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Zmluvné ustanovenia a Doložky pre poistenie hnute ľných vecí – živel 
ZU PPZ HV 14 

 
ZMLUVNÉ USTANOVENIA 
1. Ak bolo uzavreté poistenie pre prípad poškodenia alebo 

zničenia poistenej veci povodňou alebo záplavou, 
dojednáva sa, že poistený má nárok na vyplatenie 
poistného plnenia z poistných udalostí, ktoré nastali v 
priebehu jedného poistného obdobia poškodením alebo 
zničením poistenej veci alebo súboru vecí povodňou alebo 
záplavou najviac do výšky poistnej sumy uvedenej 
v poistnej zmluve pre túto vec alebo súbor vecí, pričom 
maximálny limit poistného plnenia poisťovateľa je v tomto 
prípade 332.000 € za celé poistné obdobie. Toto 
ustanovenie analogicky platí aj v prípade, ak je poistenie 
uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich 
mesiacov (jeden poistný rok). 

2. Ustanovenie bodu 1 týchto zmluvných ustanovení platí 
obdobne, ak bolo uzavreté poistenie pre prípad poškodenia 
alebo zničenia poistenej veci zemetrasením. 

 
DOLOŽKY 
Poistenie podľa príslušnej doložky platí len za predpokladu, že 
je to v poistnej zmluve uvedené (odvolávkou na príslušnú 
doložku alebo skratkou doložky). Poistenie podľa doložiek  MA2, 
MA3, MB2 a MB3 platí do výšky v nich uvedených limitov 
poistného plnenia automaticky, pokiaľ sa v poistnej zmluve 
dojedná akýkoľvek predmet poistenia hnuteľných vecí pre riziko 
živelných udalostí. 
 

Doložka MA2 – Poistenie súboru hnute ľných vecí 
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa v 

rozsahu tejto doložky vzťahuje na stroje, prístroje, zariadenia, 
dopravné prostriedky, ktorým nie je prideľované evidenčné 
číslo (ďalej len EČ), inventár a hnuteľné veci s dobou 
použiteľnosti najviac jeden rok (okrem zásob). 

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na veci 
uvedené v článku I. bode 4 VPP PPZ 14.  

 

Doložka MA3 – Poistenie súboru zásob 
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie v rozsahu 

tejto doložky sa vzťahuje iba na materiál, tovar a zásoby 
vlastnej výroby (nedokončená výroba), polotovary vlastnej 
výroby a výrobky. 

2. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie v rozsahu 
tejto doložky sa nevzťahuje na nedokončenú stavebnú výrobu, 
zvieratá, motorové vozidlá, ktorým je prideľované evidenčné 
číslo (ďalej len EČ) ako aj prívesy motorových vozidiel, ktorým 
je prideľované EČ, motorky, štvorkolky a ťažné stroje. 

 

Doložka MA4 – Poistenie prevzatých cudzích hnute ľných 
vecí 
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie v rozsahu 

tejto doložky sa vzťahuje na cudzie hnuteľné veci, ktoré 
poistený prevzal od fyzickej alebo právnickej osoby na základe 
písomného zmluvného vzťahu s touto osobou, predmetom 
ktorého je vykonanie práce alebo pracovnej činnosti alebo 
iného obdobného zmluvného vzťahu, ktorý bezprostredne 
súvisí s predmetom podnikateľskej činnosti poisteného.  

2. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa 
v rozsahu tejto doložky uzaviera ako poistenie prvého rizika, 
pričom poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom  
rozsahu ako v prípade, keď je poistenie uzavreté na časovú 
hodnotu. 

 

Doložka MA5 – Poistenie nákladov na demoláciu, vypr atanie 
a odvoz odpadu 
1. V zmysle  článku XII. bodu 2  VPP PPZ 14 sa dojednáva, že 

poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na primerané 
preukázané náklady poisteného na demoláciu, vypratanie a 
odvoz odpadu potrebné k oprave alebo znovuzriadeniu 
poistenej veci postihnutej poistnou udalosťou, ktoré presahujú 
2 percentá z poistnej sumy dohodnutej pre postihnutú poistenú 
vec, maximálne však do výšky dojednanej poistnej sumy. 

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie 
prvého rizika. 

 

Doložka MA6 – Zvláštne dojednania pre poistenie vec í na 
prvé riziko 
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na veci alebo 

súbory vecí, ak sú tieto veci alebo súbory vecí špecifikované v 
poistnej zmluve. 

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva ako poistenie 
prvého rizika. 

3. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak alebo ak nie je 
poistné plnenie upravené v článku XI. VPP PPZ 14, poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, 
keď je poistenie uzavreté na novú hodnotu. 

 

Doložka MA7 – Poistenie na preventívnu poistnú sumu  
1. Pri uzavretí poistenia s dojednaním tejto doložky sa stanovená 

preventívna poistná suma pripočíta k poistnej sume predmetu 
poistenia, pre ktorý bola dojednaná, ak bola pri likvidácii 
poistnej udalosti poistná hodnota predmetu poistenia vyššia 
ako jeho poistná suma stanovená pri uzatvorení poistnej 
zmluvy (nepostačiteľnosť poistnej sumy). 

2. V prípade, že sa prejavila nepostačiteľnosť poistnej sumy v 
zmysle bodu 1 tejto doložky, poistený je povinný doplatiť 
poisťovateľovi dvojnásobok poistného, ktoré bolo uhradené pri 
dojednaní poistenia za túto doložku. Takto zistenú sumu je 
poisťovateľ oprávnený započítať voči  poistnému plneniu, na 
ktoré vznikol poistenému nárok. 

 

Doložka MA8 – Poistenie oprávnene užívaných cudzích  
hnute ľných vecí 
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie v rozsahu tejto 
doložky sa vzťahuje na cudzie hnuteľné veci, ktoré poistený 
oprávnene užíva na základe písomného zmluvného vzťahu 
s fyzickou alebo právnickou osobou, predmetom ktorého je 
vykonanie práce alebo pracovnej činnosti alebo iného obdobného 
zmluvného vzťahu, ktorý bezprostredne súvisí s predmetom činnosti 
poisteného. 
 

Doložka MB2 – Dojednanie pre poistenie vecí zamestn ancov 
1. Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje 

na veci, ktoré sú definované v článku I. bode 5 VPP PPZ 14. 
Poistenie sa nevzťahuje na motorové vozidlá, ktorým je 
prideľované evidenčné číslo (ďalej len EČ), ako i na prívesy 
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motorových vozidiel, ktorým je prideľované EČ, motorky, 
štvorkolky, ťažné stroje, lietadlá, lietajúce stroje a lietajúce 
zariadenia všetkých druhov, plavidlá, lodné motory a zvieratá. 
Táto výluka sa týka i súčastí a príslušenstva vyššie 
vymenovaných vecí. 

2. Poistenie sa v rozsahu tejto doložky uzaviera ako poistenie 
prvého rizika. 

3. Dojednáva sa, že pri poistení touto doložkou poisťovateľ 
poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, 
keď je poistenie uzavreté na časovú hodnotu. 

4. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,  v jednom poistnom 
období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia v zmysle tejto 
doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 €  za všetky 
poistené veci so spoluúčasťou 30 €. Toto ustanovenie platí aj v 
prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu 
ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok). 

 

Doložka MB3 – Dojednanie pre poistenie platných 
tuzemských i cudzozemských štátoviek, bankoviek, 
obežných mincí a cenín 
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie 

prvého rizika. 
2. Dojednáva sa, že v prípade poškodenia  bankoviek a mincí 

(ďalej len peniaze), poskytne poisťovateľ poistné plnenie 
v hodnote poškodených peňazí po odpočítaní náhrady, ktorú 
možno získať v banke v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov upravujúcich poskytovanie náhrad za 
necelé a poškodené peniaze. 

3. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo straty peňazí 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie v hodnote zničených 
alebo stratených peňazí. 

4. Dojednáva sa, že pokiaľ vydavateľ cenín umožní poistenému 
výmenu poškodených cenín za nepoškodené, uhradí 
poisťovateľ len poplatky spojené s ich výmenou. 

5. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo  straty peňazí 
a cenín poskytne poisťovateľ poistné plnenie v hodnote 
zničených alebo stratených peňazí a cenín. 

6. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom 
období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia v zmysle tejto 
doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 €  za všetky 
peniaze a ceniny so spoluúčasťou 30 €. Toto ustanovenie platí 
aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj 
kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok). 
V zmysle článku III. bodu 3 VPP PPZ 14 sa dojednáva, že 
peniaze a ceniny do výšky 350 € musia byť uložené v 
úschovnom objekte (pričom sa nevyžaduje ohňovzdornosť 
objektu). 

 

Doložka MB4 – Dojednanie pre poistenie vecí zvláštn ej, 
kultúrnej, umeleckej  a historickej hodnoty 
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na veci alebo 

súbory vecí, ak sú tieto veci alebo súbory vecí špecifikované v 
poistnej zmluve. 

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie 
prvého rizika. 

 
Doložka MC2 – Poistenie pre prípad poškodenia alebo  
zničenia poistenej veci nárazom dopravného prostriedku 
Odchylne od článku II. VPP PPZ 14 sa poistenie v rozsahu tejto 
doložky ďalej uzaviera aj pre prípad poškodenia alebo zničenia 
poistenej veci nárazom dopravného prostriedku. Poistenie sa však 

nevzťahuje na škody spôsobené dopravným prostriedkom 
prevádzkovaným poisteným alebo osobou blízkou poistenému. 
 
Doložka M18 – Poistenie vecí pri vnútroštátnej dopr ave 
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa článok 

II. VPP PPZ 14 dopĺňa v nasledovnom znení: 
Poistenie sa uzaviera pre prípad poškodenia alebo zničenia 
poistenej veci udalosťou uvedenou v článku II. bodoch 1, 2 a 3 
VPP PPZ 14 a ďalej pre prípad poškodenia alebo zničenia 
poistenej veci pri dopravnej nehode alebo jej straty následkom 
dopravnej nehody. Ak došlo k poškodeniu alebo zničeniu 
poistenej veci pri dopravnej nehode alebo jej strate následkom 
dopravnej nehody, poistenému vzniká právo na poistné plnenie 
len vtedy, ak bola táto nehoda prešetrená políciou. Za 
dopravnú nehodu sa pre účely tohto poistenia nepovažuje 
poškodenie dopravného prostriedku iba dopravovanými 
vecami. 

2. Článok I. bod 1 VPP PPZ 14 sa v prípade dojednania tejto 
doložky v poistnej zmluve  mení nasledovne: 
Poistenie sa vzťahuje na hnuteľné veci, vlastníkom ktorých je 
poistený, dopravované dopravným prostriedkom uvedeným v 
poistnej zmluve vlastným menom a na vlastný účet poisteného. 
Poistenie sa nevzťahuje na zbrane a strelivo a na veci, ktoré sú 
uvedené v článku I. bode 4 písm. a), b), c) VPP PPZ 14. Ďalej 
sa poistenie nevzťahuje na obsah automatov uvedených v 
článku I. bode 4 písm. f) VPP PPZ 14. 

3. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa článok 
III. VPP PPZ 14 mení nasledovne: 
Pri doprave vecí je miestom poistenia územie Slovenskej 
republiky. Pokiaľ je dohodnuté územie Európa, rozumie sa tým 
geografické územie Európy, s výnimkou nasledujúcich štátov: 
Ukrajina, Bielorusko, Ruská federácia, Srbsko, Čierna Hora, 
Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Albánsko, Moldavsko, 
Azerbajdžan, Gruzínsko a Arménsko, ak nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté  inak.  
Doprava vecí začína prevzatím poistenej veci za účelom 
bezprostredne nadväzujúcej dopravy a končí odovzdaním 
poistenej veci  v mieste dodávky. 

4. Poistenie sa v rozsahu tejto doložky uzaviera ako poistenie 
prvého rizika. 

5. Poistenie sa v rozsahu tejto doložky uzaviera aj pre prípad 
odcudzenia prepravovaných hnuteľných vecí, ak k odcudzeniu 
došlo v súvislosti s požiarom, výbuchom, pádom stromu, 
stožiaru alebo iných predmetov alebo dopravnou nehodou 
vozidla, ktoré je vo vlastníctve poisteného vykonávajúceho 
prepravu. Právo na poistné plnenie vznikne poistenému len za 
predpokladu, že poistený bol pri uvedených udalostiach 
zbavený možnosti sa o poistené veci starať. Za dopravnú 
nehodu sa pre účely tohto poistenia nepovažuje poškodenie 
dopravného prostriedku iba dopravovanými vecami. 

6. Poistné plnenie v prípade dojednania tejto doložky poisťovateľ 
poskytne podľa článku XI. bodu 2 písm. b) a 3  písm. b) VPP 
PPZ 14. 

 

Doložka MD2 – Vzdanie sa námietky podpoistenia 
V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa dojednáva, 
že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo súboru poistených 
vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, 
ustanovenie článku XI. bodu 15 VPP PPZ 14 na účely tejto doložky 
neplatí.  


