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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

PRE POISTENIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY V DôSLEDKU  

VECNEJ ŠKODY 
 

 
ČLÁNOK 1. 
Úvodné ustanovenia 
 

Poistenie prerušenia prevádzky v dôsledku vecnej škody, ktoré poskytuje Colonnade Insurance S.A. 
so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri 
Luxemburg pod č. B 61605 konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne 
z iného členského štátu so sídlom Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika, IČO: 
50 013 602, DIČ: 4120026471, IČ DPH: SK4120026471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Košice I, oddiel: Po,   vložka č.: 591/V, sa riadi poistnou zmluvou, týmito zmluvnými 
dojednaniami, všeobecnými poistnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
upravujúcimi poistenie. Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy. Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, jednotlivé ustanovenia týchto 
zmluvných dojednaní je možné upraviť, doplniť alebo zmeniť doplnkovými podmienkami uvedenými 
v klauzulách. V takom prípade platia podmienky uvedené v klauzulách. 
 

ČLÁNOK 2. 
Poistné nebezpečenstvo, poistná udalosť 
 

1. Toto poistenie sa vzťahuje na následnú škodu,  ktorá poistenému vznikne v priebehu trvania 
poistenia, prerušením alebo obmedzením prevádzky v dôsledku vecnej škody, okrem výluk 
uvedených vo všeobecných poistných podmienkach, týchto zmluvných dojednaniach a v poistnej 
zmluve. Vecnou škodou sa pre účely tohto poistenia rozumie škoda, za ktorú je poistiteľ povinný 
poskytnúť poistné plnenie z poistenia majetku v rozsahu dohodnutom v poistnej zmluve. 

2. Za následnú škodu je považovaný: 
a) ušlý hrubý zisk, t. j. škoda, ktorá poistenému vznikne v priebehu doby ručenia v dôsledku 

zníženia obratu; 
b) zvýšené prevádzkové náklady, t.j. nevyhnutné a účelne vynaložené náklady s cieľom znížiť 

pokles obratu v priebehu doby ručenia, ktorý by bez vynaloženia týchto nákladov nastal; 
c) viacnáklady, t.j. nevyhnutné a účelne vynaložené náklady s cieľom zabrániť poklesu obratu, ku 

ktorému by bez vynaloženia týchto nákladov došlo v priebehu doby ručenia. Tieto viacnáklady 
sú do poistenia zahrnuté iba vtedy, pokiaľ je pre nich v poistnej zmluve dohodnutý limit 
poistného plnenia. 

3. Poistnou udalosťou je vznik neočakávanej a náhlej škodovej udalosti, ktorá je následkom 
poistného nebezpečenstva uvedeného v bode 1. tohto článku, s ktorou je spojený vznik povinnosti 
poistiteľa poskytnúť poistné plnenie. 

 

ČLÁNOK 3. 
Výluky z poistenia  
 

1.  Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté priamo alebo nepriamo následkom : 
a) straty objemu, zničenia, skazenia alebo poškodenia surovín, polotovarov alebo hotových 

výrobkov alebo ostatného materiálu, aj keď sa jedná o následok materiálnej škody na 
poistenom majetku; 

b) splnenia úradne nariadeného obmedzenia zo strany orgánov štátnej správy, územnej 
samosprávy alebo verejnej moci, týkajúce sa znovuobnovenia prevádzky; 

c) neobnovenia alebo nezriadenia zničeného alebo poškodeného majetku v dôsledku trvalého 
alebo dočasného nedostatku finančných prostriedkov poisteného; 

d) poškodenia alebo zničenia majetku priamo alebo nepriamo spôsobeného zlyhaním alebo 
prerušením dodávky plynu, vody, elektrického prúdu, stlačeného vzduchu alebo iného média; 

e) poškodenia alebo zničenia vecí nepoistených proti vecnej škode, aj keby sa jednalo o následky 
vecnej škody vzniknutej na niektorej z poistených vecí; 

f) poškodenia, zničenia a straty peňazí, cenných papierov, listín, dokladov, plánov, výkresov, 
nosičov dát, účtovných kníh alebo spisov akéhokoľvek druhu; 

g) škôd spôsobených nedostatočným alebo nevhodným programovým a technickým vybavením 
informačných, komunikačných, riadiacich, kontrolných a bezpečnostných zariadení; 
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h) mimoriadnych prieťahov pri obnovení prevádzky v dôsledku nevyjasnených vlastníckych 
vzťahov, súdnych procesov a pod. 

 

2.  Poistenie sa nevzťahuje na: 
a) škody alebo straty vzniknuté v dôsledku zrušenia objednávok, skončenia platnosti licencií alebo 

skončenia platnosti zmlúv o zapožičaní a pod., v čase, keď vecnou škodou postihnutý majetok 
bol opätovne v prevádzkyschopnom stave a samotná prevádzka mohla byť obnovená, ak by 
objednávky neboli zrušené, nebola skončená platnosť licencií alebo nebola skončená platnosť 
zmlúv o zapožičaní; 

b) škody alebo straty vzniknuté v priebehu prerušenia prevádzky v dôsledku pôsobenia vyššej 
moci, zabránenia prístupu do prevádzkových priestorov poisteného a prerušenia dodávok 
verejných služieb. 

 

ČLÁNOK 4. 
Doba ručenia, doba odškodnenia 
 

1. Doba ručenia je obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, v priebehu ktorého je za vzniknutú následnú 
škodu povinný poistiteľ poskytnúť poistné plnenie.  

2. Doba odškodnenia je doba, ktorá začína plynúť dňom vzniku poistnej udalosti a končí dňom, od 
ktorého už následné škody nevznikajú, najneskôr však posledným dňom doby ručenia. 

 

ČLÁNOK 5. 
Poistná hodnota, poistná suma 
 

1. Poistná suma sa v poistnej zmluve určí na návrh poistníka tak, aby zodpovedala poistnej hodnote 
v čase uzavretia poistnej zmluvy. Poistiteľ je oprávnený pri uzavretí poistnej zmluvy preskúmať 
poistnú hodnotu. 

2. Poistnú hodnotu predstavuje hrubý zisk, t.j. súčet zisku, ktorý by poistený dosiahol za dobu 12-tich 
po sebe nasledujúcich mesiacov, keby nedošlo k prerušeniu prevádzky a stálych nákladov, ktoré 
by poistený vynaložil za dobu 12-tich po sebe nasledujúcich mesiacov, keby nedošlo k prerušeniu 
prevádzky. 

 

ČLÁNOK 6. 
Poistné plnenie 
 

1. V prípade vzniku poistnej udalosti je poistiteľ povinný poskytnúť poistné plnenie za: 
a) ušlý hrubý zisk, t.j. škodu, ktorá poistenému vznikne v priebehu doby ručenia v dôsledku 

zníženia obratu ako suma vypočítaná súčinom miery hrubého zisku a sumy, o ktorú bol obrat 
dosiahnutý v priebehu prerušenia prevádzky nižší ako štandardný obrat, keby nedošlo 
k prerušeniu alebo obmedzeniu prevádzky; 

b) zvýšené prevádzkové náklady, t.j. nevyhnutné a účelne vynaložené náklady s cieľom znížiť 
pokles obratu, ktorý by bez vynaloženia týchto nákladov nastal v priebehu doby odškodnenia. 
Poistné plnenie je však obmedzené sumou vypočítanou ako súčin miery hrubého zisku a sumy 
poklesu obratu, ktorej bolo vynaložením týchto nákladov zabránené; 

c) viacnáklady, t.j. nevyhnutné a účelne vynaložené náklady s cieľom zabrániť poklesu obratu,  
ktorý by bez vynaloženia týchto nákladov nastal v priebehu doby odškodnenia. Poistiteľ 
poskytne poistné plnenie za vynaložené viacnáklady len do výšky limitu poistného plnenia, 
dohodnutého v poistnej zmluve. 

2. V prípade, že bude poistná suma, zodpovedajúca hrubému zisku nižšia ako suma vypočítaná ako 
súčin miery hrubého zisku a ročného obratu (alebo jemu úmerne zvýšenému násobku, ak 
presahuje dobu ručenia 12 mesiacov), poskytne poistiteľ poistenému poistné plnenie v pomere 
dojednanej poistnej sumy k súčinu miery hrubého zisku a ročného obratu. 

3. Pri stanovení výšky poistného plnenia poistiteľ zohľadní všetky okolnosti, za ktorých bol pokles 
obratu v dôsledku poistnej udalosti zmiernený v dôsledku stavu trhu, obchodných, technických, 
prevádzkových, odbytových pomerov a pod. 

4. Pri vzniku poistnej udalosti sa zníži poistná suma alebo limit poistného plnenia o výšku vyplateného 
poistného plnenia. Poistiteľ a poistený sa však môžu dohodnúť, že sa poistné sumy, resp. limit 
poistného plnenia obnovia do pôvodnej výšky, pokiaľ poistník uhradí dodatočné poistné alikvotné 
vyplatenému poistnému plneniu a dobe od vzniku poistnej udalosti do konca poistného roku. Pokiaľ 
dôjde k dohode ešte pred tým, ako bolo vyplatené poistné plnenie, môže byť pohľadávka na 
uhradenie dodatočného poistného započítaná proti príslušnej časti pohľadávky na poistné plnenie.  
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5. Poistiteľ neposkytne plnenie za škodu vzniknutú v priebehu trvania časovej spoluúčasti, ktorej 
začiatok je totožný s okamihom vzniku poistnej udalosti, a ktorej trvanie je dohodnuté v poistnej 
zmluve. Ak doba obmedzenia alebo prerušenia prevádzky presiahne časovú spoluúčasť, poskytne 
poistiteľ poistné plnenie s odpočítaním sumy úmernej dobe trvania časovej spoluúčasti, pokiaľ nie 
je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

 

ČLÁNOK 7. 
Povinnosti poisteného  
 

1. Okrem povinností stanovených poistnou zmluvou, všeobecnými poistnými podmienkami 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi, je poistený povinný: 
a) viesť podvojné účtovníctvo, vykonávať inventúry, zostavovať účtovné výkazy a uchovávať 

účtovnú evidenciu; 
b) chrániť a uschovávať inventúrne súpisy a účtovné výkazy za posledné tri roky tak, aby 

v prípade vzniku poistnej udalosti nemohli byť zničené, poškodené alebo stratené v súvislosti 
s vecnou škodou; 

c) učiniť na svoje náklady všetky účelné opatrenia a postupovať v súlade s doporučeniami 
poistiteľa, aby zabránil vzniku škôd. 

2. V prípade vzniku škodovej udalosti je poistený povinný: 
a) neodkladne túto skutočnosť písomne oznámiť poistiteľovi a do 48 hodín od vzniku škodovej 

udalosti odoslať poistiteľovi písomné oznámenie o jej vzniku; 
b) učiniť všetky nevyhnutné kroky k obmedzeniu rozsahu škôd, alebo prípadne poskytnúť súhlas 

k ich vykonaniu; 
c) zabezpečiť poškodené veci alebo ich súčasti ako dôkazný prostriedok a mať ich k dispozícii pre 

posúdenie rozsahu poškodenia veci zo strany poistiteľa alebo ním poverených osôb. Toto platí 
za predpokladu, že dodržanie tohto ustanovenia je možné bez významného predĺženia doby 
prerušenia alebo obmedzenia prevádzky; 

d) nepoužívať akékoľvek poškodené zariadenia, pokiaľ k tomu nedal poistiteľ písomný súhlas. 
Poistiteľ neposkytne poistné plnenie za ďalšie prerušenie alebo obmedzenie prevádzky 
v dôsledku používania poškodeného zariadenia bez jeho súhlasu; 

e) do 30 dní od dátumu škodovej udalosti písomne uplatniť u poistiteľa nárok na poistné plnenie 
s uvedením všetkých podkladov k takému nároku, vrátane účtovných kníh a iných obchodných 
kníh a evidencie ako sú faktúry, súvahy a iné doklady, potvrdenia, informácie, vysvetlenia či iné 
dôkazy podľa požiadaviek poistiteľa, za účelom prešetrenia alebo overenia výšky nároku 
a oficiálne prehlásenia o pravdivosti údajov a všetkých náležitostí s tým spojených. 

 

ČLÁNOK 8. 
Výnosy z realizácie predaja tovaru alebo poskytnutia služieb 
 

Ak dôjde v priebehu doby odškodnenia k predaju tovaru alebo poskytnutiu služieb na inom mieste ako 
v prevádzkových priestoroch poisteného v prospech podnikateľskej činnosti ovplyvnenej prerušením 
alebo obmedzením prevádzky a to buď poisteným, alebo osobou, konajúcou na základe jeho 
poverenia, potom tržby zaplatené alebo splatné v spojitosti s takýmto predajom alebo službami budú 
poistiteľom započítané za účelom stanovenia obratu v priebehu doby odškodnenia. 
 

ČLÁNOK 9. 
Výklad pojmov 

Obrat je súčet zaplatených alebo splatných tržieb poisteného za vlastné výrobky, tržby z predaja 
služieb a tržby za tovar realizovaný v prevádzkových priestoroch v priebehu činnosti poisteného.  
Ročný obrat  je obrat dosiahnutý v priebehu 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúci vzniku 
poistnej udalosti. 
Štandardný obrat  je obrat, ktorý by bol v priebehu doby odškodnenia dosiahnutý, keby nedošlo 
k prerušeniu alebo obmedzeniu prevádzky. 
Hrubý zisk je súčet zisku a stálych nákladov. 
Miera hrubého zisku je pomer dosiahnutého hrubého zisku k dosiahnutému obratu v priebehu 

posledného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho vzniku poistnej udalosti. 
Stále náklady sú náklady na prevádzku, ktoré musí poistený stále vynakladať i v prípade, ak dôjde 

k obmedzeniu alebo prerušeniu prevádzky. 


