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ââlláánnookk 1
ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiaa

Pre zmluvné poistenie, ktoré dojednáva Generali PoisÈovÀa, a.s.
(ìalej len “poisÈovateº”), platia príslu‰né ustanovenia Obãianskeho
zákonníka v platnom znení, V‰eobecné poistné podmienky pre 
poistenie domácností - ‰pecifická ãasÈ (ìalej len VPP-D 03),
V‰eobecné poistné podmienky pre poistenie majetku - v‰eobecná
ãasÈ (ìalej len VPP-M 03) a poistná zmluva. 

ââlláánnookk 2
VV˘̆kkllaadd  ppoojjmmoovv

DDoommááccnnoossÈÈ tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale Ïijú a spoloãne
uhrádzajú náklady na svoje potreby v zmysle ustanovenia § 115
Obã. zákonníka (ìalej len „poistené osoby“).
Za ppooiisstteennéé  oossoobbyy sú v rámci t˘chto VPP-D 03 povaÏovaní poisten˘
a ãlenovia domácnosti, t.j. v‰etky fyzické osoby, ktoré s poisten˘m
trvalo Ïijú a spoloãne uhrádzajú náklady na svoje potreby v zmysle 
§ 115 Obãianskeho zákonníka.
PPrríísslluu‰‰eennssttvvoomm  vveeccii sú veci, ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci 
a sú urãené k tomu, aby sa s hlavnou vecou trvale pouÏívali.
ËËiiaaÏÏoouu  ssnneehhuu sa rozumie de‰truktívny spôsob pôsobenia snehu 
a jeho nadmernej hmotnosti na poistenú vec.
PPoovvooddÀÀoouu sa rozumie nepredvídateºné prechodné v˘razné zv˘‰enie
vodnej hladiny toku rieky alebo potoka, spôsobené náhlym zväã‰e-
ním prietoku alebo doãasn˘m zmen‰ením prietokovosti koryta, ão
spôsobí, Ïe sa voda vyleje zo svojho prirodzeného koryta a zaplaví
okolit˘ terén.
ZZááppllaavvoouu sa rozumie prechodné zv˘‰enie povrchovej vody v dôsled-
ku atmosferick˘ch zráÏok alebo topenia tak, Ïe vytvorí súvislú hladi-
nu a zaplaví okolit˘ terén.
ZZeemmeettrraasseenníímm sa rozumejú otrasy zemského povrchu vyvolané po-
hybom zemskej kôry dosahujúce aspoÀ 5.stupeÀ medzinárodnej
stupnice MCS, ktorá udáva makroseizmické úãinky zemetrasenia,
a to v mieste poistenia (nie v epicentre).

ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ  PPOOIISSTTEENNIIEE

ââlláánnookk  33
PPrreeddmmeett  ppooiisstteenniiaa

1. Predmetom poistenia je súbor hnuteºn˘ch vecí, ktoré tvoria zaria-
denie domácnosti a slúÏia k jej prevádzke alebo k uspokojovaniu
potrieb ãlenov poistenej domácnosti. Poistené sú veci, koré sú vo
vlastníctve poisteného alebo osôb Ïijúcich s ním v spoloãnej do-
mácnosti, a ìalej veci prevzaté, ktoré sú nimi oprávnene uÏívané
a sú rovnakej povahy ako veci, ktoré tvoria zariadenie domácnosti.

2. Ak vznikne ‰koda na veciach uveden˘ch v tomto odseku pod
bodmi a) aÏ j), poskytne poisÈovateº poistné plnenie iba do v˘‰ky
stanovenej poistnou zmluvou pre:
a) peniaze v hotovosti,
b) vkladné a ‰ekové kniÏky, platobné karty, obligácie, po‰tové

známky, kolky, lístky a kupóny MHD, iné cenné papiere a ceniny, 

c) cennosti, medzi ktoré patria pre toto poistenie predov‰etk˘m:
ca)klenoty, za ktoré sa povaÏujú hlavne ‰perky a drahé kamene

mimoriadnej hodnoty,
cb)mince, medaily, perly, drahé kovy a kamene, ako i predmety

z nich vyrobené,
cc)ruãne viazané koberce, gobelíny, veci, ktor˘ch cena je vyjad-

rená hodnotou umeleckou, historickou, zberateºskou, ich pô-
vodom, veci star‰ie ako 100 rokov, av‰ak s v˘nimkou nábytku,

d) stavebné súãasti vrátane príslu‰enstva priliehajúcemu k vnú-
torn˘m priestorom bytu, ktoré poisten˘ ako nájomca na svoje
náklady obstaral alebo ktoré na základe nájomnej zmluvy
oprávnene uÏíva, a za ktoré zodpovedá (napr. maºby, tapety,
obklady, lepené krytiny, ohrievaãe vody, vodovodné batérie,
etáÏové kúrenie a pod.); za stavebné súãasti priliehajúce
k vnútorn˘m priestorom bytu nie sú povaÏované také staveb-
né súãasti, ktoré sú uloÏené v murive stien, stropu alebo podlahy,

e) prístroje a zariadenia z oblasti audiovizuálnej techniky, v˘poã-
tovej techniky, vrátane príslu‰enstva, za ktoré sa povaÏujú
i nosiãe informácií ako CD disky, audio-, videokazety, diskety
a pod., fotografické prístroje, optické zariadenia, telefónne,
faxové a kopírovacie prístroje, vrátane príslu‰enstva,

f) anténne systémy pre audiovizuálnu techniku,
g) kanoe, kajaky, veslá, skladacie a nafukovacie ãlny ako aj sur-

fové dosky,  motory t˘chto ãlnov v‰ak poistené nie sú,
h) bicykle,
i) domáce a drobné zvieratá vrátane beÏn˘ch zásob, krmív 

a slamy pre tieto zvieratá,
j) zásoby potravín.

3. Ak nie je v zmluve stanovené inak, poistenie sa nevzÈahuje na:
a) veci slúÏiace k v˘konu povolania, podnikateºskej ãinnosti ale-

bo inej zárobkovej ãinnosti,
b) zvieratá chované na poºnohospodárske a chovateºské úãely,

vrátane zásob krmiva a slamy pre tieto zvieratá,
c) vãelstvá, exotické zvieratá,
d) veci prevzaté za úãelom poskytnutia sluÏby,
e) súãasti budov, okrem t˘ch, ktoré sú uvedené v ods. 2., 

písm. d) tohto ãlánku,
f) motorové vozidlá, príp. vozidlá akéhokoºvek druhu (s v˘nim-

kou bicyklov) a ich prívesy, lietadlá a rogalá vrátane ich príslu-
‰enstva,

g) veci podnájomníkov a  hostí,
h) záznamy na obrazov˘ch a zvukov˘ch nosiãoch a podobné

informaãné a riadiace systémy, ktoré boli vytvorené poistenou
osobou,

i) autorské práva a iné nehmotné práva, ktoré majú charakter
osobného vlastníctva.

ââlláánnookk  44
PPooiisstteennéé  rriizziikkáá  aa  ppooiissttnnéé  ppllnneenniiee

1. Od‰kodnenie bude poskytnuté za poistené veci, ktoré boli zniãe-
né alebo po‰kodené:
a) poÏiarom, úderom blesku, v˘buchom, nárazom vozidla, stre-

tom alebo zrútením lietadla, jeho ãasti alebo nákladu (v zmys-
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le ãl. 5 t˘chto VPP),
b) vodou z vodovodného potrubia (v zmysle ãl. 6 t˘chto VPP),
c) víchricou, krupobitím (v zmysle ãl. 7 t˘chto VPP).

2. Ak nie je v zmluve uvedené inak, sú riziká uvedené v ods. 1 toh-
to ãlánku poisÈované ako jedno riziko „Ïivelné poistenie“.

3. Ak je poistenie v zmluve dojednané iba proti jednému alebo nie-
koºk˘m t˘mto rizikám, odpadajú logicky tie ustanovenia t˘chto po-
istn˘ch podmienok, ktoré sa t˘kajú nedojednan˘ch rizík.

4. Formou doplnkového poistenia môÏe byÈ poistná ochrana roz‰í-
rená na ‰kody vzniknuté:
a) in˘mi druhmi odcudzenia,
b) rozbitím skla,
c) zodpovednosÈou za ‰kodu v beÏnom obãianskom Ïivote.

5. Pokiaº nie je v zmluve uvedené inak, ppooiisstteenniiee  ssaa  nneevvzzÈÈaahhuujjee,
bez ohºadu na spolupôsobiace príãiny, na ‰kody spôsobené:
a) tiaÏou snehu a lavínou,
b) povodÀami a záplavami,
c) nepriamym úderom blesku,
d) v dôsledku zemetrasenia,
e) dymom,
f) aerodynamick˘m treskom,
g) zosuvom pôdy, pádom skál, kamenia, stromov, poklesom

pôdy,
h) vandalizmom.
Ak je na základe zvlá‰tnych dojednaní poistené niektoré riziko
uvedené v tomto odstavci pod písmenom a) aÏ h), môÏe byÈ po-
istné plnenie limitované sumou, príp. percentuálnou sadzbou 
uvedenou v poistnej zmluve.

6. Poistenie sa bez ohºadu na spolupôsobiace príãiny nevzÈahuje
ìalej na ‰kody, ktoré:
a) vznikli v dôsledku vojnov˘ch udalostí akéhokoºvek druhu 

alebo vnútorn˘ch nepokojov a s nimi spojen˘ch vojensk˘ch 
alebo policajn˘ch opatrení,

b) vznikli v dôsledku jadrovej energie,
c) vznikli v dôsledku poÏiaru pod povrchom zeme,
d) spôsobí poistená osoba hrubou nedbalosÈou,
e) poistená osoba vyvolá úmyselne, alebo ktoré vzniknú t˘m, 

Ïe stav vyvolan˘ poistnou udalosÈou udrÏuje v úmysle zv˘‰iÈ
vzniknutú ‰kodu.

7. V rámci poistnej sumy sa poskytne plnenie za nnáákkllaaddyy vynaloÏe-
né na:
a) odvrátenie po‰koden˘ch poisten˘ch vecí, ako i na náklady na

vypratanie a odvoz zbytkov po‰koden˘ch poisten˘ch vecí po
poistnej udalosti (ìalej len „náklady na odstránenie“),

b) premiestnenie, zmenu ãi ochranu inej poistenej veci, ku ktorej
muselo prísÈ z dôvodu rekon‰trukcie alebo znovuobstarania
poisten˘ch vecí v dôsledku poistnej udalosti (ìalej len „nákla-
dy na premiestnenie alebo ochranu“),

c) opatrenia, i neúspe‰né, ktoré poistník mohol povaÏovaÈ za po-
trebné k odvráteniu alebo zmierneniu ‰kody (ìalej len „nákla-
dy na odvrátenie alebo zmiernenie ‰kody“),

d) na v˘menu zámkov, ak kºúãe od dverí bytu boli v dôsledku
poistnej udalosti stratené (ìalej len „náklady na v˘menu 
zámkov“),

e) ubytovanie poisten˘ch osôb, ak sa byt stal v dôsledku poistnej
udalosti podºa ãl. 4 neob˘vateºn˘m a poistené osoby nie je
moÏné obmedzovaÈ na prípadne zostávajúcu ob˘vateºnú ãasÈ
bytu (ìalej len „náklady na ubytovanie“), na dobu maximálne
6 mesiacov a do v˘‰ky zmluvou stanoveného obnosu.
Vedºaj‰ie náklady, ako napr. náklady na stravovanie, telefóny,
dopravu a prepravu poisten˘ch osôb, v‰ak poistené nie sú.

8. Poistné plnenie sa neposkytuje za náklady vynaloÏené na v˘kony
poÏiarnej jednotky alebo in˘ch organizácií povinn˘ch poskytovaÈ
pomoc vo verejnom záujme, ak budú tieto sluÏby vo verejnom
záujme poskytnuté.

9. Poistné plnenie za náklady vynaloÏené v zmysle ods. 7 tohto
ãlánku je obmedzené sumou, príp. percentuálnou sadzbou uve-
denou v poistnej zmluve.

10.Poistné plnenie sa neposkytuje za náklady vynaloÏené v zmysle
ods. 7 tohto ãlánku, pokiaº sú kryté súãasn˘m poistením obyt-
n˘ch budov.

ââlláánnookk  55
PPooÏÏiiaarr,,  úúddeerr  bblleesskkuu,,  vv˘̆bbuucchh,,  nnáárraazz  vvoozziiddllaa,,  ssttrreett  aalleebboo  
zzrrúútteenniiee  lliieettaaddllaa

1. PoÏiar je oheÀ vo forme plameÀa, ktor˘ sprevádza horenie 
a vznikol mimo urãené ohnisko alebo také opustil a ‰íri sa 
samovoºne.

2. Za ‰kody spôsobené úderom blesku sú povaÏované iba ‰kody,
ktoré vzniknú bezprostredn˘m prechodom blesku na poistenú
vec.

3. V˘buch je náhle prebiehajúce silové pôsobenie plynov alebo pár
spoãívajúce v ich rozpínavosti.

4. Nárazom vozidla rozumieme kaÏdé bezprostredné zniãenie alebo
po‰kodenie poisten˘ch vecí stretom s koºajov˘m alebo cestn˘m
vozidlom. Poistná ochrana sa nevzÈahuje na ‰kody spôsobené
vozidlami prevádzkovan˘mi poistenou osobou.

5. Stretom alebo zrútením lietadla rozumieme ‰kody vzniknuté 
v dôsledku pádu, zrútenia alebo nárazu lietadla s posádkou, jeho
ãasti, nákladu alebo ÈaÏn˘ch zariadení. Poistené sú aj prípady,
kedy lietadlo od‰tartovalo s posádkou, ale v dôsledku udalosti,
ktorá predchádzala zrúteniu alebo nárazu lietadla táto lietadlo 
opustila.

6. PoisÈovateº v‰ak nehradí ‰kody, ak:
a) poistené veci boli zniãené alebo po‰kodené t˘m, Ïe boli vysta-

vené priamym úãinkom úÏitkového ohÀa, dymu alebo tepla,
alebo do ohniska spadli alebo tam boli hodené,

b) bola ‰koda spôsobená ohÀom alebo tlením, ktoré sa neroz‰íri-
lo samovoºne z uzatvoreného priestoru príslu‰ného zariadenia
(priamym pôsobením vykurovacieho zariadenia, svetla a pod.),

c) ‰koda bola spôsobená skratom alebo prepätím, ktoré vznikli
na elektrick˘ch zariadeniach s v˘skytom ohÀa i bez neho, 
okrem prípadu, kedy sú dôsledkom poÏiaru alebo v˘buchu,

d) ‰koda vznikla tlením alebo dymom s obmedzen˘m prístupom
kyslíku. PoisÈovateº v‰ak poskytne plnenie, ak poistené veci
boli zniãené alebo po‰kodené v dôsledku poÏiaru, ktor˘ vznikol
z príãiny udalostí vymenovan˘ch pod písmenami a) aÏ d) ods.6
tohto ãlánku.

ââlláánnookk  66
VVooddaa  zz  vvooddoovvooddnnééhhoo  ppoottrruubbiiaa

1. Za vodu z vodovodného potrubia je povaÏovaná voda, ktorá 
v rozpore so svojím urãením unikla z:
a) prívodn˘ch a odpadov˘ch trubiek systému urãeného 

k zásobovaniu vodou,
b) in˘ch zariadení v súlade so svojím urãením pripojen˘ch k vo-

dovodnému systému,
c) zariadenia teplovodného alebo parného vykurovania (ústred-

né, etáÏové, diaºkové kúrenie),
d) klimatizaãn˘ch zariadení, tepeln˘ch ãerpadiel alebo solárnych

zariadení,
e) sprinklerov alebo bezpeãnostn˘ch polievacích zariadení.
Na úroveÀ vody z vodovodného potrubia je postavená aj vodná
para.

2. Poistené sú aj ‰kody na sanitárnych zariadeniach a prípadn˘ch
vodovodn˘ch in‰taláciách, uveden˘ch v ãl. 3 ods. 2 písm. d)
spôsobené mrazom alebo lomom trubiek.

3. Pri odstraÀovaní ‰kôd spôsoben˘ch lomom alebo mrazom na po-
isten˘ch prívodn˘ch a odpadn˘ch rúrach podºa ods. 2 tohto ãlán-
ku je náhrada nákladov na ich opravu obmedzená maximálne na
2 m potrubia. Pokiaº by v dôsledku jednej ‰kodovej udalosti pri‰lo
k po‰kodeniu trubiek v dæÏke väã‰ej ako 2m, bude poistné plne-
nie vrátane v‰etk˘ch nákladov stanovené rovnak˘m spôsobom,
ako keby pri‰lo k po‰kodeniu toho istého potrubia v urãenej 
dæÏke 2m.



4. Poistná ochrana pre prípad ‰kôd spôsoben˘ch vodou z vodovod-
ného potrubia, mrazom a lomom trubiek sa bez ohºadu na spolu-
pôsobiace okolnosti nevzÈahuje na ‰kody spôsobené:
a) postriekaním vodou pri um˘vaní alebo kúpaní, alebo vodou

vyzráÏanou z pary,
b) zráÏkovou vodou,
c) spustením sprinklerov alebo pouÏitím polievacích hadíc a try-

siek pri poÏiari, pri tlakov˘ch skú‰kach alebo v súvislosti 
s opravami sprinklerov,

d) pliesÀou, hrdzou alebo hubou, ‰kodami na trubkách a zariade-
niach, ktoré sú spôsobené opotrebením, koróziou alebo zvá-
penatením,

e) únikom teplovodn˘ch kvapalín, ako napr. soºn˘ch rozpú‰Èa-
diel, olejov, chladiacich kvapalín v klimatizaãn˘ch zariadeni-
ach, teplovodn˘ch ãerpadlách alebo solárnych vyhrievacích
zariadeniach,

f) stratou vody.

ââlláánnookk  77
VVíícchhrriiccaa,,  kkrruuppoobbiittiiee

1. Víchricou sa pre toto poistenie rozumie prúdenie vzduchu, ktoré
v mieste poistenia dosiahlo rychlosÈ najmenej 75km/hod. Na 
zistenie r˘chlosti je v jednotliv˘ch prípadoch rozhodujúca infor-
mácia Slovenského hydrometeorologického ústavu.

2. Ak nie je táto r˘chlosÈ pre miestne pomery zistiteºná, musí poiste-
n˘ preukázaÈ, Ïe prúdenie vzduchu spôsobilo v okolí miesta 
poistenia ‰kody na riadne udrÏovan˘ch budovách alebo rovnako
odoln˘ch in˘ch veciach, alebo Ïe ‰koda pri bezchybnom stave
budovy, v ktorej sa nachádzajú poistené veci, mohla vzniknúÈ iba
v dôsledku víchrice.

3. Poistenie sa vzÈahuje iba na ‰kody, ktoré vzniknú:
a) bezprostredn˘m pôsobením víchrice na poistené veci v dobe

vzniku ‰kody,
b) t˘m, Ïe víchrica spôsobila pád ãasti budovy, stromu alebo 

in˘ch predmetov na poistené veci.

4. Krupobitím sa rozumie jav, pri ktorom kúsky ºadu rôzneho tvaru,
veºkosti, váhy a hustoty vytvorené v atmosfére, dopadajú na 
poistenú vec, a t˘m prichádza k ich po‰kodeniu alebo zniãeniu.

5. Ak nie je v zmluve dojednané inak, nevzÈahuje sa poistenie ‰kôd
spôsoben˘ch víchricou alebo krupobitím na ‰kody vzniknuté:
a) na veciach nachádzajúcich sa v budovách neskolaudovan˘ch,
b) na predmetoch uloÏen˘ch na voºnom priestranstve,
c) na predmetoch upevnen˘ch na vonkaj‰ej strane budovy,
d) na peniazoch v hotovosti a cennostiach v zmysle ãl. 3 ods. 2

písm. b) a c) t˘chto VPP.

6. Poistná ochrana sa ìalej bez ohºadu na spolupôsobiace okolnos-
ti nevzÈahuje na ‰kody spôsobené vniknutím zráÏok alebo neãis-
toty nedostatoãne uzatvoren˘mi oknami, vonkaj‰ími dverami alebo
in˘mi otvormi, pokiaº tieto otvory nevznikli práve v dôsledku víchrice.

ââlláánnookk  88
MMiieessttnnaa  ppllaattnnoossÈÈ  ppooiisstteenniiaa

1. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie iba vtedy, ak k poistnej uda-
losti príde v priestoroch alebo na pozemku oznaãen˘ch v poistnej
zmluve ako miesto poistenia.

2. Miestna platnosÈ poistenia sa vzÈahuje na oprávnene uÏívan˘ byt,
ktor˘ je uveden˘ v poistnej zmluve a v ktorom sa poistená do-
mácnosÈ nachádza (ìalej len „poisten˘ byt“).

3. K poistenému bytu patria i nebytové priestory uvedené v zmluve,
pokiaº sú pouÏívané v˘luãne  ãlenmi poistenej domácnosti. Tieto
priestory sa môÏu nachádzaÈ i vo vedºaj‰ích budovách na tom
istom pozemku. Pri poistnej udalosti, ku ktorej príde v t˘chto
priestoroch, poskytne poisÈovateº poistné plnenie iba do v˘‰ky
stanovenej poistnou zmluvou.

4. Na spolupoistené anténne systémy sa vzÈahuje miestna platnosÈ
na cel˘ pozemok, na ktorom sa poisten˘ byt nachádza.

5. Ak nie je v zmluve uvedené inak, miestom poistenia nie sú pries-
tory uÏívané v˘luãne k v˘konu povolania alebo k zárobkovej 
ãinnosti.

6. Formou zvlá‰tnych dojednaní môÏe byÈ miestna platnosÈ poiste-
nia roz‰írená pre osobné veci patriace do poisteného súboru i
mimo poistenú domácnosÈ, pokiaº ich poistená osoba má na se-
be alebo pri sebe, alebo pokiaº ich odloÏila na mieste k tomu 
urãenému alebo obvyklému bez toho, aby sa zbavila moÏnosti 
s t˘mito vecami bezprostredne narábaÈ.

ââlláánnookk  99
PPooiissttnnáá  ssuummaa,,  ppooiissttnnáá  hhooddnnoottaa

1. Poistná suma vyjadruje poistnú hodnotu súboru vecí, ktoré sú
predmetom poistenia.

2. V poistnej zmluve môÏe byÈ tieÏ stanovená poistná suma 
vyjadrujúca poistnú hodnotu jednej veci alebo skupiny vecí 
zo súboru vecí tvoriacich predmet poistenia (napr. cennosti).

3. Poistná hodnota je znovunadobúdacia cena nov˘ch vecí toho
istého druhu a kvality („nová hodnota“). Pri veciach uveden˘ch 
v ãl. 10 ods. 3 t˘chto VPP je poistnou hodnotou „ãasová hodno-
ta“ veci, t.j. nová hodnota veci zníÏená o sumu, zodpovedajúcu
miere jej opotrebenia alebo iného znehodnotenia.

ââlláánnookk  1100
PPooiissttnnéé  ppllnneenniiee  

1. Ak dôjde poistnou udalosÈou k po‰kodeniu veci, poskytne poisÈo-
vateº primeran˘ náklad na jej opravu, a to aÏ do v˘‰ky jej poistnej
hodnoty. Zbytky po‰kodenej alebo zniãenej veci zostávajú vo
vlastníctve poisteného a ich hodnota sa od poistného plnenia od-
poãítava.

2. Pri zniãen˘ch alebo straten˘ch veciach hradí poisÈovateº poistnú
hodnotu v okamihu poistnej udalosti.

3. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie vo v˘‰ke ãasovej hodnoty
ku dÀu vzniku poistnej udalosti u t˘chto vecí:
a) technick˘ch prístrojov, napr. kuchynsk˘ch a in˘ch domácich

prístrojov,
b) vecí uveden˘ch v ãl. 3, ods. 2, písm. e), star‰ích ako 3 roky,
c) bicyklov, kempingového a ‰portového náradia star‰ieho ako 

3 roky,
d) obleãenia, prádla, obuvi,
e) vecí uÏ neurãen˘ch k pouÏívaniu.

4. Horné hranice poistného plnenia pre poistené veci, náklady 
a riziká sa stanovia v zmluve.

5. Celkové poistné plnenie poisÈovateºa zo v‰etk˘ch poistn˘ch uda-
lostí vrátane náhrady nákladov (ãl. 3 t˘chto VPP) v jednom poist-
nom roku nesmie presiahnuÈ dvojnásobok poistnej sumy, pokiaº
nie je v zmluve dohodnuté inak.

DDOOPPLLNNKKOOVVÉÉ  PPOOIISSTTEENNIIEE

ââlláánnookk  1111
ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiaa

1. Doplnkové poistenie nemôÏe byÈ dohodnuté samostatne, ale len
ako doplnok k poistnej zmluve pre poistenie domácnosti. Pre tie-
to doplnkové poistenia platia V‰eobecné poistné podmienky pre
poistenie domácností.

2. Doplnkové poistenie môÏe byÈ ku dÀu uplynutia poistného obdo-
bia vypovedané pri dodrÏaní v˘povednej lehoty poistníkom i pois-
Èovateºom. Zostávajúca ãasÈ zmluvy t˘m nie je dotknutá.

ââlláánnookk  1122
KKrrááddeeÏÏ  vvlláámmaanníímm,,  llúúppeeÏÏ

1. PoisÈovateº dojednáva poistnú ochranu proti náhodnému po‰ko-
deniu, zniãeniu alebo strate poisten˘ch vecí, ku ktorému pri‰lo
v dôsledku krádeÏe vlámaním alebo lúpeÏou.



2. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie v prípade odcudzenia veci
v poisten˘ch priestoroch:
a) krádeÏou vlámaním,
b) lúpeÏou.

3. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie aj v prípade, Ïe k po‰kode-
niu, zniãeniu alebo strate poisten˘ch vecí dôjde pri pokuse o spá-
chanie ãinov uveden˘ch v ods. 2 tohto ãlánku.

4. Poistené je tieÏ po‰kodenie, zniãenie alebo strata stavebn˘ch sú-
ãastí uveden˘ch v ãl. 3, ods. 2, písm. d) v súvislosti s krádeÏou
vlámaním alebo lúpeÏou.

5. Na základe zvlá‰tneho dojednania je moÏné k rizikám uveden˘m
v ods. 2 dojednaÈ poistenie proti po‰kodeniu alebo zniãeniu vecí
vandalizmom pri vlámaní. Vlámaním sa v zmysle t˘chto podmie-
nok rozumie vniknutie do uzatvoreného priestoru násiln˘m preko-
naním prekáÏky ‰pecifikovanej v poistnej zmluve.

6. KrádeÏou vlámaním sa v zmysle t˘chto podmienok rozumie od-
cudzenie veci, pri ktorom páchateº podºa nasledujúcich bodov
prekonal prekáÏky alebo opatrenia chrániace vec pred odcudzením:
a) do poisten˘ch priestorov vnikol s pouÏitím násilia (napr. prelo-

mením, vybúraním, prerazením dverí, okien, stien, podlahy
alebo stropu),

b) do poisten˘ch priestorov sa dostal prekonaním sÈaÏujúcich
prekáÏok pri existujúcom otvore, ktor˘ v‰ak neslúÏi k vstupu 
a nedovoºuje normálny pohyb (napr. vetracia ‰achta),

c) v poisten˘ch priestoroch sa ukryl, po ich uzamknutí sa veci
zmocnil a priestory opustil pred ich otvorením spôsobom
v zmysle a) alebo b),

d) do poisten˘ch priestorov vnikol podºa záverov polície alebo
znaleckej expertízy pomocou nepravého kºúãa alebo iného
nástroja, ktor˘ nie je urãen˘ k riadnemu otváraniu. PouÏitie
nepravého kºúãa sa nedá povaÏovaÈ za preukázané iba ziste-
ním, Ïe pri‰lo k strate poisten˘ch vecí.

e) pouÏitím originálneho kºúãa alebo legálne zhotoveného dupli-
kátu, ktorého sa zmocnil krádeÏou vlámaním v zmysle 
písm. a)-d) v priestoroch budovy alebo lúpeÏn˘m prepad-
nutím.

7. LúpeÏou  sa rozumie odcudzenie poisten˘ch vecí spôsobom, pri
ktorom páchateº pouÏil proti poistenej osobe dokázateºné násilie
alebo vyhráÏky násilím, alebo vyuÏil náhlu fyzickú ãi psychickú
tieseÀ poistenej osoby. ZneuÏitie omamného, paralyzujúceho, ãi
obdobného prostriedku páchateºom proti poistenej osobe musí
byÈ dokázané.

8. Poistenie sa bez ohºadu na spolupôsobiace príãiny nevzÈahuje na
‰kody na poisten˘ch veciach a súvisiace náklady, ktoré vznikli:
a) zmiznutím poisten˘ch vecí bez naplnenia skutkovej podstaty

krádeÏe vlámaním alebo lúpeÏe podºa predchádzajúcich 
bodov (napr. jednoduchá krádeÏ alebo nezisten˘ spôsob 
odcudzenia veci),

b) úmyseln˘m konaním poistenej osoby,
c) úmyseln˘m konaním osôb zamestnan˘ch v poistenej domác-

nosti, osôb v pracovno-právnom pomere k poistenému alebo
osôb, ktoré u poistníka b˘vajú, alebo hrubou nedbalosÈou
t˘chto osôb.

ââlláánnookk  1133
RRoozzbbiittiiee  sskkllaa

1. PoisÈovateº dojednáva poistnú ochranu proti náhodnému rozbitiu
poisten˘ch skiel.

2. Poistenie sa nevzÈahuje na ‰kody spôsobené:
a) po‰kodením povrchu skla po‰krabaním, postriekaním farbou

neprepú‰Èajúcou svetlo, a pod.,
b) rozbitím vzniknut˘m pred a pri in‰talácii, montáÏi a demontáÏi,

pri preprave a doprave,
c) z dôvodu v˘robnej chyby skla,
d) spôsobené úmyselne poistenou osobou, osobou zamestna-

nou v poistenej domácnosti, alebo osobou, ktorá u poisteného
b˘va,

e) na rámoch a osadeniach,
f) na sklenen˘ch strechách,

g) na optick˘ch sklách,
h) na sklenenom nádobí, osvetºovacích telesách, Ïiarovkach

a pod.,
i) na obkladoch.

3. Sklokeramické varné dosky je moÏné poistiÈ iba na základe
zvlá‰tnych zmluvn˘ch dojednaní.

4. Poistenie sa tieÏ nevzÈahuje na ‰kody spôsobené:
a) vniknutím atmosferick˘ch zráÏok alebo neãistôt do budovy

v dôsledku rozbitia poistenej sklenenej plochy,
b) odcudzením alebo stratou veci v dôsledku rozbitia poistenej

sklenenej plochy.

5. Poistenie sa vzÈahuje na:
a) sklenené ãasti hnuteºn˘ch vecí tvoriacich zariadenie domác-

nosti (zasklenie nábytku, nástenné zrkadlá, zasklenie obrazov,
akvária, a pod.),

b) sklenené mozaiky, sklenené steny a rôzne umelecké zaskle-
nia uvedené v zmluve,

c) sklenené plochy, prvky izolaãného zasklenia a ìal‰ie sklene-
né súãasti nehnuteºností v zmysle ãl.3, ods. 2, písm. d) t˘chto
VPP.

6. PoisÈovateº nehradí ‰kody, ku ktor˘m pri‰lo v dôsledku:
a) zlého technického stavu rámu a osadenia poisteného skla,
b) vystavenia poisteného skla sálavému teplu alebo priamemu

ohÀu (napr. pri rozmrazovaní alebo odstraÀovaní náterov), od-
straÀovanie námrazy pomocou teplej vody alebo mechanicky,
a pod. 

ââlláánnookk  1144
PPooiisstteenniiee  zzooddppoovveeddnnoossttii  zzaa  ‰‰kkoodduu  vv  bbeeÏÏnnoomm  
oobbããiiaannsskkoomm  ÏÏiivvoottee  ((ììaalleejj  lleenn  „„ppooiisstteenniiee  zzooddppoovveeddnnoossttii””))

1. Za poistnú udalosÈ sa povaÏuje vznik povinnosti poisteného na-
hradiÈ ‰kodu vzniknutú z obãianskej zodpovednosti ãlenov poiste-
nej domácnosti.

2. Z poistenia zodpovednosti má poisten˘ právo, aby za neho 
poisÈovateº uhradil ‰kodu vzniknutú inému na Ïivote, zdraví alebo
zniãením, ãi po‰kodením veci, prípadne inú majetkovú ujmu 
vypl˘vajúcu zo ‰kody na Ïivote alebo zdraví, ak poisten˘ za takú
‰kodu podºa príslu‰n˘ch právnych predpisov zodpovedá.

3. Poisten˘ má tieÏ právo, aby za neho poisÈovateº v súvislosti s po-
istnou udalosÈou uhradil:
a) náklady obhajoby do v˘‰ky mimosúdnej odmeny advokáta

v prípravnom konaní pred súdom prvého stupÀa vedenom
proti poistenému,

b) náklady obãianskeho súdneho konania o náhrade ‰kody,
pokiaº bolo nutné k zisteniu zodpovednosti poisteného alebo
v˘‰ky ‰kody, ak je poisten˘ povinn˘ tieto náklady uhradiÈ a ná-
klady právneho zastúpenia poisteného v tomto riadení do v˘‰-
ky mimozmluvnej odmeny advokáta,

c) v ostatn˘ch prípadoch náklady súdneho alebo mimosúdneho
konania iba za predpokladu, Ïe sa k tomu poisÈovateº v poist-
nej zmluve zaviaÏe.

4. Náklady uvedené v ods.5 tohto ãl. uhradí poisÈovateº iba vtedy, 
pokiaº poisten˘ neporu‰í jemu uloÏené povinnosti uvedené 
v ãl. 18 t˘chto VPP-D 03.

5. Poisten˘ má právo, aby za neho poisÈovateº uhradil nutné a úãe-
lovo vynaloÏené náklady smerujúce k minimalizácii uÏ vzniknutej
‰kody, za ktorú by bol poisten˘ zodpovedn˘ (tzv. zachraÀovacie
náklady).

6. Poistná ochrana sa vzÈahuje na ‰kodové udalosti vzniknuté v do-
be trvania poistenia na území Slovenskej republiky, ak nie je 
v poistnej zmluve uvedené inak.

7. Poistenie zodpovednosti sa nevzÈahuje na ‰kodu:
a) za ktorú poistená osoba zodpovedá v dôsledku svojej 

profesionálnej alebo závodnej ‰portovej ãinnosti, ako aj 
príprave na Àu,

b) na veciach, ktoré si poisten˘ alebo za neho konajúce osoby
vypoÏiãali, prenajali, pouÏívajú na leasing, alebo vzali do ús-



chovy, i pokiaº táto úschova predstavuje vedºaj‰í záväzok,
c) na veciach, ku ktorej príde pri alebo v dôsledku ich pouÏíva-

nia, spracovania, prepravy, alebo inej ãinnosti na nich alebo 
s nimi,

d) spôsobenú pri v˘kone povolania,
e) spôsobenú pri prevádzkovej ãinnosti, pokiaº táto slúÏi k zárob-

kov˘m úãelom,
f) ktorú poistená osoba spôsobila svojmu zamestnávateºovi pri

plnení pracovn˘ch úloh alebo v priamej súvislosti s nimi,
g) vzniknutú pracovn˘m úrazom alebo chorobou z povolania vrá-

tane regresn˘ch nárokov,
h) vypl˘vajúcu z vlastníctva alebo drÏby nehnuteºností.

8. Formou zvlá‰tnych dojednaní a za ìal‰ie poistné je moÏné do-
jednaÈ aj poistenie zodpovednosti:
a) vypl˘vajúce z vlastníctva a pouÏívania zbraní,
b) vypl˘vajúca z vlastníctva alebo opatrovania psov, koní, 

hovädzieho dobytka, divok˘ch a exotick˘ch zvierat, 
ako i ìal‰ích zvierat.

9. Poistná ochrana sa nevzÈahuje na ‰kody spôsobené:
a) poistenému alebo poisten˘m osobám,
b) osobám blízkym v zmysle § 116 Obãianskeho zákonníka.

10.PoisÈovateº nehradí ‰kodu:
a) spôsobenú úmyselne, priãom zodpovedá za konanie alebo 

opomenutie, pri ktorom musel byÈ vznik ‰kody predpokladan˘
alebo oãakávan˘, av‰ak poisten˘ bol s jej vznikom uzrozumen˘,

b) prevzatú alebo uznanú poisten˘m nad rámec stanoven˘ práv-
nymi predpismi,

c) spôsobenú nesplnením povinnosti k odvráteniu bezprostredne
hroziacej ‰kody a k zabráneniu zväã‰eniu ‰kody,

d) spôsobenú pri ãinnosti, na ktorú sa zo zákona alebo zo zvlá‰t-
nych predpisov vzÈahuje povinnosÈ uzavrieÈ poistnú zmluvu,
alebo je stanovené, Ïe poistenie vznikne bez uzavretia poist-
nej zmluvy na základe in˘ch skutoãností,

e) ktorú poisten˘ alebo za neho konajúce osoby spôsobia drÏbou
alebo pouÏívaním lietadiel, leteck˘ch prístrojov, plavidiel 
a motorov˘ch vozidiel alebo prívesov, ktoré podºa svojej kon-
‰trukcie a vybavenia alebo svojho pouÏitia v rámci poisteného
rizika musia maÈ alebo skutoãne majú úradnú poznávaciu
znaãku,

f) vzniknutú v priamej alebo nepriamej súvislosti s pôsobením
atómovej energie,

g) vzniknutú pôsobením formaldehydu a azbestu,
h) vzniknutú v dôsledku sadania a zosuvu pôdy, poddolovania,

pozvoºného vnikania vlhkosti alebo pôsobením plynov, pár
a vlhkosti alebo zráÏok,

i) vzniknutú kvapkaním alebo únikom olejov, nafty alebo in˘ch
kvapalín z nádob alebo nádrÏí,

j) spôsobenú Ïiarením, exhaláciami, popolãekom, dymom, od-
padovou vodou alebo odpadom a vibráciami,

k) zneãistením alebo otrávením vôd v‰etkého druhu, ovzdu‰ia
a pôdy alebo zemského povrchu,

l) spôsobenú hospodárskymi zvieratami alebo divokou zverou
na porastoch a poºnohospodárskych kultúrach pri pastve,

m) spôsobenú, aj keì z nedbalosti, inému zavleãením alebo 
roz‰írením nákazlivej choroby ºudí, zvierat alebo rastlín,

n) ktorú by bol poisÈovateº inak povinn˘ uhradiÈ, av‰ak poisten˘
bez jeho vedomia nevzniesol námietku premlãania, nepodal
odvolanie proti rozhodnutiu alebo odpor proti platobnému roz-
kazu, uzavrel dohodu o vyrovnaní alebo súdny zmier,

o) vzniknutú v dôsledku vojnov˘ch udalostí, teroristick˘ch ãinov,
‰trajkov a ozbrojen˘ch konfliktov, alebo obãianskych nepokojov,

p) vzniknutú v súvislosti so zásahom vojensk˘ch alebo policaj-
n˘ch orgánov, alebo uznanej ãi neuznanej moci,

r) na veciach, ktoré poisten˘ uÏíva protiprávne.

11.Rozsah plnenia poisÈovateºa, v akom je povinn˘ nahradiÈ ‰kodu
za poisteného, je limitovan˘ rozsahom ‰kody, za ktorú zodpove-
dá poisten˘ po‰kodenému podºa príslu‰n˘ch právnych predpisov.

12.Plnenie poisÈovateºa z jednej poistnej udalosti vrátane náhrady
nákladov uveden˘ch v ods. 5) tohto ãlánku nesmie presiahnuÈ 
limit stanoven˘ v poistnej zmluve, a to ani vtedy, ak sa poistná 
ochrana vzÈahuje na niekoºko osôb povinn˘ch hradiÈ ‰kodu.

13.Prechod práv:
a) pokiaº poisÈovateº nahradil za poisteného ‰kodu, prechádza na

neho právo poisteného na náhradu ‰kody alebo iné obchodné
právo, ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosÈou za ‰kodu
vzniklo proti inému,

b) na poisÈovateºa neprechádzajú nároky poisteného voãi oso-
bám, ktoré s ním Ïijú v spoloãnej domácnosti alebo ktoré sú
na neho odkázané svojou v˘Ïivou.To v‰ak neplatí, ak tieto 
osoby spôsobili ‰kodu úmyselne;

c) ak poisten˘ neumoÏnil poisÈovateºovi uplatniÈ právo, ktoré na
neho pre‰lo, je poisÈovateº oprávnen˘ poÏadovaÈ od poistené-
ho náhradu ‰kody aÏ do v˘‰ky vyplateného plnenia,

d) na poisÈovateºa prechádza právo poisteného na úhradu t˘ch
v˘davkov konania o náhradu ‰kody, ktoré boli poistenému priz-
nané voãi odporcovi, pokiaº ich poisÈovateº zaplatil za poistené-
ho,

e) poisten˘ je povinn˘ bezodkladne poisÈovateºovi oznámiÈ, Ïe
nastali okolnosti odôvodÀujúce vznik práva poisÈovateºa 
v zmysle vy‰‰ie uveden˘ch odstavcov a odovzdaÈ mu dokla-
dy, potrebné k uplatneniu t˘chto práv.

14.Celkové poistné plnenie zo v‰etk˘ch poistn˘ch udalostí, ktoré
vzniknú v priebehu jedného poistného roku, vrátane nákladov,
ktoré budú splatné aÏ po jeho uplynutí, poskytne poisÈovateº 
do v˘‰ky dvojnásobku poistnej sumy, ak nie je v zmluve dohod-
nuté inak.

ââlláánnookk  1155
PPrriippooiisstteenniiee

Formou zvlá‰tnych dojednaní a za ìal‰ie poistné je moÏné k tejto
poistnej zmluve dojednaÈ pripoistenie menovite urãen˘ch vecí vráta-
ne tak˘ch, ktoré inak nie sú predmetom poistenia.

VV··EEOOBBEECCNNÉÉ  UUSSTTAANNOOVVEENNIIAA

ââlláánnookk  1166
ZZmmeennaa  aa  zzáánniikk  ppooiisstteenniiaa

Okrem podmienok uveden˘ch vo V‰eobecn˘ch poistn˘ch podmien-
kach pre poistenie majetku - v‰eobecná ãasÈ platia pre zmenu a zá-
nik taktieÏ tieto ustanovenia:

1. Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manÏelov smrÈou ale-
bo prehlásením za m⁄tveho toho z manÏelov, ktor˘ uzatvoril po-
istnú zmluvu, zostáva poistné platné i naìalej pre pozostalého
manÏela v dohodnutom mieste poistenia v rozsahu, v akom sa
zmení hodnota poisteného celku.

2. Ak zomrie osoba, ktorá s poisÈovateºom dojednala poistnú zmlu-
vu a vlastníkom alebo dediãom poisteného celku v dohodnutom
mieste poistenia je, ãi s najväã‰ou pravdepodobnosÈou bude oso-
ba iná ako pozostal˘ manÏel, zaniká poistenie uplynutím poistné-
ho obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné.

3. Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manÏelov rozvodom,
zostáva poistenie platné pre tú ãasÈ poisteného celku, ktorá sa
i naìalej nachádza v mieste poistenia a zostáva vo vlastníctve
toho z manÏelov, ktor˘ je i naìalej oprávnen˘ uÏívaÈ poisten˘ byt.

4. Poistenie vecí, ktoré sa nachádzajú vo vlastníctve druhého part-
nera sa konãí zánikom bezpodielového spoluvlastníctva.

5. V prípade zániku bezpodielového spoluvlastníctva manÏelov
z iného dôvodu ako je rozvod alebo smrÈ poistenie nezaniká,
pokiaº manÏelia aj naìalej tvoria spoloãnú domácnosÈ.

6. Ak sa poisten˘ presÈahuje do nového bytu, prevádza sa poistenie
na tento byt v rovnakom rozsahu, v akom bolo dojednané pre byt
pôvodn˘. V dobe sÈahovania tvoria miesto poistenia obidva byty,
maximálne v‰ak 60 dní odo dÀa zahájenia sÈahovania. Poisten˘
je povinn˘ oznámiÈ poisÈovateºovi zmenu poisteného bytu 
najneskôr do doby zaãatia sÈahovania.

7. PoisÈovateº je oprávnen˘ v súvislosti so sÈahovaním poisteného
do nového bytu urãiÈ znovu poistné. Ak dôjde k zmene poistného,
môÏe poisten˘ poistnú zmluvu vypovedaÈ do jedného mesiaca od



oznámenia tejto zmeny poisÈovateºom. PoisÈovateº má v takom
prípade nárok na pomernú ãasÈ poistného.

8. Ak dôjde zmenou právnych predpisov k roz‰íreniu zodpovednosti
poisteného za ‰kodu alebo k roz‰íreniu rozsahu náhrady ‰kody,
je poisÈovateº oprávnen˘ k v˘povedi doplnkového poistenia
zodpovednosti za ‰kodu najneskôr do 2 mesiacov od úãinnosti
právneho predpisu upravujúceho uvedenú zmenu. Poistenie do-
plnkového poistenia zaniká uplynutím 1 mesiaca. Zostávajúca
ãasÈ poistnej zmluvy zostáva nedotknutá.

ââlláánnookk  1177
PPooiissttnnéé

1. Poistné je peÀaÏn˘m ekvivalentom zodpovedajúcim rozsahu
poskytnutej poistnej ochrany poisÈovateºom poãas poistnej doby,
dohodnuté v poistnej zmluve.

2. V˘‰ka poistného sa stanoví podºa sadzieb pre príslu‰né druhy 
poistenia.

3. Poistné je splatné v slovenskej mene, pokiaº v zmluve nie je uve-
dené inak.

4. Poistné sa stanoví buì pre celú dohodnutú dobu poistenia (jed-
norázové poistné), alebo pre poistné obdobie (beÏné poistné). Ak
nie je v poistnej zmluve dojednané inak, je poistn˘m obdobím do-
ba 12 mesiacov (poistn˘ rok). 

5. BeÏn˘m poistn˘m je roãné poistné. Poistník môÏe na základe pí-
somnej dohody s poisÈovateºom platiÈ roãné poistné v polroãn˘ch
a ‰tvrÈroãn˘ch splátkach (splátky poistného); v t˘chto prípadoch
sa poistné zvy‰uje o príplatok. Ak je poistné splatné v splátkach,
poisÈovateº  je oprávnen˘ v prípade polroãn˘ch splátok úãtovaÈ
priráÏku 3% a v prípade ‰tvrÈroãn˘ch splátok priráÏku 5% zo sta-
noveného roãného poistného.

6. Ak bolo dojednané platenie poistného v splátkach, nezaplatením
splátky poistného sa dÀom nasledujúcim po dni splatnosti neza-
platenej splátky stáva splatn˘m poistné za celé poistné obdobie.

7. Pri v˘plate poistného plnenia má poisÈovateº právo odpoãítaÈ od
poistného plnenia nedoplatok poistného.

8. Ak je poistné platené prostredníctvom po‰ty alebo peÀaÏného
ústavu, povaÏuje sa za okamÏik splnenia platobnej povinnosti dá-
tum odpísania sumy poistného z úãtu platiteºa.

9. Pokiaº dôjde k ome‰kaniu s platením poistného, platí Ïe poisÈo-
vateº má nárok poÏadovaÈ úroky z ome‰kania za kaÏd˘ deÀ 
ome‰kania a prípadné zmluvné pokuty vo v˘‰ke dohodnutej 
v poistnej zmluve,

10.Pokiaº dôjde v dôsledku poistnej udalosti k zániku poisten˘ch ve-
cí a dôvod ìal‰ieho poistenia t˘mto odpadá, patrí poisÈovateºovi
poistné aÏ do konca poistného obdobia.

ââlláánnookk  1188
PPoovviinnnnoossÈÈ  ppooiissttnnííkkaa  aa  ppooiisstteennééhhoo

1. Okrem podmienok uveden˘ch vo VPP-M 03 je poistník alebo 
poisten˘ povinn˘:
a) ihneì písomne oznámiÈ poisÈovateºovi kaÏdú zmenu vo vyba-

vení poistenej domácnosti, ktorá mala za následok zv˘‰enie
poistnej hodnoty o viac ako 10%,

b) v dobe neprítomnosti (aj krátkodobej) poisten˘ch osôb v byte
zaistiÈ riadne zabezpeãenie poistenej domácnosti podºa 
podmienok dojednan˘ch v zmluve,

c) ak nie je v zmluve dojednané inak, nenechávaÈ byt neob˘van˘
viac ako 90 dní poãas jedného roka,

d) uzavrieÈ hlavn˘ uzáver vody v budovách, ktoré sú dlh‰ie ako
72 hodín neob˘vané, vo vykurovacom období aj vyprázdniÈ
jednotlivé vodovodné zariadenia, ak nie je vykurovanie prie-
beÏne udrÏované v prevádzke,

e) najneskôr do zaãiatku sÈahovania oznámiÈ poisÈovni presn˘
dátum prvého dÀa sÈahovania a novú adresu poistenej do-
mácnosti,

f) nahlásiÈ ihneì kaÏdú podstatnú zmenu, ku ktorej v súvislosti
so sÈahovaním pri‰lo.

Za podstatnú sa povaÏuje zmena v kaÏdom údaji, na ktor˘ sa po-
isÈovateº v˘slovne a písomne p˘tal.

2. V prípade vzniku poistnej udalosti je poisten˘ okrem povinností
stanoven˘ch v‰eobecnou ãasÈou VPP-M 03 povinn˘:
a) poisÈovateºovi  bezprostredne a písomne oznámiÈ vznik poist-

nej udalosti a uviesÈ popis, obstarávaciu cenu a vek  v‰etk˘ch
po‰koden˘ch, zniãen˘ch, odcudzen˘ch alebo straten˘ch vecí,

b) bezprostredne vyrozumieÈ políciu o poistnej udalosti, ktorá na-
stala za okolností naznaãujúcich trestn˘ ãin, a ktorou bola
spôsobená ‰koda,

c) nemeniÈ bez súhlasu poisÈovateºa stav vzniknut˘ poistnou 
udalosÈou, pokiaº nebude ‰koda preskúmaná, iba ak by takáto
zmena bola v záujme zníÏenia ‰kody alebo vo verejnom záuj-
me. V t˘chto prípadoch je poisten˘ povinn˘ podaÈ dostatoãné
dôkazy o rozsahu poistnej udalosti ‰etrením vykonan˘m polí-
ciou alebo in˘mi vy‰etrovacími orgánmi, fotografick˘m zázna-
mom alebo videozáznamom, a pod. Ak je povinn˘ oznámiÈ
vznik ‰kody polícii, nesmie meniÈ tento stav do ukonãenia
obhliadky miesta poistnej udalosti políciou,

d) umoÏniÈ poisÈovateºovi v‰etky nutné ‰etrenia,
e) oznámiÈ poisÈovateºovi nájdenie  stratenej veci alebo jej ãastí

a nájdenú vec alebo poskytnuté plnenie vrátiÈ,
f) zaistiÈ právo na náhradu ‰kody voãi tretej osobe a ìal‰ie po-

dobné práva a uplatniÈ tento nárok voãi tomu, kto je za ‰kodu
zodpovedn˘.

ââlláánnookk  1199
PPrráávvaa  ppooiissÈÈoovvaatteeººaa

1. PoisÈovateº je oprávnen˘ zníÏiÈ poistné plnenie úmerne závaÏ-
nosti poru‰enia povinností zo strany poisteného uveden˘ch 
v ãl. 18.

2. PoisÈovateº je tieÏ oprávnen˘ zníÏiÈ poistné plnenie, ak bolo príãi-
nou poistnej udalosti konanie poistenej osoby pod vplyvom alko-
holu ãi in˘ch omamn˘ch prostriedkov.

ââlláánnookk  2200
PPrreebbyyttkkyy  ppooiissttnnééhhoo

Prebytky poistného vzniknuté dlhodobo priazniv˘m ‰kodov˘m prie-
behom budú pouÏité k zv˘hodneniu podmienok poistenia, ako napr.
roz‰írenie poistnej ochrany, zv˘‰enie poistn˘ch súm alebo zníÏenie
poistného.

ââlláánnookk  2211  
FFoorrmmaa  ddoorruuããoovvaanniiaa

1. V‰etky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba v písomnej forme

2. Poistník je povinn˘ písomne oznámiÈ poisÈovateºovi zmenu svojej
adresy. PoisÈovateº zasiela poistníkovi písomnosti na poslednú
adresu poistníka, ktorá mu je známa. PovinnosÈ poisÈovateºa do-
ruãiÈ písomnosÈ sa splní, len ão ju poistník prevezme alebo len ão
ju po‰ta vráti poisÈovateºovi ako nedoruãiteºnú, alebo ak doruãe-
nie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím poistní-
ka. Úãinky doruãenia nastanú aj vtedy, ak poistník prijatie písom-
nosti odmietne. 

ââlláánnookk  2222
PPrríísslluu‰‰nnoossÈÈ  ssúúdduu  

Pre poistnú zmluvu uzavretú podºa t˘chto v‰eobecn˘ch poistn˘ch
podmienok platí právo Slovenskej republiky. V‰etky spory vypl˘-
vajúce z poistnej zmluvy uzavretej podºa t˘chto v‰eobecn˘ch poist-
n˘ch podmienok sa budú rie‰iÈ na príslu‰nom súde Slovenskej 
republiky.

Závereãné ustanovenia

Tieto V‰eobecné poistné podmienky pre poistenie domácnosti - ‰pe-
cifická ãasÈ sú neoddeliteºnou súãasÈou poistnej zmluvy.


