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Článok 1 – Úvodné ustanovenia

1. Tieto osobitné poistné podmienky pre poistenie pre
prípad odcudzenia (ďalej len „OPPO“) dopĺňajú
ustanovenia všeobecných poistných podmienok pre
poistenie majetku (ďalej len „VPPM“) a sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistenie pre
prípad odcudzenia sa riadi príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, VPPM, týmito OPPO,
zmluvnými dojednaniami a poistnou zmluvou.

2. OPPO dopĺňajú, prípadne nahrádzajú VPPM v
ustanoveniach uvedených v týchto OPPO. Ak sa
ustanovenia OPPO a ustanovenia VPPM vzájomne
nevylučujú, poistenie sa riadi obidvomi. Ak sa
ustanovenia OPPO a ustanovenia VPPM vzájomne
vylučujú, poistenie sa riadi týmito OPPO.

3. Pre vzťahy a záležitosti, ktoré nie sú upravené OPPO,
platia ustanovenia uvedené vo VPPM.

Článok 2 – Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia sú jednotlivé veci hnuteľné, ich
súbory alebo výbery uvedené v poistnej zmluve.
Poistenie sa na tieto veci vzťahuje, ak nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak, iba za predpokladu, že sú
evidované v účtovníctve poisteného alebo v inej
evidencii poisteného v zmysle príslušných právnych
predpisov. Poistenie sa vzťahuje aj na časť poisteného
súboru hnuteľných vecí, ktorý poistený preukázateľne
nadobudol, ale ešte ho bez zbytočného odkladu z
objektívnych príčin neuviedol vo svojej účtovnej
evidencii. Evidencia poistených vecí v účtovníctve sa
nevyžaduje, pokiaľ je poisteným fyzická osoba, ktorá nie
je podnikateľom.

2. Pri poistení súboru vecí sa poistenie vzťahuje aj na
veci, ktoré sa stali súčasťou tohto poisteného súboru po
uzavretí poistnej zmluvy. Veci, ktoré prestali byť
súčasťou súboru, prestávajú byť poistené.

3. Predmetom poistenia sú veci vo vlastníctve alebo
spoluvlastníctve poisteného uvedeného v poistnej
zmluve (ďalej len „vlastné veci“):
a. technické zariadenia a vybavenie, stroje a strojné

zariadenia, motorové vozidlá, na ktoré sa nevzťahuje

povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla;

b. zásoby;
c. iný majetok špecifikovaný v poistnej zmluve.

4. Ak je tak dojednané, v poistnej zmluve sú
predmetom poistenia aj cudzie veci, ktoré poistený
uvedený v poistnej zmluve užíva na základe písomnej
dohody (ďalej len „cudzie veci užívané“) alebo prevzal
za účelom poskytnutia služby na základe písomnej
zmluvy, objednávky alebo zákazkového listu (ďalej len
„cudzie veci prevzaté“):
a. prenajaté technické zariadenia a vybavenie, stroje a

strojné zariadenia, motorové vozidlá, na ktoré sa
nevzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu o
povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla;

b. veci prevzaté poisteným za účelom ich spracovania
alebo opravy;

c. veci prevzaté poisteným do jeho užívania;
d. veci prevzaté poisteným za účelom ďalšieho predaja.

5. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom
tohto poistenia sú cennosti, ktoré súvisia s prevádzkou
poisteného, resp. ktorých umiestnenie v mieste
poistenia je odôvodnené a potrebné. Toto poistenie sa
vzťahuje na:
a. peniaze, cenné papiere;
b. cennosti vo vlastníctve poisteného;
c. cennosti prevzaté poisteným za účelom ich

spracovania alebo opravy;
d. cennosti prevzaté poisteným za účelom ďalšieho

predaja;
e. iné cennosti špecifikované v poistnej zmluve.

6. Ak je poistenou vecou budova alebo iný nehnuteľný
majetok, tak poistenie sa vzťahuje na stavebné súčasti
poistenej nehnuteľnosti (pevne zabudované zariadenia
alebo pevne zabudovaný nábytok), príslušenstvo budovy
alebo stavby (pevne zabudované vybavenie stavby ako
napr. výťahy, bojlery, klimatizácie, palivové nádrže alebo
kotly centrálneho vykurovania), elektronickú zabez-
pečovaciu signalizáciu, ktorá zabezpečuje miesto
poistenia, a pevne zabudované bezpečnostné schránky,
ktorých obsah je poistený. Ak je poistenou vecou
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budova alebo stavba, poistenie sa vzťahuje aj na
oplotenie poistenej budovy alebo stavby, najviac však do
výšky 1 % z poistnej sumy poistenej budovy.

Článok 3 – Poistná hodnota, poistná suma,
limit plnenia

1. Poistná suma v prípade technického zariadenia, výbavy,
strojov a iných predmetov vo vlastnom alebo cudzom
vlastníctve musí zodpovedať poistnej hodnote predmetov,
s ohľadom na súhrnnú hodnotu poisteného majetku.

2. Poistná suma v prípade zásob, cudzích vecí a cenností
musí zodpovedať maximálnej hodnote ich očakávaného
stavu počas roka.

Článok 4 – Poistné riziká

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak
škoda na poistenej veci bola spôsobená:
a. krádežou, za krádež sa považuje prisvojenie si

poistenej veci treťou osobou, ak sa páchateľ zmocnil
tejto veci jedným z nasledujúcich spôsobov:
a/1. do miesta poistenia sa dostal za použitia

nástroja alebo zariadenia, ktoré nie je určené
na jeho riadne otváranie;

a/2. do miesta poistenia sa dostal preukázateľne
násilným spôsobom;

a/3. do miesta poistenia sa dostal za použitia kľúča
určeného na jeho riadne otváranie, ktorého sa
zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežou, za
predpokladu, že poistený nevedel o odcudzení
kľúča, resp. že časové obdobie medzi dvoma
udalosťami neumožnilo ochranu miesta
poistenia výmenou zámkov;

a/4. páchateľ sa ukryl na mieste poistenia a po
uzamknutí priestoru a prekonaní zabezpečenia
proti krádeži, stanoveného poistnou zmluvou si
prisvojil poistené predmety, pričom zanechal po
sebe stopy, ktoré potvrdzujú jeho neoprávnenú
prítomnosť;

a/5. vniknutím do bezpečnostnej schránky s
obsahom poistených predmetov v miestnosti,
do ktorej vnikol jedným zo spôsobov vyššie
uvedených v bodoch a/1 až a/4, niektorým z
nasledujúcich spôsobov:
a/5.1. za použitia nástroja alebo zariadenia,

ktoré nie je určené na jej riadne
otvorenie;

a/5.2. kľúčom určeným na jej riadne otvorenie,
ktorého sa páchateľ zmocnil:
– vlámaním sa do bezpečnostnej

schránky, ktorej stupeň zabezpečenia
je minimálne na úrovni zabezpečenia
bezpečnostnej schránky, v ktorej sú
uložené poistené veci;

– vlámaním sa do bezpečnostnej

schránky uzamykateľnej dvoma alebo
viacerými zámkami, ktorých kľúče sú
uložené oddelene a mimo miesta
poistenia;

– lúpežou mimo miesta poistenia;
a/5.3. rozbitím bezpečnostnej schránky; za

rozbitie sa nepovažuje, ak bola
bezpečnostná schránka odcudzená v
súvislosti s nedodržaním predpisov na
inštaláciu bezpečnostnej schránky.

b. lúpežou, za lúpež sa považuje zmocnenie sa veci
páchateľom alebo ponechanie danej veci v prípade
pristihnutia páchateľa pri čine:
b/1. za použitia násilia alebo hrozby bezprost-

redného násilia proti poistenému, jeho
zamestnancovi, inej oprávnenej osobe alebo
osobe poverenej poisteným;

b/2. využitím zníženého odporu poisteného v
dôsledku jeho fyzického oslabenia po nehode
(nie v príčinnej súvislosti s vedomým požitím
alkoholu, drog alebo zneužitím liekov) alebo v
dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť
zodpovedný poistený alebo poverená osoba. Za
osoby poverené poisteným sa považujú osoby,
ktorým poistený zveril poistené veci, osoby
poverené strážením prepravovaných vecí alebo
osoby poverené strážnou službou.

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie pri škode na
peniazoch, cenných papieroch, vkladných knižkách,
dokladoch, drahokamoch, drahých kovoch a
predmetoch z nich vyrobených, perlách, zbierkach
mincí a zbierkach známok, vzniknutej v dôsledku lúpeže
iba v prípade, ak sa poistené veci v čase vzniku poistnej
udalosti nachádzali v jednom z nasledovných zariadení,
ktoré bolo v čase lúpeže uzamknuté:
– oceľová skriňa;
– príručná pokladnička;
– bezpečnostná schránka zabudovaná v stene alebo v

podlahe;
– nábytkový trezor;
– skriňový trezor.

2. Toto poistenie sa vzťahuje aj na riziko vandalizmu.
Pod vandalizmom sa rozumie:
a. vnútorný vandalizmus; vnútorným vandalizmom

sa rozumie poškodenie alebo zničenie poistenej veci
v súvislosti s vykonaním alebo pokusom o vykonanie
činov, uvedených v bode 1 písm. a, b tohto článku,
bez ohľadu na to, či k samotnej krádeži alebo lúpeži
poistenej veci došlo alebo nie.
a/1. Toto poistenie sa vzťahuje aj na predmet

poistenia uvedený v bode 6 čl. 2 týchto OPPO.
a/2. Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je,

že škodová udalosť bola nahlásená polícii a
poistený umožnil poisťovateľovi prístup k
vyšetrovaciemu alebo obdobnému spisu polície
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a na vyžiadanie poisťovateľa poskytol kópie v
ňom obsiahnutých dokumentov.

b. vonkajší vandalizmus; vonkajší vandalizmus je
úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie
verejne prístupnej poistenej veci, ktorého sa
dopustila tretia osoba (páchateľ) v priamej súvislosti
s vykonaním alebo pokusom o vykonanie činov
uvedených v bode 1 písm. a, b tohto článku, bez
ohľadu na to, či k samotnej krádeži alebo lúpeži
poistenej veci došlo alebo nie.

Výška poistného plnenia pri riziku vandalizmu je zhora
ohraničená 1 % (jedným percentom) z hodnoty limitu
poistného plnenia stanoveného pre predmet poistenia
poškodený alebo zničený rizikom vandalizmus,
dojednaného v poistnej zmluve pre poistenie pre prípad
odcudzenia, maximálne však do výšky limitu stanoveného
pre skutočný – realizovaný spôsob zabezpečenia podľa
prílohy k poistnej zmluve „Spôsoby zabezpečenia pre
prípad odcudzenia pre poistenie podnikateľov”. Celkové
poistné plnenie za krádež alebo lúpež vrátane
vandalizmu sa sčítava a jeho hornou hranicou je limit
poistného plnenia dojednaný v poistnej zmluve.

Článok 5 – Výluky z poistenia

Toto poistenie sa nevzťahuje na:
a. lietadlá, plavidlá, koľajové vozidlá, prípadne iné

zariadenia schopné pohybu v atmosfére;
b. domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá a iné

druhy vyšších organizmov;
c. lesy, porasty a rastliny;
d. budovy v čase vykonávania stavebných prác a na

škody na veciach uložených v takejto budove;
e. verejné rozvody elektriny, plynu, vody, tepla a

verejné elektronické komunikačné siete;
f. softvérové vybavenie a elektronické dáta;
g. škody spôsobené spreneverou, obyčajnou krádežou

(t. j. krádežou bez prekonania prekážky);
h. škody spôsobené úmyselným konaním zamestnancov

poisteného, ak toto konanie bolo uskutočnené v
mieste poistenia počas doby, kedy bol umožnený
prístup do miesta poistenia pre týchto zamestnancov;

i. škody spôsobené zistením rozdielov pri inventúre
alebo audite;

j. škody na peniazoch alebo tovare odcudzenom z
automatov za pomoci falošných alebo hodnote
neadekvátnych peňazí, alebo iných predmetov ako
je minca.

Poistenie sa na veci uvedené v písm. a až j tohto článku
nevzťahuje ani v prípade, ak sú súčasťou súboru alebo
výberu vecí uvedených v bodoch 1, 2, 3, 4 alebo 5 čl.
bod 2.

Článok 6 – Poistné plnenie

1. Pri poistení v zmysle čl. 4 bod 1 písm. a, b poisťovateľ
uhradí pri poistnej udalosti aj náklady:

a. na odpratanie sutín po poistnej udalosti;
b. súvisiace s opravou škôd vzniknutých z dôvodu

rozbitia, vypáčenia a vylomenia uzamykacích
zariadení v rámci interiérov budov slúžiacich na
uskladňovanie a odkladanie poistených vecí;

c. potrebné na výmenu zámkov, ak bola krádež
spáchaná za použitia originálneho kľúča alebo kópie
originálneho kľúča;

d. na dočasné bezpečnostné opatrenia (napr. strážna
služba, dočasné uzamknutie) potrebné z dôvodu
vzniku poistnej udalosti, ak dal poisťovateľ na
vykonanie týchto opatrení vopred súhlas;

e. vynaložené na opatrenia za účelom zmiernenia
rozsahu škody, aj keď tieto opatrenia neboli úspešné.

Horná hranica výšky celkového poistného plnenia
vrátane týchto nákladov sa rovná limitu poistného
plnenia dojednanému v poistnej zmluve, najviac však
sume limitu plnenia v závislosti na spôsobe
zabezpečenia, uskutočneného v čase vzniku poistnej
udalosti, ktorý je uvedený v prílohe k poistnej zmluve
Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia pre
poistenie podnikateľov.

2. Poistné plnenie pre prípad odcudzenia poisteného
majetku je obmedzené limitom plnenia zodpovedajúcim
skutočnému spôsobu zabezpečenia v mieste a čase
vzniku poistnej udalosti podľa prílohy k poistnej zmluve
Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia pre
poistenie podnikateľov.

Článok 7 – Povinnosti poisteného

1. Poistený je povinný v prípade straty kľúča od
vstupných dverí do miesta poistenia alebo kľúča od
bezpečnostnej schránky, kde sú uložené poistené veci v
súlade so spôsobom zabezpečenia dojednaným v
poistnej zmluve, bezodkladne zabezpečiť výmenu
existujúceho zámku iným zámkom minimálne
rovnakého druhu a kvality.

2. Poistený je povinný dbať na dodržanie, resp.
nezníženie spôsobu zabezpečenia poistených vecí proti
odcudzeniu, ktorý je dohodnutý v poistnej zmluve.

3. V prípade vzniku poistnej udalosti je poistený povinný
zabezpečiť inventarizáciu majetku a zabezpečiť pre
poisťovateľa všetky potrebné podklady na preverenie
správnosti vykonanej inventarizácie.

Článok 8 – Miesto poistenia

1. Miestom poistenia je budova, miestnosť alebo miesto
nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky,
vymedzené v poistnej zmluve adresou alebo
katastrálnym územím a číslom parcely (pozemku), kde
sa poistené veci nachádzajú, ak nie je ďalej v OPPO
alebo v poistnej zmluve dojednané inak.
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2. Pri hnuteľných veciach sa poistenie vzťahuje aj na
miesto, kam boli poistené veci premiestnené z miesta
poistenia uvedeného v poistnej zmluve na nevyhnutnú
dobu v dôsledku bezprostredne hroziacej alebo už
vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie sa na toto miesto
vzťahuje odo dňa, kedy boli poistené veci premiestnené
na toto miesto, len ak poistený do 14 dní túto
skutočnosť oznámil poisťovateľovi a zároveň mu
poskytol adresu (alebo katastrálne územie a číslo
parcely) a zoznam premiestnených vecí. Miesto, kam
boli poistené veci premiestnené, musí spĺňať požiadavky
spôsobu zabezpečenia poistených vecí proti
odcudzeniu, aké boli dohodnuté pre miesto poistenia
uvedené v poistnej zmluve.

3. Miestom poistenia pre veci uvedené v čl. 2, bod 5
týchto OPPO sú uzamknuté úschovné objekty alebo
trezory spĺňajúce klasifikácie podľa príslušnej technickej
normy, umiestnené na adrese alebo pozemku
uvedenom v poistnej zmluve.

Článok 9 – Výkladový slovník

Za ceniny sa považujú poštové známky, kolky, lósy,
cestovné lístky a prenosné predplatné cestovné lístky na
MHD, dobíjacie kupóny pre mobilné telefóny, diaľničné
známky, stravovacie, darčekové a iné poukážky a pod.
Sú to veci, ktoré nahradzujú peňažné prostriedky alebo
z ktorých je možné čerpať po ich vydaní do užívania.

Cennosťami rozumieme:
a. peniaze;
b. ceniny;
c. cenné papiere (akcie, obligácie, vkladové listy,

vkladné knižky a pod.);

d. zbierky známok, zbierky mincí, zbierky medailí a
pod.;

e. drahé kovy a predmety z nich vyrobené, neosadené
perly a drahokamy.

Za peniaze sa považujú platné tuzemské a zahraničné
bankovky a mince.

Spreneverou sa rozumie privlastnenie si zverenej
poistenej veci.

Zásoby sú materiál, tovar, nedokončená výroba (okrem
nedokončenej stavebnej výroby), polotovary a
dokončené výrobky.

Článok 10 – Záverečné ustanovenia

1. Tieto OPPO sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy.

2. Od týchto OPPO sa je možné odchýliť v poistnej
zmluve na základe dohody zmluvných strán, ak to nie je
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.

3. Ustanovenia týchto OPPO týkajúce sa poisteného sa
vzťahujú aj na poistníka (pokiaľ je poistník osobou
odlišnou od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú
osobu.

4. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto OPPO, sa v
otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom
Slovenskej republiky. Pre súdne spory z tejto poistnej
zmluvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky.
Uvedené taktiež platí pre poistné riziká v zahraničí.

5. Tieto OPPO nadobúdajú účinnosť dňom 01. 07. 2015.
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