
 Zmluvné dojednania pre poistenie skiel CI 305/18/02 
  

1/2 

 
ZMLUVNÉ DOJEDNANIA  
PRE POISTENIE SKIEL 

 
 
ČLÁNOK 1. 
Úvodné ustanovenia 
 
Poistenie skiel, 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. 
 
ČLÁNOK 2. 
Poistné nebezpečenstvo, poistná udalosť 

 
1. Toto poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené poškodením alebo zničením vsadených 

a zasadených skiel v dôsledku ich rozbitia, prasknutia alebo znehodnotenia tak, že je nevyhnutná 
ich výmena. 

2. Poistná udalosť je neočakávaná a náhla škodová udalosť uvedená v bode 1. tohto článku, s ktorou 
je spojený vznik povinnosti poistiteľa poskytnúť poistné plnenie.  

 
ČLÁNOK 3. 
Predmet poistenia 
 
1. Poistenie sa vzťahuje len na sklá uvedené v poistnej zmluve. 
2. Poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie nalepených snímačov zabezpečovacieho 

zariadenia, nalepených fólií, nápisov, malieb alebo inej výzdoby, pokiaľ boli poškodené alebo 
zničené v súvislosti s poškodením alebo zničením skla. 

3. Poistenie sa tiež vzťahuje na poškodenie alebo zničenie svetelných reklám a nápisov, vrátane ich 
elektrických súčastí a nosnej konštrukcie, pokiaľ je to dohodnuté v poistnej zmluve. 

 
ČLÁNOK 4. 
Výluky z poistenia 
 
Poistenie sa nevzťahuje na škodu : 

a) vzniknutú následkom protiprávneho alebo úmyselne nesprávneho konania poisteného alebo 
jeho zamestnancov alebo jeho zástupcov, ktorí konajú na základe jeho pokynov alebo jeho 
menom alebo v súvislosti s dobrovoľným vzdaním sa držby majetku, pokiaľ boli k tomuto 
konaniu motivovaní snahou o podvod; 

b) vzniknutú následkom uvedenia do platnosti nariadenia alebo právneho predpisu upravujúceho 
výstavbu, opravu alebo demoláciu poisteného majetku. 

 
ČLÁNOK 5. 
Nepoistený majetok 

 
Poistiteľ neposkytne poistné plnenie za: 

a) poškodenie alebo zničenie skiel o hrúbke do 4 mm v oknách, dverách, svetlíkoch, strechách, 
stenách a pod., so štandardnou konštrukčnou pevnosťou (nekalené); 

b) škody vzniknuté v priebehu prepravy a zasklievania; 
c) škody vzniknuté na úžitkovom skle; 
d) škody na sklokeramických varných plochách; 
e) škody na vonkajšom a vnútornom osvetlení; 
f) škody na zasklených častiach nábytku. 
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ČLÁNOK 6. 
Miesto poistenia 

 
Poistiteľ poskytne poistné plnenie, ak došlo ku škodovej udalosti na mieste uvedenom v poistnej 
zmluve ako miesto poistenia. Toto neplatí, ak boli poistené veci v dôsledku vzniknutej alebo hroziacej 
poistnej udalosti premiestnené na iné bezpečné miesto. 
 
ČLÁNOK 7. 
Poistná hodnota, poistná suma 
 
1. Poistná suma sa v poistnej zmluve určí na návrh poistníka tak, aby zodpovedala poistnej hodnote 

poisteného majetku v čase uzavretia poistnej zmluvy. Poistná suma má zodpovedať poistnej 
hodnote pre každú jednotlivo určenú poistenú vec. Poistiteľ je oprávnený pri uzavretí poistnej 
zmluvy preskúmať hodnotu poisťovaného majetku. 

2. Poistnou hodnotou je nová cena skla, t. j. cena, za ktorú je možné sklo rovnaké alebo 
porovnateľné, t.j. rovnakého druhu a účelu znovu obstarať ako nové, vrátane nalepených 
snímačov, zabezpečovacieho zariadenia, nalepených fólií, nápisov, malieb a inej výzdoby. 

 
ČLÁNOK 8. 
Poistné plnenie 

 
1. V prípade, ak bolo poistené sklo zničené,  vznikne poistiteľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie 

zodpovedajúce sume, za ktorú je možné v mieste a v čase vzniku poistnej udalosti sklo rovnaké 
alebo porovnateľné, t.j. rovnakého druhu a účelu znovu zriadiť ako sklo nové. 

2. V prípade, ak bolo poistené sklo poškodené, vznikne poistiteľovi povinnosť poskytnúť poistné 
plnenie, zodpovedajúce primeraným nákladom na opravu poškodeného skla v čase bezprostredne 
pred poistnou udalosťou, poistné plnenie je však obmedzené sumou, stanovenou podľa bodu 1. 
tohto článku. 

3. Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávajú vo vlastníctve poisteného a ich hodnota sa 
odpočíta z poistného plnenia. 

 

ČLÁNOK 9 
Podpoistenie 
 
Ak je poistná suma v čase vzniku poistnej udalosti nižšia ako poistná hodnota poisteného majetku, 
poistiteľ zníži poistné plnenie v rovnakom pomere, v akom je výška poistnej sumy ku skutočnej výške 
poistnej hodnoty poisteného majetku, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak.  
 
ČLÁNOK 10. 
Povinnosti poisteného 
 
Okrem povinností stanovených poistnou zmluvou, všeobecnými poistnými podmienkami a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, je poistený povinný: 

a) dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä zabezpečiť, aby poistené sklá neboli vystavené 
sálavému teplu alebo priamemu ohňu; 

b) predložiť poistiteľovi doklady, preukazujúce vlastníctvo alebo oprávnenú držbu poistenej veci; 
c) vyčkať s opravou majetku poškodeného poistnou udalosťou alebo odstraňovaním zvyškov 

majetku takto zničeného na pokyn poistiteľa, pokiaľ nie je potrebné z bezpečnostných, 
hygienických, ekologických alebo iných závažných dôvodov s opravou majetku alebo 
odstránením jeho zvyškov začať skôr. 

 
ČLÁNOK 11. 
Výklad pojmov 
 
Fólia je kompaktná plastová vrstva pevne priľnutá k povrchu skla, s hrúbkou minimálne 0,1 mm, 
slúžiaca ako zabezpečovacia alebo prevádzková ochrana. 
Kalené sklo je tepelne spracované sklo kalením, ktorého medza pevnosti v kombinovanom namáhaní 
na ťah a ohyb dosahuje hodnotu nad 180 MPa (napr. obchodná značka RESTEX). 


