
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strojné Poistenie  

Informačný dokument o poistnom produkte 

Spoločnosť: Generali Poisťovňa, a. s., Slovenská republika           Produkt: Strojné poistenie 

Tento dokument Vám má poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy 
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach  pre poistenie strojov 
a strojných zariadení VPP PPST 14. Aby ste boli plne informovaní, prečítajte si všetky dokumenty.   

O aký typ poistenia ide? 

Poistenie strojov a strojných zariadení 
 

 

 

 

 

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia? 

 stroje a strojné zariadenia poškodené alebo zničené 
akoukoľvek nečakanou a náhlou udalosťou, ktorá 
obmedzí alebo vylúči ich funkčnosť a ktorá zároveň 
nie je vo Všeobecných poistných podmienkach 
uvedená medzi výlukami z poistenia, najmä: 

 chyba konštrukcie, vada materiálu, výrobná vada, 
pretlak pary, plynu alebo kvapaliny či podtlak, 
nedostatok vody v kotle, nevyváženosť alebo 
roztrhnutie odstredivou silou, pád alebo vniknutie 
cudzieho predmetu, skrat alebo iné pôsobenie 
elektrického prúdu, zlyhanie meracích, regulačných 
alebo zabezpečovacích zariadení,  

 nesprávnymi obslužnými úkonmi - neodborné 
zaobchádzanie, nesprávna obsluha, úmyselné 
poškodenie, nešikovnosť, nepozornosť, nedbalosť, 

 živelnými udalosťami - víchrica, mráz, plávajúci ľad. 

Poistenie je možné rozšíriť aj na škody spôsobené 

v dôsledku: 

 požiaru, výbuchu spôsobeného chemickou 
reakciou, priameho úderu blesku, likvidácie požiaru 
alebo likvidácie v dôsledku požiaru, nárazu alebo 
pádu lietadla s posádkou, jeho časti alebo jeho 
nákladu, 

 zrútenia skál alebo zemín, zosuvu alebo zrútenia 
lavín, poklesu pôdy,  

 záplavy, povodne, zemetrasenia, zosuvu pôdy, 
 krádeže vlámaním, lúpeže. 

Pre stroj alebo strojné zariadenie musíte stanoviť 

poistnú sumu. Poistná suma predstavuje maximálne 

plnenie poisťovne v prípade poistnej udalosti. Pre jej 

stanovenie preto vychádzajte z novej (východiskovej) 

hodnoty stroja alebo strojného zariadenia, t. z. zo sumy 

potrebnej na znovuzriadenie stroja alebo strojného 

zariadenia toho istého druhu, kvality a výkonu vrátane 

nákladov na dopravu, nákladov montáže a prípadne aj 

bezprostredne priamo súvisiacich colných a iných 

poplatkov. 

 stroje a strojné zariadenia, ktoré nie sú pri dojednávaní poistenia 
v prevádzkyschopnom stave, 

 základy strojov a strojných zariadení, 

 škody spôsobené bezprostredným následkom korózie, erózie, kavitácie, 
oxidácie, opotrebovania, trvalého vplyvu prevádzky, postupného starnutia, 
únavy materiálu, nedostatočného používania, dlhodobého uskladnenia, 
usadzovania kotolného kameňa alebo iných usadenín. 

Ak nedošlo súčasne k poistnej udalosti, za ktorú bude vyplatené poistné plnenie, 
nie sú predmetom poistenia ani: 

 strojné súčasti stroja a strojného zariadenia pre klzné a valivé uloženie pre 
priamočiary a rotačný pohyb (napr. ložiská, piesty, vložky valcov), 

 sklenené súčasti stacionárneho stroja a strojného zariadenia, 

 akumulátorové batérie, elektrochemické články a pod. stroja a strojného 
zariadenia, 

 snímacie, záznamové a zobrazovacie prvky, nosiče záznamu. 

 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Poistenie sa nevzťahuje na: 

 škody, ktoré neobmedzujú ani nevylučujú funkčnosť stroja alebo strojného 
zariadenia, 

 škody na dieloch a nástrojoch, ktoré sa vymieľajú pri zmene pracovného úkonu 
alebo pri opotrebovaní stroja alebo strojného zariadenia (napr. formy, kokily, 
matrice, razidlá, zápustky, ryté a vzorkované valce, šablóny, vrtáky a vŕtacie 
hlavy, nože, brity, pilové listy, ostatné rezné a lisovacie nástroje, pracovné časti 
drvičov, pásy, laná, drôty, pneumatiky, žiaruvzdorné výmurovky), s výnimkou 
škôd na pásoch dopravníkov a reťaziach, 

 škody všetkého druhu na činných médiách (napr. palivá, mazivá, chemikálie, 
filtračné hmoty, chladivá, katalyzátory), 

 škody všetkého druhu na zvukových, obrazových, dátových a iných 
záznamoch, 

 škody, za ktoré je dodávateľ stroja alebo strojného zariadenia, Váš zmluvný 
partner alebo opravca stroja alebo strojného zariadenia zodpovedný podľa 
príslušných právnych predpisov alebo na základe zmluvy, 

 škody vzniknuté v dôsledku straty alebo iného zmiznutia stroja alebo strojného 
zariadenia, ak nejde o krádež vlámaním alebo lúpež, 

 náklady vynaložené v súvislosti s údržbou elektronických častí poisteného 

stroja alebo strojného zariadenia. 

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v článku II. a III. 
Všeobecných poistných podmienok. 

 



 
Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 Na území Slovenskej republiky a v prípade rozšírenia miesta poistenia aj na území Českej republiky. 

Aké mám povinnosti? 

• odpovedať pravdivo na všetky otázky poisťovne,  
• poskytnúť pravdivé a presné informácie o stroji alebo strojnom zariadení so všetkými podrobnosťami potrebnými na ocenenie 

poistného nebezpečenstva, 
• platiť poistné včas a v správnej výške, 
• riadne sa starať o stroj alebo strojné zariadenie, najmä udržiavať ju v dobrom technickom stave a používať ju iba na výrobcom 

stanovené účely za výrobcom stanovených podmienok, 
• dodržiavať povinnosti uložené právnymi predpismi ako aj prevzaté na seba poistnou zmluvou a ani netrpieť porušovanie týchto 

povinností zo strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby sa za tretie osoby považujú aj všetky fyzické a právnické osoby pre 
poisteného činné), 

• dbať, aby nenastala poistná udalosť, 
• ak nastala poistná udalosť, bezodkladne ju nahlásiť poisťovni a urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá 

škoda už nezväčšovala. Zároveň dať pravdivé vysvetlenie o vzniku poistnej udalosti a rozsahu jej následkov a predložiť doklady 
potrebné na zistenie okolností na posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky ako aj umožniť poisťovni šetrenia 

poistnej udalosti. 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Splatnosť poistného je uvedená v poistnej zmluve. Vo všeobecnosti je poistné splatné prvým dňom poistného obdobia. 

V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj platenie poistného v splátkach. 

Poistné môžete platiť prostredníctvom pošty alebo finančnej inštitúcie. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, 
ktorým je číslo poistnej zmluvy. 

Poistné sa považuje za zaplatené v deň pripísania úhrady poistného na účet poisťovne uvedený v poistnej zmluve so správne uvedeným 

variabilným symbolom. 

Kedy začína a končí krytie? 

Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. 

Ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú. 

Ako môžem zmluvu vypovedať? 

Uzavretú poistnú zmluvu môžete vypovedať do dvoch mesiacov od jej uzavretia. 

V priebehu trvania poistenia môžete poistnú zmluvu vypovedať ku koncu poistného obdobia, ktorým sa rozumie rok v trvaní 12 za sebou 
idúcich kalendárnych mesiacov. Výpoveď však musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Zároveň 
môžete poistnú zmluvu vypovedať aj do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti. 

Nezabudnite však zaplatiť poistné za prvé poistné obdobie včas a v správnej výške. Ak tak neurobíte do 3 mesiacov od jeho splatnosti, 
poistenie automaticky zanikne. 

Upozornenie: Úplný zoznam povinností nájdete v článku IX. Všeobecných poistných podmienok. 


