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  Zmluvné dojednania pre poistenie poškodenia alebo zničenia  
zásob v chladiacich priestoroch   

 
 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 

Poistenie poškodenia alebo zničenia zásob v chladiacich priestoroch, 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 (ďalej len VPP) 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi poistenie. 
 

Článok II. 
Poistné nebezpečenstvá 

 
1. Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia zásob v chladiacich priestoroch v dôsledku 

náhleho a nepredvídaného poškodenia chladiarenských zariadení, za ktoré je poisťovňa z poistenia : „Poistenie 
strojov a strojových zariadení“ pre tieto zariadenia povinná plniť, okrem výluk, ktoré sú uvedené vo VPP 
a v poistnej zmluve, ktorej súčasťou sú tieto Zmluvné dojednania. 

2. Poistnou udalosťou je náhodná udalosť uvedená v ods. 1 tohto článku, s ktorou je spojený vznik povinnosti 
poisťovne poskytnúť poistné plnenie. 

Článok III. 
Výluky z poistenia 

 
1. Poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie alebo zničenie, ktoré bude priamo alebo nepriamo spôsobené 

alebo ktorého rozsah sa zväčší v dôsledku: 
a) vojny, invázie, nepriateľských alebo vojnových akcií (bez ohľadu nato, či bola vojna vypovedaná alebo nie), 

občianskej vojny, rebélie, revolúcie, povstania, vzbury, sprisahania, štrajku, sabotáže, terorizmu, vylúčenia 
z práce, demonštrácií, občianskych nepokojov, vojenskej alebo násilne nastolenej diktatúry, konfiškácie, 
znárodnenia, odňatia, rekvirácie alebo poškodenia či zničenia majetku právne alebo fakticky jestvujúcou 
vládou alebo verejnou či miestnou mocou, prípadne na príkaz niektorej z nich, 

b) nukleárnej reakcie, nukleárnej radiácie alebo rádioaktívneho zamorenia, 
c) úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti zo strany poisteného alebo jeho zástupcov, ako aj iných 

osôb konajúcich z podnetu poisteného. 
2. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie spôsobené:  

a) akýmikoľvek živelnými poistnými rizikami, t.j. požiarom, výbuchom (okrem výbuchu, ako je roztrhnutie 
pôsobením odstredivej sily alebo výbuchu spôsobeného tlakom vnútornej pary alebo inej tekutiny či média), 
hasením požiaru alebo následnou demoláciou, priamym úderom blesku, povodňou, záplavou, víchricou, 
krupobitím, poklesom alebo zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom alebo zrútením lavín, 
zemetrasením, vulkanickou erupciou, ťarchou snehu alebo námrazy, pádom budov, stromov, stožiarov a 
iných predmetov, lietadlom alebo inými lietajúcimi zariadeniami alebo z nich vypadnutými predmetmi, 
tlakovými vlnami spôsobenými lietadlami alebo inými vzdušnými prostriedkami pohybujúcimi sa rýchlosťou 
zvuku či nadzvukovou rýchlosťou, 

b) krádežou, krádežou vlámaním, lúpežným prepadnutím alebo pokusom o ne. 
3. Poistenie sa nevzťahuje na: 

a) škody, ktoré vznikli na skladovaných zásobách v chladiacich priestoroch v priebehu „doby bez škôd“ 

dojednanej v poistnej zmluve, v dôsledku odchýlok od predpísanej teploty chladenia, iba ak takéto 
poškodenie alebo zničenie nastane v dôsledku zamorenia spôsobeného únikom chladiacej látky alebo 
v dôsledku zmrazenia tovaru nedopatrením  alebo na čerstvom tovare, ktorý ešte nedosiahol  predpísanú 
teplotu chladenia, 

b) škody na skladovaných zásobách  ako dôsledok scvrknutia, vnútorných vád a nedostatkov, prirodzeného 
kazenia alebo hniloby, 

c) škody na skladovaných zásobách, ktoré boli v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti po záručnej 
dobe,  

d) škody, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho skladovania zásob v chladiacich priestoroch,  
e) škody vzniknuté na obalovom materiáli, pokiaľ súčasne nedošlo k inému poškodeniu, za ktoré je poisťovňa 

povinná poskytnúť poistné plnenie,  
f) škody vzniknuté nedostatočnou cirkuláciou vzduchu alebo kolísaním teploty,  
g) škody, ktoré vznikli následkom provizórnych opráv chladiarenských zariadení, uvedených v zozname,  ak sú 

tieto opravy vykonávané bez súhlasu poisťovne, 
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h) následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane zmluvných pokút, 
i) zásoby, ktoré sú uskladnené v chladiacich priestoroch s „riadenou atmosférou“, 
j) zásoby, ktoré nie sú v okamihu škodovej udalosti uskladnené v chladiacich priestoroch.  

 
4. Poistiteľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie do výšky spoluúčasti, ktorou sa podieľa poistený na akejkoľvek 

poistnej udalosti.  
 
 

Článok IV. 
Poistná hodnota, Poistná suma 

 

1. Poistnou hodnotou je pravdepodobná maximálna predajná cena, ktorú možno získať za uskladnené zásoby 
v priebehu poistného roka.  Poistná hodnota je rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. 
 

2.Poistná suma je horná hranica plnenia poistiteľa za jednu a všetky poistné udalosti za poistný rok. 

   Poistná suma má pre každú jednotlivo určenú poistenú vec zodpovedať jej poistnej hodnote.    
 

Článok V. 
Povinnosti poisteného  

 
Okrem povinností stanovených vo VPP a v poistnej zmluve, je poistený povinný: 
1. Odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistiteľa, týkajúce sa dojednávaného poistenia. To platí 

tiež, ak ide o zmenu poistenia. Túto povinnosť má aj ten, na ktorého majetok sa má poistenie vzťahovať, aj keď 
zmluvu sám neuzaviera. 

2. Urobiť na svoje náklady všetky účelné opatrenia, postupovať v súlade s odporučeniami  poistiteľa, aby zabránil 
škodám a riadiť sa všeobecne záväznými právnymi predpismi a odporučeniami výrobcov.  

3. Pravidelne kontrolovať poistené chladiarenské zariadenie kvalifikovanými osobami alebo zabezpečiť jeho 
napojenie na automatický zabezpečovací systém s 24-hodinovou prevádzkou. 

4. Viesť skladovú knihu s dennými zápismi, do ktorej sa pre každý oddelený chladiaci priestor zapisuje druh, 
množstvo a hodnota skladovaných zásob  ako aj začiatok a koniec skladovaného obdobia a na požiadanie 
poisťovne predložiť najneskôr do 10 dní od skončenia mesiaca buď kópiu skladovej knihy alebo úplný súpis 
poistených vecí s uvedením priemerného denného množstva a priemernou dennou hodnotou zásob 
skladovaných v uplynulom mesiaci (mesačný súpis zásob). Základom pre mesačný súpis zásob je predajná cena 
získateľná za každú jednotlivo určenú poistenú vec.    

5. Viesť počas celej doby skladovania záznamy v kontrolnom denníku, do ktorého sa pre každý chladiaci priestor 
zapisuje stav poistených zásob a najmenej tri merania teploty denne, pričom je najmenej raz za 14 dní nutné 
pomocou kalibrovaného nezávislého kontrolného teplomera preskúšať presnosť teplotných hodnôt.  

6. Zabezpečiť chladiaci agregát stálym snímačom, ktorý sleduje teplotu, resp. atmosféru, v ktorej sa zásoby 
nachádzajú a tiež alarmujúcim zariadením, ktoré indikuje akékoľvek výkyvy požadovaných teplôt, 
resp.atmosféry, v ktorej sa zásoby nachádzajú. 

7. Počas doby platnosti tejto poistnej zmluvy mať uzavretú zmluvu o údržbe chladiarenského zariadenia so 
servisnou firmou.       

8. Oznámiť poistiteľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny v skutočnostiach, ktoré uviedol pri dojednávaní 
poistenia a podniknúť na vlastné náklady všetky dodatočné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú potrebné podľa 
stavu veci na zaručenie bezpečnej prevádzky poistených chladiarenských a mraziarenských zariadení.               
V prípade, že dôjde k zvýšeniu tohoto rizika, môže poisťovňa zodpovedajúco prispôsobiť výšku poistného. 
Poistený nesmie uskutočniť alebo pripustiť žiadnu zmenu, ktorá by zvýšila poistné riziko, ak túto zmenu poistiteľ 
písomne neodsúhlasí. 

9. V prípade výskytu akejkoľvek škody, oznámiť bezodkladne túto skutočnosť písomne, telefonicky alebo faxom 
poistiteľovi, urobiť všetky kroky na minimalizáciu rozsahu škody a zachovať poškodené veci a sprístupniť ich pre 
poistiteľa alebo ním povereným osobám na vykonanie obhliadky. 

10. Na náklady poistiteľa vykonať všetky potrebné alebo poistiteľom žiadané opatrenia, spolupracovať pri nich  
alebo ich strpieť, aby sa presadili práva alebo právne prostriedky alebo aby získala odškodnenie alebo náhradu 
škody od osôb (pokiaľ tieto osoby nie sú spolupoistené tou istou zmluvou), voči ktorým má poistiteľ priamo alebo 
prenosom práv nároky alebo by ich mohla dosiahnuť, ak v zmysle poistnej zmluvy poskytuje za škody platby alebo 
náhrady bez ohľadu na to, či sa menované  opatrenia vykonali pred alebo po plnení poistiteľa voči poistenému  
a sú potrebné alebo sa stanú potrebnými alebo sú požadované. 
11. Predložiť originály účtovných dokladov, vrátane dokladov osvedčujúcich náklady na úpravu, zhodnotenie 

alebo likvidáciu poškodených alebo zničených vecí.  
12. Umožniť pracovníkom poistiteľa alebo osobám ním povereným vykonať následnú kontrolu príčin a rozsahu 

poistnej udalosti. 
13. Plniť i ďalšie povinnosti uložené poistiteľom v poistnej zmluve a vo všetkých jej prílohách. 
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Článok VI. 
Poistné plnenie 

 
1. Poistiteľ poskytne poistné plnenie za poškodené alebo zničené veci formou peňažného plnenia a to na základe 

hodnoty zásob bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti uvedenej v mesačnom súpise  alebo na základe 
dosiahnuteľnej predajnej ceny – vždy podľa toho, ktorá hodnota je nižšia, až do výšky poistnej sumy uvedenej 
v poistnej zmluve alebo v prílohe k nej, pre každú poistenú vec. Pri stanovovaní výšky poistného plnenia bude 
poistiteľ brať do úvahy všetky okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť výšku poistného plnenia, napr. výnosy z predaja 
poistených vecí alebo náklady na skladovanie ušetrené v dôsledku predčasného ukončenia skladovania.  

2. Ak je v čase poistnej udalosti suma uvedená mesačnom súpise zásob nižšia než suma, ktorá mala byť skutočne 
nahlásená, bude výška poistného plnenia znížená v pomere sumy uvedenej v mesačnom súpise k sume, ktorá 
mala byť nahlásená (podpoistenie). 

3. Ak je poistený registrovaný ako platiteľ DPH, poisťovňa poskytne poistné plnenie bez započítania DPH. 
 

Článok VII. 
Výklad pojmov 

1. Živelnými poistnými rizikami sa pre účely tohto poistenia rozumie: 

 požiar: oheň v podobe plameňa, ktorý vznikol mimo určeného ohniska alebo ohnisko opustil a šíri sa vlastnou 
silou; 

 výbuch: náhly ničivý prejav tlakovej sily, spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár. Za výbuch tlakovej nádoby 
sa považuje roztrhnutie stien v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom 
a vnútrom nádoby. Výbuchom však nie je prudké vyrovnanie podtlaku (implózia), aerodynamický tresk 
spôsobený prevádzkou lietadla ani výbuch vzniknutý v spaľovacom priestore u spaľovacieho motora a v inom 
zariadení, v ktorom sa energia výbuchu cieľavedome využíva; 

 priamy úder blesku: bezprostredný prechod blesku (atmosferické výboje) na poistenú vec, na ktorej zanechá 
viditeľné stopy; 

 náraz alebo zrútenie lietadla, jeho časti alebo nákladu; 
 povodeň: zaplavenie väčších alebo menších územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov vodných tokov 

alebo nádrže; 
 záplava: zvýšenie spodnej alebo povrchovej vody tak, že vytvorí súvislú hladinu, ktorá po určitú dobu stojí alebo 

prúdi v mieste poistenia; 
 víchrica: dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá sa pohybuje rýchlosťou 20,8 m/s a viac (75 km/hod. a viac) 

v mieste poistenia; 
 krupobitie: jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru, ktoré sa v nepriaznivých klimatických podmienkach vytvárajú 

v horných vrstvách atmosféry, dopadajú na poistenú vec a spôsobujú jej poškodenie až zničenie; 
 zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín: zosuv vzniknutý pôsobením gravitácie a vyvolaný porušením dlhodobej 

rovnováhy, ku ktorému svahy zemského povrchu dospeli vývojom. Zosuvom pôdy však nie je klesanie zemského 
povrchu; 

 zosuv alebo zrútenie lavín: jav, keď sa masa snehu alebo ľadu náhle uvedie po svahoch do pohybu; 
 zemetrasenie: otrasy zemského povrchu vyvolané v zemskej kôre, ktoré dosahujú aspoň 6. stupeň 

medzinárodnej stupnice udávajúcej makroskopické účinky zemetrasenia (MCS); 
 iné živelné riziká ako je napr. hurikán, cyklón, vulkanická erupcia, tsunami; 
 voda vytekajúca z vodovodných  zariadení. 
2. Nedbanlivosťou sa podľa týchto podmienok rozumejú chyby pri obsluhe stroja alebo zariadenia, spôsobené 
    riadnym (zaučeným ) obsluhujúcim personálom. 
3.Za hrubú nedbanlivosť sa považuje také konanie poisteného a jeho zástupcov, ktoré je v rozpore 

s povinnosťami uvedenými vo VPP a v týchto zmluvných dojednaniach, ako aj poverenie náležite nepoučenej 
a nespôsobilej osoby obsluhou poistenej veci. 

4. Krádežou vlámaním sa rozumejú škody, ktoré vznikli tým, že sa páchateľ zmocnil predmetu poistenia pri ktorom 
preukázateľne prekonal prekážky alebo opatrenia chrániace predmet poistenia pred krádežou vlámaním.  

5. Lúpežným prepadnutím sa rozumejú škody, ktoré vznikli tým, že páchateľ v úmysle zmocniť sa veci použil proti 
poistenému, jeho zamestnancovi alebo inej poverenej osobe násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia. 

6. Dobou bez škôd sa v zmysle týchto zmluvných dojednaní rozumie obdobie, ktoré nastane bezprostredne po 
výpadku chladenia, počas ktorého by sa pri uzatvorených chladiacich priestoroch nič nepoškodilo ani nezničilo. 

7. Riadenou atmosférou sa podľa týchto zmluvných dojednaní  rozumie vzdušné prostredie v uzatvorenom 
chladiarenskom priestore, v ktorom je riadená teplota, vlhkosť, koncentrácia O2 a CO2 . 

8.Pod pojmom chladiarenské zariadenie, resp. chladiace priestory, resp. chladenie sa rozumie taktiež 
mraziarenské zariadenie, resp. mraziace priestory, resp. mrazenie.    


