú bor vecí a po is t né

obdo bie,
b) sú hrn né ho li mi tu po is tné ho pl ne nia, do jed na né ho pre prí sluš nú  po is te nú vec

v po is t nej zmlu ve.
Roz ho du jú ca je niž šia z uve de ných súm. 

9. Zvyš ky poš ko de nej ale bo zni če nej veci zos tá va jú vo vlas tníc tve po is te né ho a ich hod no ta
sa od po čí ta va od vý š ky ško dy od sú hla se nej po is ťo va te ľom.

10. Po vzni ku po is t nej uda los ti sa zní ži po is t ná suma pre prí sluš nú po is te nú vec,  ale bo sú bor
vecí a po is t né obdo bie o vý šku vy pla te né ho po is tné ho pl ne nia. Vý ška po is t nej sumy
môže byť na ná vrh po is tní ka pri do pla te ní po is tné ho upra ve ná. Toto do jed na nie nemá
vplyv na pod po is te nie.

11. Po is ťo va teľ uhra dí pri me ra né a hos po dár ne vy na lo že né ná kla dy zvy čaj né v mies te
vzni ku po is t nej uda los ti v prí čin nej sú vi slos ti s hro zia cou ale bo vznik nu tou po is t nou
uda los ťou na opa tre nia vy ko na né po is te ným na od vrá te nie vzni ku bez pros tred ne
hro zia cej ško dy ale bo na zmier ne nie ná sled kov ško dy, vrá ta ne opa tre ní ne ús peš ných,
ak boli pri me ra né okol nos tiam. Ná hra da tých to ná kla dov spo loč ne s po is tným pl ne ním
za poš ko de né veci je obme dze ná po is t nou su mou, ale bo sú hrn ným li mi tom po is tné ho
pl ne nia (ak je v po is t nej zmlu ve do hod nu tý) pre jed no tli vé po is te né veci, ale bo sú bor
vecí. Ak boli tie to opa tre nia vy ko na né na po kyn po is ťo va te ľa, sú hra de né aj nad do jed na nú
po is tnú sumu. Ná kla dy na zá sah ha si čov ale bo iných osôb, kto ré sú po vin né za siah nuť
vo ve rej nom zá uj me, po is ťo va teľ ne hra dí.

12. Ak sa po is ťo va teľ doz vie až po po is t nej uda los ti, že jej prí či nou je sku toč nosť, kto rú pre
ve do me ne prav di vé ale bo ne úpl né od po ve de ne mo hol zis tiť pri do jed ná va ní po is te nia
a kto rá pre uza vre tie po is t nej zmlu vy bola pod stat ná, je opráv ne ný po is t né pl ne nie
z po is t nej zmlu vy od miet nuť. Od miet nu tím po is tné ho pl ne nia pod ľa toh to od se ku
po is te nie za nik ne.

13. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť alebo zamietnuť v prípade
porušenia povinností uvedených vo VPP-SE, zmluvných dojednaniach alebo poistnej
zmluve, pokiaľ takéto porušenie povinností  malo podstatný vplyv na vznik poistnej
udalosti alebo rozsah následkov poistnej udalosti. 

14. Ak po is te ný uve die po is ťo va te ľa úmy sel ne do omy lu o pod stat ných okol nos tiach
tý ka jú cich sa vzni ku ná ro ku na po is t né pl ne nie ale bo jeho vý š ky, nie je po is ťo va teľ
po vin ný pos kyt núť po is t né pl ne nie z po is t nej uda los ti.

15. Po is t né pl ne nie je splat né do 15 dní, len čo po is ťo va teľ skon čil vy še tre nie nut né na zis te nie
roz sa hu svo jej po vin nos ti pl niť. Ak ne mô že byť vy še tro va nie ukon če né do 30 dní



po tom, ako sa po is ťo va teľ doz ve del o vzni ku po is t nej uda los ti, pos kyt ne po is te né mu
na jeho žia dosť pri me ra ný pred da vok.

16. Po is ťo va teľ pos kyt ne po is t né pl ne nie v mene plat nej na úze mí Slo ven skej re pu bli ky. Pri
pre poč te cu dzej meny na menu plat nú na úze mí Slo ven skej re pu bli ky vy chá dza
po is ťo va teľ z kur zu Európskej centrálnej banky ku dňu vzni ku po is t nej uda los ti.

17. Po is ťo va teľ má prá vo od po čí tať od po is tné ho pl ne nia sumu zod po ve da jú cu dlž né mu
po is tné mu.

ččlláá  nnookk  1100
PPoodd  ppoo  iiss  ttee  nniiee

1. Ak je v dobe vzni ku po is t nej uda los ti po is t ná suma jed no tli vej po is te nej veci niž šia ako
jej po is t ná hod no ta, pos kyt ne po is ťo va teľ po is t né pl ne nie, kto ré je k vý ške ško dy
v rov na kom po me re ako po is t ná suma tej to veci k jej po is t nej hod no te.

2. Ak je sta no ve ná po is t ná suma pre sú bor po is te ných vecí, po su dzu je sa pod po is te nie
v zmy sle ods. 1 toh to člán ku vzhľa dom na po is tnú sumu pre sú bor po is te ných vecí.  

ččlláá  nnookk  1111
SSppoo  lluu  úúččaassťť

1. Po is te ný sa pod ie ľa na po is tnom pl ne ní z kaž dej po is t nej uda los ti pev ne sta no ve nou
su mou ale bo per cen tom sta no ve ným v po is t nej zmlu ve, resp. ich kom bi ná ci ou (ďalej
len „spo lu účasť“).

2. Spo lu účasť do jed na ná v po is t nej zmlu ve sa od po čí ta od vý sled né ho po is tné ho pl ne nia.

ččlláá  nnookk  1122
ZZnnaa  lleecc  kkéé  kkoo  nnaa  nniiee

1. V prí pa de po is t nej uda los ti je mož né do hod núť, že vý ška po is tné ho pl ne nia po is ťo va te ľa
bude sta no ve ná v zna lec kom ko na ní.

2. Pre zna lec ké ko na nie pla tí:
a) po is te ný aj po is ťo va teľ vy me nu jú svoj ho znal ca do 15 dní od uza vre tia do ho dy

v zmy sle ods. 1 toh to člán ku VPP-SE a o jeho me no va ní be zod klad ne upo ve do mia
dru hú stra nu. Zna lec ne smie mať voči stra ne, kto rou bol vy me no va ný, žiad ne
obchod né ani pra cov no práv ne vzťa hy, prí pad nú ná miet ku pro ti vy me no va niu
znal ca musí dru há stra na vzniesť pred za ča tím jeho čin nos ti,

b) znal ci vy me no va ní obid vo mi stra na mi sa ešte pred za čiat kom svo jej čin nos ti
do hod nú na oso be tre tie ho znal ca s hla som roz ho du jú cim pre prí pad ich ne zho dy,

c) oba ja znal ci vy me no va ní zú čas tne ný mi stra na mi spra cu jú ne zá vi sle na sebe
zna lec ký po su dok o spor ných otáz kach,

d) ten to zna lec ký po su dok od ov zda jú obid va ja znal ci zá ro veň po is te né mu aj 
po is ťo va te ľo vi, v prí pa de exis ten cie roz po rov od ov zdá po is ťo va teľ obid va spra co va né
po sud ky tre tie mu znal co vi s hla som roz ho du jú cim. Ten to zna lec uro bí roz hod nu tie
v spor ných otáz kach a toto svo je roz hod nu tie kto ré je zá väz né pre obe stra ny,
od ov zdá po is te né mu aj po is ťo va te ľo vi,

e) ná kla dy svoj ho znal ca hra dí kaž dá stra na, ná kla dy znal ca s hla som roz ho du jú cim
obid ve stra ny rov na kým die lom.

3. Zna lec kým ko na ním nie sú dot knu té prá va a po vin nos ti po is te né ho a po is ťo va te ľa,
upra ve né práv ny mi pred pis mi, po is t nou zmlu vou, zmluv ný mi do jed na nia mi 
a VPP-SE.

ččlláá  nnookk  1133
PPoo  vviinn  nnooss  ttii  ppoo  iiss  ttnníí  kkaa,,  ppoo  iiss  ttee  nnéé  hhoo

1. Po is tník a/ale bo po is te ný je po vin ný:
a) pla tiť po is t né spô so bom do hod nu tým v po is t nej zmlu ve, v prí pa de pla te nia po ist né ho

pros tred níc tvom poš ty ale bo banky do dr žia vať zúč to va cie dáta pre plat bu
po is tné ho urče né po is ťo va te ľom, 

b) od po ve dať prav di vo a úpl ne na všet ky pí som né otáz ky po is ťo va te ľa tý ka jú ce sa
do jed ná va né ho po is te nia,

c) be zod klad ne ozná miť po is ťo va te ľo vi akú koľ vek zme nu v ná le ži tos tiach, kto ré boli
pod kla dom pri uza vie ra ní po is t nej zmlu vy,

d) do dr žia vať usta no ve nia vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov, tech nic kých
no riem, VPP-SE, zmluv ných do jed na ní a po is t nej zmlu vy,

e) udr žia vať po is te né veci v do brom tech nic kom sta ve a dbať na od po rú ča nia vý rob cov
a pre daj cov,

f) ozná miť po is ťo va te ľo vi, že uza vrel ďalšie po is te nie rov na kých vecí, na rov na ké ri zi ko
u iné ho po is ťo va te ľa a ozná miť jeho obchod né meno a vý šku po is t nej sumy,

g) dbať, aby po is t ná uda losť ne nas ta la a vy ko ná vať pri me ra né opa tre nia na jej od vrá te nie, 

2.  V prí pa de vzni ku ško dy je po is te ný po vin ný:
a) be zod klad ne ozná miť vznik ško dy po is ťo va te ľo vi,
b) be zod klad ne ozná miť po lí cii vznik ško dy, kto rá nas ta la za okol nos tí vzbu dzu jú cich

pod ozre nie zo spá cha nia tres tné ho činu,
c) vy ko ná vať pri me ra né opa tre nia na zmier ne nie ná sled kov ško dy, a pod ľa mož nos ti

si k tomu vy žia dať po ky ny po is ťo va te ľa a pos tu po vať v sú la de s nimi,
d) ne me niť bez sú hla su po is ťo va te ľa stav vznik nu tý ško dou, ak to nie je ne vyh nut né

na od vrá te nie ale bo zmier ne nie ná sled kov ško dy ale bo v roz po re so vše obec ným
zá uj mom,

e) preukázať po is ťo va te ľo vi vzni k ško dy a roz sa h jej ná sled kov,
f) umož niť po is ťo va te ľo vi ale bo oso bám ním po ve re ným, všet ky vy še tro va nia po treb né

pre po sú de nie ná ro ku na po is t né pl ne nie a jeho vý šku a pred lo žiť k tomu po treb né
pod kla dy a infor má cie,

g) za bez pe čiť voči iné mu prá vo na ná hra du vznik nu tej ško dy ale bo iné obdob né
prá va a uplat niť ná rok na ná hra du vznik nu tej ško dy voči tomu, kto za ško du 
zod po ve dá,

h) be zod klad ne ozná miť po is ťo va te ľo vi náj de nie po is te ných vecí ale bo ich zvyš kov
stra te ných v sú vi slos ti s po is t nou uda los ťou; pri prev za tí tých to vecí je po vin ný vrá tiť
zod po ve da jú cu časť po is tné ho pl ne nia.

ččlláá  nnookk  1144
DDoo  rruu  ččoo  vvaa  nniiee  ppíí  ssoomm  nnooss  ttíí

Poistník a poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez
zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka
alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len
„adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom,
kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel.  V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli
nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte,
považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení
nedozvedel. V prípade, že je písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená z dôvodu,
že adresáta nemožno zistiť na adrese, ktorej zmenu adresát neoznámil, písomnosť sa
považuje za doručenú dňom jej vrátenia poisťovateľovi.

ččlláá  nnookk  1155
VVýý  kkllaadd  ppoojj  mmoovv

Pre úče ly toh to po is te nia sa ro zu mie pod poj mom: 
- ččaa  ssoo  vváá  hhoodd  nnoo  ttaa po is te nej veci jej nová hod no ta zní že ná o zod po ve da jú cu mie ru

opo tre bo va nia ale bo iné ho zne hod no te nia veci,
- eelleekk  ttrroo  nniicc  kkéé  ddááttaa  úda je, poj my a infor má cie upra ve né do for my po uži teľ nej pre pre nos,

inter pre tá ciu ale bo spra co va nie elek tro nic kým či elek tro me cha nic kým spra co va ním
dát ale bo elek tro nic ky ria de ným za ria de ním a obsa hu jú pro gra my, sof twa re a iné
kó do va né inštruk cie pre spra co va nie a ma ni pu lá ciu s dá ta mi ale bo pre ria de nie a ovlá da nie
ta kých to za ria de ní,

- kkaatteeggóórriiaa  vvoozziiddllaa - kategória uvedená v osvedčení o evidencii vozidla,
- nnáá  hhoodd  nnáá  šškkoo  ddoo  vváá  uuddaa  lloossťť taká uda losť, pri ktorej vznikne na predmete poistenia

škoda, kto rá nas ta ne v mies te po is te nia po čas tr va nia po is te nia ná hle a ne ča ka ne; ide
o uda losť o kto rej v čase do jed na nia po is t nej zmlu vy po is ťo va teľ a po is te ný 
pred po kla da jú, že môže nas tať, avšak nie je isté, či nas ta ne, a kedy nas ta ne,

-   nnáá  sslleedd  nnáá  ffyy  zziicc  kkáá  šškkoo  ddaa – fy zic ká ško da na po is te nej veci za kto rú vznik ne po is te né mu
prá vo na po is t né pl ne nie, kto rá vzni kla ako bez pros tred ne pria my ná sle dok fy zic kej
ško dy na inej po is te nej veci, ale bo jej čas ti, ale bo inej čas ti poš ko de nej po is te nej veci,

- oopprraa  vvaa uve de nie veci do ta ké ho pre vádz kys chop né ho sta vu, v kto rom by bola schop ná
vy ko ná vať všet ky funk cie a do sa ho vať všet ky pa ra me tre tak, ako v čase bez pros tred ne
pred po is t nou uda los ťou.
Za ná kla dy za opra vu sa ne po va žu jú:
a) ná kla dy na re ví zie, údrž by a ostat né opa tre nia, kto ré je nut né vy na kla dať aj bez

po is t nej uda los ti,
b) ná kla dy vy na lo že né v dô sled ku zmien a vy lep še ní, kto ré po is te ný vy ko nal nad rá mec

opra vy sta vu pred po is t nou uda los ťou,
c) ná kla dy na prá ce a ma te riál, kto ré nie sú vy na lo že né na po is te nom stro ji, napr.

pris pô so be ním po is te né ho stro ja do vý rob nej lin ky,
- ppoošš  kkoo  ddee  nniiee  vveeccii  taká zme na sta vu veci, ale bo jej čas ti, kto rá obme dzu je, ale bo 

vy lu ču je jej funk čnosť a po uži teľ nosť na pô vod ný účel, po kiaľ je mož né vec opra vou 
uviesť do pô vod né ho pre vádz kys chop né ho sta vu, 

- pprriiaa  mmyy  úúddeerr  bblleess  kkuu bezprostredné pôsobenie energie blesku alebo teploty jeho 
výboja na poistenú vec, 

- ssttrraa  ttaa zá nik mož nos ti po is te né ho hmot ne dis po no vať po is te nou ve cou ale bo jej čas ťou,
za stra tu sa tiež po va žu je zá nik mož nos ti fak tic ké ho ovlá da nia po is te nej veci ale bo jej
čas ti (zá nik de ten cie), 

- ttee  rroo  rriiss  ttiicc  kkýý  ččiinn – čin za hr nu jú ci ale nie obme dze ný na po uži tie sily ale bo ná silia a/ale bo
jeho hroz by oso bou, ale bo sku pi nou osôb, ko na jú cich sa mos tat ne ale bo v mene ale bo
v spo je ní s ako ukoľ vek orga ni zá ci ou ale bo vlá dou, vy ko na ný z po li tic kých, ná bo žen ských,
ideo lo gic kých ale bo iných pod ob ných poh nú tok, s úmy slom ovplyv niť vlá du a/ale bo
zas tra šiť oby va teľ stvo ale bo jeho časť,

- vvíí  cchhrrii  ccaa prú de nie vzdu chu do sa hu jú ce v mies te po is te nia rý chlosť mi ni mál ne 75 km/h
(resp. 20,8 m/s); za ško du spô so be nú ví chri cou sa po va žu je aj vrh nu tie pred me tu
na po is te nú vec bez pros tred ne za prí či ne né pô so be ním ví chri ce,

--  zzeemmeettrraasseenniiee otrasy zemského povrchu vyvolané geofyzikálnymi procesmi vo vnútri
Zeme, ktorého účinky dosiahnu v mieste poistenia minimálne 6. stupeň 
makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98 (Európska makroseizmická stupnica),

- zznnii  ččee  nniiee  vveeccii taká zme na sta vu veci, kto rú nie je mož né od strá niť opra vou, a pre to vec
už nie je mož né po uží vať na pô vod ný účel,

- zznnoo  vvuu  nnaa  ddoo  bbuudd  nnuu  ttiiee  vveeccii pri me ra né a hos po dár ne obsta ra nie veci rov na ké ho dru hu,
kva li ty a vý ko nu, vrá ta ne ná kla dov sú vi sia cich s jej obsta ra ním. Po kiaľ v zmlu ve nie je
do jed na né inak, ne za po čí ta va jú sa do ná kla dov na zno vu na do bud nu tie ná kla dy
na opra vu ale bo vy bu do va nie zá kla dov či pod stav cov stro jov a za ria de ní. 

ččlláá  nnookk  1166
ZZáá  vvee  rreečč  nnéé  uussttaa  nnoo  vvee  nniiaa

1. Od usta no ve ní tých to VPP-SE je mož né sa v po is t nej zmlu ve od chý liť, ak to nie je
v jed no tli vých usta no ve niach uve de né inak. 

2. Poistná zmluva pre toto poistenie sa riadi právom Slovenskej republiky. Pre riešenie sporov,
týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poistenie, je založená právomoc súdov Slovenskej
republiky. 

3. VPP-SE na do bú da jú účin nosť 1.5.2012.


