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Poistné podmienky pre poistenie doplnkových rizík  

k základnému požiarnemu poisteniu /VPPODR/ 
 

 

 

 

 

 

 
Všeobecná časť 

 
 
/1/ Na tento druh poistenia sa vzťahujú ustanovenia Všeobecných podmienok pre poistenie majetku /VPPM/ a Všeobecných 

podmienok pre poistenie požiaru /VPPO/, pokiaľ z ďalej uvedeného nevyplýva inak. 
 
/2/ Poistné zmluvy uzatvorené na základe týchto poistných podmienok platia ako doplnkové poistné zmluvy k základnému 

požiarnemu poisteniu. Predpokladom uzatvorenia takýchto poistných zmlúv je uzatvorenie poistnej zmluvy základného 
požiarneho poistenia. Tieto zmluvy zdieľajú spoločný osud so zmluvami o požiarnom poistení a zaniknú tiež, keď zaniknú 
zmluvy o základnom požiarnom poistení. 

 

 
Čl. 1 

Poistené nebezpe čenstvá a škody.  
 
/1/ Poisťovňa je povinná plniť za poistené veci, ktoré boli zničené alebo poškodené v dôsledku: 
 

a, vnútorných nepokojov, zlomyseľného poškodenia, štrajku alebo výluky, 
 
b, nárazu vozidla, dymu, nadzvukového tresku, 
 
c, úniku vody so sprinkleru, 
 
d, úniku vody z vodovodného zariadenia, 
 
e, víchrice, 
 
f, krupobitia, 

 
avšak len vtedy, ak tieto nebezpečenstvá sú v poistnej zmluve uvedené ako poistené. 

 
/2/ Pri poisteniach podľa bodu 1 sa jedná o právne samostatné zmluvy. Každé zo skupiny rizík podľa bodu 1 a - 1 f je poistené 

len v prípade, že tak bolo dojednané. Každé poistenie je možné vypovedať samostatne, pričom ostatné dojednania zostá-
vajú nedotknuté. 

 
/3/ Poisťovňa neplní za škody spôsobené na montážnych objektoch a montážnom vybavení, stavebných prácach a stavebnom 

zariadení, zasklení, prepravovanom tovare, úradne pripustených motorových vozidlách a ich prívesoch, s výnimkou tých 
škôd, ktoré vznikli v dôsledku požiaru alebo výbuchu následkom vnútorných nepokojov, zlomyseľného poškodenia, štrajku 
alebo výluky. 

 
/4/ Nepoistené sú, bez ohľadu na spolupôsobiace príčiny, škody, ktoré vznikli následkom: 
 

a, vojny a vojnových udalostí, revolúcie, povstania, vzbury, iných násilných činov, teroristických akcií alebo nariadení 
úradov (ak sa nedá zistiť či niektorá z týchto príčin existuje, rozhoduje prevažujúca pravdepodobnosť), 

 
b, požiaru alebo výbuchu, pokiaľ je možné tieto nebezpečenstvá kryť v rámci požiarneho poistenia. 

 
 

Čl. 2 
Spoluú časť. 

 
/1/ Poistený znáša spoluúčasť na každej náhrade škody, vrátane nákladov na zabránenie alebo zníženie škody vo výške, ktorá 

je v poistnej zmluve stanovená. Spoluúčasť sa odpočíta zvlášť pre každé z uvedených nebezpečenstiev: 
 

- vnútorné nepokoje, zlomyseľné poškodenie, štrajk alebo výluka, 
 
- náraz vozidla, dym, nadzvukový tresk, 
 
- únik vody zo sprinkleru, 
 
- únik vody z vodovodného zariadenia, 
 
- víchrica, 
 
- krupobitie. 
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/2/ Pod pojmom poistná udalosť sa v zmysle týchto poistných podmienok rozumejú všetky škody, ktoré vzniknú z tej istej 
príčiny v časovej súvislosti v rozmedzí 72 hodín. Poistné udalosti, ktoré vzniknú počas 2 hodín časovo navzájom nezávisle, 
nespadajú do tohto ustanovenia, ale každá z nich sa považuje za osobitnú poistnú udalosť. 

 
 

Osobitná časť 
 
 

A. Vnútorné nepokoje, zlomyse ľné poškodenie, štrajk alebo výluka  
 
 

Čl. 3 
Obmedzenie štátnym ru čením.  

 
/1/ Nárok na poistné plnenie za škody v dôsledku vnútorných nepokojov, zlomyseľného poškodenia, štrajku alebo výluky 

nevzniká, pokiaľ je predpoklad priameho alebo podporného nároku na náhradu škody štátom. 
 
/2/ Nárok na poistné plnenie v prípadoch uvedených v bode 1 sa vzťahuje len na časť škody, ktorá prekračuje maximálnu 

hranicu náhrady škody štátom. 
 
 

Čl. 4 
Vnútorné nepokoje.  

 
/1/ Poisťovňa je povinná plniť, pokiaľ sú násilným konaním v súvislosti s vnútornými nepokojmi zničené alebo poškodené 

poistené veci. 
 
/2/ Zahrnuté sú škody v dôsledku odcudzenia pri drancovaní v bezprostrednej súvislosti s vnútornými nepokojmi. 
 
 

Čl. 5 
Zlomyse ľné poškodenie.  

 
/1/ Zlomyseľným poškodením sa rozumie bezprostredné úmyselné poškodenie a zničenie poistených vecí. 
 
/2/ Poisťovňa nemá povinnosť plniť, pokiaľ vecné škody: 
 

a, vzniknú v súvislosti s krádežou vlámaním, 
 
b, boli spôsobené poisteným alebo inou osobou z jeho popudu, 
 
c, boli spôsobené zamestnancom prevádzky alebo cudzou osobou činnou v prevádzke. 

 
/3/ O zvýšenie rizika, podľa čl. 2 Všeobecných poistných podmienok majetku /VPPM/ sa jedná, ak je budova trvalo alebo 

prechodne nepoužívaná. 
 
 

Čl. 6 
Štrajk alebo výluka.  

 
/1/ Štrajkom sa rozumie spoločne plánované a na určitý cieľ zamerané zastavenie práce väčšieho počtu pracovníkov prevádz-

ky. Výlukou sa rozumie spoločne plánované a na určitý cieľ zamerané vylúčenie väčšieho počtu zamestnancov zamestná-
vateľom. 

 
/2/ Poisťovňa je povinná plniť, ak sú bezprostredným následkom konania štrajkujúcich alebo vylúčených zamestnancov v sú-

vislosti so štrajkom alebo odporom proti výluke zničené alebo poškodené poistené veci. 
 
/3/ Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli na veciach patriacich zamestnancom prevádzky. 
 
 

Čl. 7 
Maximálna ro čná výška poistného plnenia.  

 
/1/ Plnenie za riziká spôsobené vnútornými nepokojmi, zlomyseľným poškodením, štrajkom alebo výlukou je obmedzené 

zmluvne dojednanou maximálnou ročnou výškou poistného plnenia. Všetky škody, ktoré vzniknú v bežnom roku, sa celkovo 
sčítajú do maximálnej ročnej náhrady škody. 

 
/2/ Náklady, ktoré poistený vynaloží k odvráteniu alebo zníženiu škody, sú nahradené len vtedy, ak spoločne s náhradou škody 

neprekračujú maximálnu ročnú náhradu škody, s výnimkou, že boli vykonané na pokyn poisťovne. 
 

Čl. 8 
Zvláštna výpovedná lehota.  

 
Poistenie skupiny rizík, vnútorné nepokoje, zlomyseľné poškodenie, štrajk alebo výluka je možné vypovedať kedykoľvek. Výpo-
veď nadobudne účinnosť ôsmy deň po doručení. 
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B. Náraz vozidla, dym, nadzvukový tresk.  
 
 

Čl. 9 
Náraz vozidla.  

 
/1/ Nárazom vozidla sa rozumie bezprostredné zničenie alebo poškodenie poistenej veci cestným alebo koľajovým vozidlom. 
 
/2/ Poisťovňa nie je povinná plniť, pokiaľ škody na poistených veciach: 
 

a, boli spôsobené vozidlami, ktoré prevádzkuje poistený, užívateľ poistenej budovy alebo ich zamestnanec, 
 
b, ktoré vznikli na vozidle, 
 
c, ktoré vznikli opotrebovaním, 
 
d, škody na plotoch, cestách a mostoch. 

 

 
Čl. 10 
Dym.  

 
/1/ Škodou spôsobenou dymom sa rozumie každé bezprostredné zničenie alebo poškodenie poistených vecí v dôsledku dymu, 

ktorý vychádza náhle a bez určenia z vyhrievacích, vykurovacích, varných alebo sušiacich zariadení, nachádzajúcich sa    
na poistenom pozemku. 

 
/2/ Poisťovňa nie je povinná plniť, pokiaľ vecné škody vznikajú v dôsledku trvalého pôsobenia dymu. 

 
 

Čl. 11 
Nadzvukový tresk. 

 
/1/ Škodami spôsobenými nadzvukovým treskom sa rozumie bezprostredné poškodenie alebo zničenie poistených vecí v dô-

sledku tlakových vĺn vzniknutých nadzvukovým treskom lietadla. 
 
 

C. Únik vody zo sprinkleru  
 
 

Čl. 12 
Únik vody zo sprinklerového zariadenia.  

 
/1/ Poisťovňa je povinná plniť, pokiaľ sú poistené veci zničené alebo poškodené vodou, ktorá unikne zo sprinklerového zariade-

nia inštalovaného na poistenom pozemku. Ku sprinklerovému zariadeniu patria sprinklery, vodné nádrže, rozvody, ventily, 
poplašné zariadenia, čerpacie zariadenia, najrôznejšie armatúry a privádzacie trubky, ktoré slúžia výlučne k prevádzke 
sprinklerového zariadenia. 

 
/2/ Poisťovňa nie je povinná plniť, pokiaľ vecné škody vzniknú: 
 

a, na sprinklerovom zariadení samotnom, 
 
b, v dôsledku tlakových skúšok, 
 
c, prestavbou alebo opravárenskými prácami na budovách alebo sprinklerovom zariadení, 
 
d, zosunom pôdy, sadaním pôdy, plesňou. 

 
 

D. Únik vody z vodovodného zariadenia  
 
 

Čl. 13 
Voda z vodovodného zariadenia.  

 
/1/ Vodou z vodovodného zariadenia sa rozumie voda, ktorá mimo určenia unikne z pevne inštalovaných privádzacích alebo 

odvádzacích potrubí, z najrôznejších vodovodných zariadení pevne spojených s potrubným systémom alebo zo zariadenia 
pre teplovodné alebo parné kúrenie. 

 
/2/ Poisťovňa je povinná plniť, pokiaľ sú poistené veci poškodené alebo zničené vodou unikajúcou z vodovodného zariadenia. 
 
/3/ Poistenie budov okrem toho zahrňuje: 
 

a,  vo vnútri poistenej budovy 
 

- škody, spôsobené prasknutím potrubia alebo mrazom (včítane nákladov na pomocné práce a rozmrazenie), na pri-
vádzajúcom alebo odvádzajúcom vodovodnom potrubí a na trubkách teplovodného alebo parného kúrenia, pričom 
sa v každej poistnej udalosti hradia náklady výmeny potrubia v dĺžke 2 m, 

 

- škody, spôsobené mrazom (včítane nákladov na pomocné práce a rozmrazenie) na kúpeľňovom zariadení, umý-
vadlách, splachovacích toaletách, vodovodných armatúrach, zápachových uzáveroch, meračoch vody, vykuro-
vacích telesách, vykurovacích kotloch, bojleroch, vykurovacích špirálach, zariadeniach pre teplovodné alebo parné 
kúrenie a sprinklerových alebo zavlažovacích zariadeniach. 
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b, mimo poistenú budovu 
 

- škody, spôsobené prasknutím trubky alebo mrazom (včítane nákladov na pomocné práce a rozmrazenie), na privá-
dzajúcom vodovodnom potrubí a na trubkách teplovodného alebo parného kúrenia, pokiaľ také potrubie a trubky 
slúžia k zásobovaniu poistených budov a nachádzajú sa na poistenom pozemku. 

 
/4/ Poistenie sa nevzťahuje na: 
 

a, škody na budovách, ktoré nie sú pripravené k nasťahovaniu a na veciach nachádzajúcich sa v takých budovách, 
 
b, škody spôsobené vodnou parou, vodou z bazénu alebo čistiacich zariadení a vodou zo sprinklerov alebo otvorených 

trysiek zavlažovacieho zariadenia, 
 
c, škody spôsobené spodnou vodou, stojacimi alebo tečúcimi vodami, povodňou alebo poveternostnými zrážkami a nimi 

nahromadenými vodami, 
 
d, škody spôsobené zosunom alebo sadaním pôdy, 
 
e, škody na zariadeniach a armatúrach pripojených na potrubí, ako kohútikoch, meračoch vody, vodojemoch, vykurova-

cích telesách, vykurovacích kotloch, bojleroch, vykurovacích špirálach, zariadeniach pre teplovodné alebo parné kúre-
nie a sprinklerových alebo zavlažovacích zariadeniach (okrem škôd mrazom podľa bodu 3), 

 
f, škody na rúrach a zariadeniach uvedených v bode 3, zmiznutím, opotrebením, hrdzou alebo koróziou, 
 
g, škody spôsobené plesňou, 
 
h, škody na poistených veciach uložených v pivničných alebo suterénnych priestoroch, ktoré nie sú skladované najmenej 

20 cm nad podlahou. 
 
/5/ Poistený je povinný: 
 

a, zaistiť údržbu vodovodného zariadenia, 
 
b, vodovodné zariadenie v nepoužívaných budovách alebo častiach budov s oddeleným prívodom vody uzavrieť, vyprázd-

niť a udržovať ho vyprázdnené; to isté platí aj pre nepoužívané zariadenia a stroje. 
 
 

E. Víchrica  
 
 

Čl. 14 
Víchrica.  

 
/1/ Víchricou sa rozumie atmosféricky podmienený pohyb vzduchu o sile vetra minimálne 16,6 m/s. Ak sa nedá táto rýchlosť 

pre miesto škody zistiť, musí poistený dokázať, že pohyb vzduchu spôsobil v okolí miesta poistenia škody na riadne udržo-
vaných budovách, alebo rovnako odolných iných veciach, alebo že škoda, pri bezchybnom stave poistenej budovy, mohla 
vzniknúť len v dôsledku víchrice. 

 
/2/ Poisťovňa je povinná plniť, pokiaľ sú poistené veci zničené alebo poškodené: 
 

a, bezprostredným účinkom víchrice, 
 
b, poškodenie alebo zničenie bolo vyvolané tým, že víchrica strhla časti budov, stromy, alebo ďalšie predmety na poistené 

veci alebo na budovy, v ktorých sa tieto veci nachádzajú, 
 
c, poškodenie alebo zničenie je dôsledkom škody spôsobenej víchricou na poistených veciach alebo budovách, v ktorých 

sa poistené veci nachádzajú. 
 
/3/ Poistenie sa nevzťahuje na: 
 

a, škody na budovách, ktoré nie sú pripravené k nasťahovaniu a na veciach nachádzajúcich sa v týchto budovách, 
 
b, škody spôsobené v dôsledku lavín, 
 
c, škody spôsobené vniknutím dažďa, krúp, snehu alebo nečistôt do neuzatvorených okien alebo ďalších otvorov, pokiaľ 

tieto otvory nevznikli v dôsledku víchrice, 
 
d, škody spôsobené na veciach nachádzajúcich sa na voľnom priestranstve, 
 
e,  škody spôsobené na veciach, ktoré sú umiestnené na vonkajšej strane budovy (napr. vývesné štíty, osvetlenie, slepé 

okná, anténne zariadenia a pod.), na elektrickom vedení včítane stojanov, stĺpov a na oplotení, 
 
f, škody spôsobené na predmetoch z platiny, zlata a striebra, perál a drahých kameňov, hotovosti a cenných papieroch, 

 
/4/ Poistený je povinný zaistiť údržbu poistených vecí, najmä striech. 
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F. Krupobitie  
 
 

Čl. 15 
Krupobitie.  

 
/1/ Poisťovňa je povinná plniť, pokiaľ sú poistené veci zničené alebo poškodené v dôsledku bezprostredného pôsobenia 

krupobitia. 
 
/2/ Poistenie sa nevzťahuje na: 
 

a, škody na budovách, ktoré nie sú pripravené k nasťahovaniu a na veciach nachádzajúcich sa v týchto budovách, 
 
b, škody spôsobené vniknutím dažďa, krúp, snehu alebo nečistôt do neuzatvorených okien alebo ďalších otvorov, pokiaľ 

tieto otvory nevznikli v dôsledku krupobitia, 
 
c, škody spôsobené na veciach nachádzajúcich sa na voľnom priestranstve, 
 
d, škody spôsobené na veciach, ktoré sú umiestnené na vonkajšej strane budovy (napr. vývesné štíty, osvetlenie, slepé 

okná, anténne zariadenia a pod.), na elektrickom vedení včítane stojanov, stĺpov a na oplotení. 
 
f, škody spôsobené na predmetoch z platiny, zlata a striebra, perál a drahých kameňov, hotovosti a cenných papieroch. 

 
/3/ Poistený je povinný zaistiť údržbu poistených vecí, zvlášť striech. 

- ● - ● - ● - ● - ● -  


