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Klauzula č. 12: Poistenie použitých strojov, prístrojov, nára dia a vozidiel  

na novú hodnotu v prípade opravy 
  

 

 

 

 

 
1. Poistná hodnota 

 
Poistná hodnota je nová hodnota poistenej veci, ktorá predstavuje bežnú trhovú hodnotu, alebo ak túto nemožno stanoviť, 
obstarávaciu cenu veci rovnakého druhu, v oboch prípadoch platnú v mieste odoslania, bezprostredne pred začiatkom 
poistenia, vrátane nákladov na poistenie, ako aj nákladov, ktoré vzniknú do okamihu prevzatia tovaru dopravcom                  
a nákladov na dopravu. Pri stanovení poistnej hodnoty sa nezohľadňujú cenové zľavy. 
 

2. Výluky z poistenia 
 
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa bez ohľadu na príčinu vzniku nevzťahuje na škody spôsobené: 
 
a) príznakmi opotrebovania a/alebo starnutia, aj predčasného, 
 
b) uvedením poistenej veci do prevádzky po škodovej udalosti, ktorá nastala pred ukončením definitívneho obnovenia      

a zabezpečenia riadnej prevádzky. 
 

3. Poistné plnenie 
 
3.1. V prípade poškodenia, zničenia alebo straty častí poistenej veci poisťovateľ nahradí nevyhnutné náklady na znovu-

vyrobenie alebo znovuobstaranie poškodených, zničených alebo stratených častí v čase zistenia škody, avšak len        
v pomere poistnej sumy k novej hodnote podľa ods. 1. Zrážky "nové za staré" sa neuplatňujú. Ak sa vložením nového 
dielu zvýši hodnota celej poistenej veci, bude z poistného plnenia odpočítaná suma zodpovedajúca tomuto zvýšeniu 
hodnoty. Z poistného plnenia bude tiež odpočítaná hodnota prípadných zvyškov. 

 
3.2. V prípade zničenia alebo straty celej poistenej veci poisťovateľ nahradí jej časovú hodnotu v čase zistenia škody,        

po odpočítaní hodnoty použiteľných vecí (zostatková hodnota), avšak najviac do výšky poistnej sumy. Ak náklady      
na opravu poistenej veci dosiahnu alebo prekročia jej časovú hodnotu v čase zistenia škody, považuje sa vec              
za zničenú.  

 


