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Všeobecné podmienky pre poistenie elektronických pr ístrojov a zariadení 

/VPEP/ 
 

 

 

 

 

 
Všeobecná časť 

 
 

Na poistenie sa vzťahujú ustanovenia Všeobecných podmienok pre poistenie majetku (VPPM). 
 
 

Osobitná časť 
 
 

Čl. 1 
Poistené veci a náklady.  

 
/1/ Poistná ochrana sa týka vecí uvedených v poistnej zmluve, ktoré sa nachádzajú na mieste poistenia v prevádzkyschopnom 

stave, ako: 
 
a, elektronické prístroje a zariadenia (napr.): 

 
- informačné prístroje, 
 
- prístroje na elektronické spracovanie dát, 
 
- komunikačné a procesy riadiace prístroje, 
 
- elektronické prístroje pre fotosadzbu a  tlačiarenské zariadenia, 

 
b, elektromechanické a ostatné zariadenia a prístroje (napr.): 

 
- medicínsko-technické prístroje a zariadenia, 
 
- röntgenové prístroje, 
 
- prístroje zvukovej a obrazovej techniky, 
 
- regulačné a meracie prístroje 

 
a ich interné nosiče dát (pri ktorých výrobca nepredvída prevádzkovo nutnú výmenu používateľom). 

 
/2/ Vec je pripravená na prevádzku, ak je po ukončenom preskúšaní (skúšobná prevádzka) pripravená na začatie normálnej 

prevádzky zodpovedajúcej pokynom výrobcu alebo sa uskutočnilo plánované formálne prevzatie. 
 

Ak boli veci zaradené do prevádzky, zostávajú aj počas trvania čistenia, revízie, kontroly, údržby alebo premiestňovania 
poistené, pokiaľ sa tieto činnosti vykonávajú na mieste poistenia. 

 
/3/ Na základe osobitného dojednania môžu byť spolupoistené: 

 
a, pohyblivé alebo v obvyklých dopravných prostriedkoch zabudované veci (s výnimkou leteckých a vodných dopravných 

prostriedkov), 
 
b, peňažné a tovarové obsahy, 
 
c, základy, zemné a stavebné práce, 
 
d, zvýšené náklady spojené s upratovaním a náklady spojené so záchranou, 
 
e, zvýšené výdavky na leteckú prepravu, ktoré sa museli vynaložiť na odstránenie škôd spadajúcich pod povinnosť poskyt-

núť plnenie, 
 
f, škody na röntgenových a prúdovo ventilových elektrónkach, obraz zosilňujúcich elektrónkach, vákuových elektrónkach 

a obrazovkách v diagnostických, terapeutických a materiál skúšajúcich zariadeniach. 
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/4/ Poistná ochrana sa nevzťahuje na : 
 

a, prevádzkové prostriedky, pomocné látky a spotrebné materiály, nástroje, ako aj na súčiastky podliehajúce rýchlemu 
opotrebovaniu každého druhu, 

 
b, externé nosiče dát (diskety, magnetické pásky, zvukové a obrazové nosiče a pod.), 
 
c, filmy, rastre, fólie, textilné a umelohmotné obaly, obloženia valcov, formy a pod., 
 
d, software a dáta. 

 
 

Čl. 2 
Poistené nebezpe čenstvá a škody.  

 
/1/ Poisťovňa poskytuje na mieste poistenia poistnú ochranu pre dokázateľne zvonku spôsobené poškodenie, zničenie alebo 

stratu poistených vecí v dôsledku nepredvídateľných a náhlych udalostí, ako napr. : 
 

a,  chyby pri obsluhe, nešikovnosť, nedbanlivosť, zlomyseľnosť alebo sabotáž, pokiaľ z toho vyplývajúce poškodenia sú 
vizuálne rozoznateľné bez pomocných  prostriedkov, 

 
b, mechanicky pôsobiaca sila, 
 
c, implózia alebo iné pôsobenia podtlaku, 
 
d, voda, vlhkosť alebo tekutina každého druhu, 
 
e, zosuv pôdy, sadanie pôdy, zrútenie skál, mráz, krupobitie, povodeň, lavíny, ťarcha snehu, pád kameňa, víchrica, záplavy, 
 
f, požiar, úder blesku, výbuchy (vrátane škôd, ktoré vznikli pri hasení a záchrane), 
 
g, praženie, škvarenie, dym, sadze, pokiaľ tieto udalosti vzniknú vonkajším pôsobením, 
 
h, pôsobenie elektrickej energie (atmosférická elektrina, prepätie, porucha vo verejnom a/alebo vlastnom zásobovaní 

elektrickým prúdom), pokiaľ z toho plynúce poškodenia sú vizuálne rozoznateľné bez pomocných prostriedkov, 
 
i, krádež vlámaním, krádež, olúpenie vrátane vandalizmu, 
 
j, rozbitie skla. 

 
/2/ Rozšírenie ručenia pre elektromechanické a iné zariadenia a prístroje podľa čl. 1, písm. b/. 
 

Poisťovňa poskytne poistnú ochranu na mieste poistenia pre montážne skupiny bez konštrukčných prvkov polovodičovej 
techniky aj proti preukázateľne nepredvídaným a náhlym poškodeniam a zničeniam, ktoré majú pôvod vo vnútri prístrojov,   
a to na základe: 
 
a, konštrukčných, výpočtových, materiálových, dielenských a montážnych chýb, 
 
b,  bezprostredného pôsobenia elektrickej energie, skratu, nadmerného zvyšovania intenzity prúdu, preskokov, tvorby elek-

trických oblúkov a pod., 
 
c, chýb pri obsluhe, nešikovnosti, nedbanlivosti, zlomyseľnosti alebo sabotáže, aj keď nie sú poškodenia vizuálne rozo-

znateľné bez pomocných prostriedkov. 
 

Vylúčenia uvedené v bode 3, písm. m/, n/, o/, p/ neplatia. 
 
/3/ Poistná ochrana sa nevzťahuje, bez ohľadu na spolupôsobiace príčiny, na škody a straty, ktoré nastali: 
 

a, pokiaľ sú výrobcovia, predajcovia, prenajímatelia, opravárenská alebo údržbárska firma (predovšetkým zo zmluvy         
o údržbe) zo zákona alebo zo zmluvy povinní  ručiť. 

 
Náklady, ktoré sú v rámci údržby obvykle vynakladané, nie sú predmetom poistenia. 

 
Predmetom údržby v zmysle tejto podmienky sú výkony ako : 

 
- preskúšanie bezpečnosti, 
 
- preventívna údržba, 
 
- odstraňovanie porúch v dôsledku starnutia, 
 
- odstraňovanie porúch príp. škôd vzniknutých v dôsledku normálnej prevádzky bez vonkajšieho vplyvu, 
 
- príprava všetkých materiálov a náhradných dielov potrebných na uvedené práce, 

 
b, v prípade vnútorných nepokojov, štrajku alebo výluky, porušenia neutrality, vojne príbuzných udalostí, vojny, občianskej 

vojny, rebélie, povstania, vzbury, odboja, vojenského obsadenia, invázie, teroru, nariadenia vyššou mocou, 
 
v prípade zemetrasenia, erupcie, odstreľovania a udalostí, ktoré je treba pripísať škodlivému vplyvu atómovej energie, 
 
pokiaľ poistník nedokáže, že škoda nie je ani priamo ani nepriamo v súvislosti s týmito udalosťami, 
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c, v prípade chýb alebo nedostatkov, ktoré existovali pri uzatváraní poistenia alebo pred vznikom škodového prípadu           
a boli alebo museli byť poistníkovi známe, 

 
d, v prípade úmyselného konania, hrubej nedbanlivosti alebo zanedbania  poistníka, 
 
e, ako preukázateľne priamy následok vplyvov alebo pôsobení chemického, tepelného, mechanického, elektrického alebo 

elektromagnetického druhu a/alebo tým vzniknutej korózie, oxidácie, kavitácie, erózie a usadenín každého druhu, 
 
f, v prípade javov opotrebovania a starnutia, aj predčasných, 
 
g, v prípade uvedenia do prevádzky alebo ďalšieho užívania po škode, a to pred ukončením definitívneho obnovenia          

a zaručenia prevádzky podľa predpisov; toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak boli dodržané uznané technické predpisy, 
 
h, v prípade normálnych vplyvov počasia, s ktorými sa musí počítať na základe ročného obdobia a miestnych podmienok, 
 
i, v prípade poškriabania, porezania alebo iných poškodení povrchovej plochy, ktoré predstavujú iba chyby krásy (napr. 

lakové, emailové škody a škrabnutia), 
 
j, v prípade vydania poistenej veci, 
 
k, pri dopravách mimo miesta poistenia, 
 
l, v prípade praženia, škvarenia, dymu, sadzí, pokiaľ tieto udalosti nevzniknú vonkajším pôsobením, 
 
Nasledujúce vylúčenia platia iba pre elektronické konštrukčné prvky : 
 
m, v prípade konštrukčných, výpočtových, materiálových, dielenských a montážnych  chýb, 
 
n, v prípade bezprostredného pôsobenia elektrickej energie vo vnútri prístrojov v dôsledku zemného skratu, skratu, 

nadmerného zvyšovania intenzity prúdu, preskokov, tvorby elektrických oblúkov a pod., 
 
o, v prípade pôsobenia elektrickej energie zvonku (atmosférická elektrina, prepätie, porucha vo verejnom a/alebo vlastnom 

zásobovaní elektrickým prúdom), pokiaľ nie sú poškodenia vizuálne rozoznateľné bez pomocných prostriedkov, 
 
p, v prípade chyby pri obsluhe, nešikovnosti, nedbanlivosti, zlomyseľnosti alebo sabotáže, pokiaľ nie sú poškodenia 

vizuálne rozoznateľné bez pomocných prostriedkov. 
 

/4/ Poistná ochrana sa ďalej nevzťahuje na: 
 

a, straty, ktoré boli zistené pri inventúre alebo kontrole, 
 
b, majetkové škody každého druhu (aj náklady z nečinnosti a prestojov), nedostatky výkonu, zníženie hodnoty po rekon-

štrukcii alebo oprave. 
 
 

Čl. 3  
Poistná hodnota.  

 
/1/ Poistnou hodnotou je nová hodnota poistených vecí platná v deň škody, t.j. náklady ich nového obstarania vrátane doprav-

ných trov (okrem leteckej dopravy), cla a montáže (bez cenových zliav ako nákupný rabat, zľava za množstvo a pod.). 
 
/2/ Ak sa poistená vec už nevyrába, je potrebné vziať do úvahy poslednú, počas doby výroby  platnú novú hodnotu pri zohľad-

není zmien cenovej štruktúry. 
 
 

Čl. 4  
Miesto poistenia.  

 
Ako miesto poistenia platí v poistnej zmluve uvedené miesto prevádzky. 
 
 

Čl. 5 
Povinnosti poistníka pred vznikom škodovej udalosti . 

 
/1/ Poistník je povinný sa starať a zabezpečiť, aby sa jeho vedúci prevádzky starali o to, aby poistené veci : 

 
- boli v technicky bezchybnom, prevádzkyschopnom stave, 
 
- boli starostlivo ošetrované a udržiavané a 
 
- neboli trvalo alebo úmyselne zaťažované nad technicky prípustnú mieru. 

 
Poistník je povinný rešpektovať pokyny výrobcu.  
 

/2/ Poistník je povinný umožniť zodpovedajúco legitimovanej, poverenej osobe poisťovne prístup k poisteným veciam. 
 
/3/ Vedomé neplnenie týchto povinností zo strany poistníka oprávňuje poisťovňu plnenie primerane znížiť (§ 799 Občianskeho 

zákonníka). 
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Čl. 6 
Povinnosti poistníka v prípade škodovej udalosti.  

 
/1/ Poistník má v prípade škody, za ktorú žiada náhradu, nasledovné povinnosti : 
 

a, Musí sa starať podľa možnosti o odvrátenie a zníženie škody a dodržiavať pritom  pokyny poisťovne. Ak to dovoľujú 
okolnosti, tak si má pokyny od poisťovne vyžiadať. 

 
b, Musí neodkladne, najneskôr do 3 dní ako nadobudol vedomosť o škode, písomne, telegraficky, faxom alebo telefonicky 

podať poisťovni oznámenie. Lehota je dodržaná odoslaním oznámenia. Krádež vlámaním, krádež, olúpenie, vandaliz-
mus a požiarne škody treba bez meškania hlásiť policajným orgánom. 

 
c, Musí poisťovni dovoliť každé vyšetrenie príčiny a výšky škody ako aj rozsahu jej povinnosti plniť, na požiadanie dať     

do zápisnice potrebné vysvetlenie alebo toto oznámiť písomne a dodať doklady. 
 
d, Môže ihneď začať s konečnou opravou po vykonanom oznámení, ale pri väčších škodách môže byť stav škody pred 

obhliadkou splnomocnencom poisťovne, ktorá sa musí uskutočniť do 8 dní od dôjdenia oznámenia škody poisťovni, 
zmenený len v takom rozsahu, ako je potrebné pre udržanie prevádzky. Ak sa neuskutoční prehliadka škody počas 
vyššie uvedenej lehoty 8 dní, vtedy je poistník oslobodený od  povinnosti nemeniť stav škody a môže urobiť opatrenia 
pre opravu alebo obnovu  poškodenej veci.  

 

Poškodené, prípadne vymenené diely, ktoré sa pri oprave už nepoužijú, treba však dať k  dispozícii poisťovni za účelom 
obhliadky. 
 

e, Je povinný všetky písomné a ústne údaje počas vyšetrovania škody dať poisťovni správne a  úplné. 
 
/2/ Ak poruší poistník vedome niektorú z uvedených povinností, je poisťovňa oprávnená plnenie primerane znížiť (§ 799 

Občianskeho zákonníka). 
 
/3/ V prípade porušenia povinností hrubou nedbanlivosťou, trvá poisťovni povinnosť plniť, pokiaľ porušenie nemalo vplyv        

na zistenie škodovej udalosti ani na rozsah plnenia poisťovne. 
 
/4/ Pri hrubom porušení z nedbanlivosti záchrannej povinnosti uvedenej v bode 1, písm. a/ je poisťovňa povinná plniť vtedy, ak 

by rozsah škody nebol býval menší ani pri riadnom splnení povinností. 
 
/5/ Ak sa nenahlási škoda policajnému orgánu, môže sa náhrada odmietnuť až do splnenia tohto ohlásenia. Ak stratené veci 

neboli policajnému orgánu ohlásené alebo nie včas, môže byť náhrada odmietnutá len pre tieto veci. 
 

 
Čl. 7 

Plnenie.  
 
/1/ Ak bolo dojednané, sumu uvedenú v poistnej zmluve ako spoluúčasť znáša v každom škodovom prípade poistník sám. 
 

Odchylne od čl. 10, bod 1 Všeobecných podmienok pre poistenie majetku (VPPM) tvorí časť poistnej sumy pripadajúca     
na postihnutú vec, po odrátaní spoluúčasti dojednanej  pre daný prípad, hranicu poistného plnenia. 

 
/2/ Plnenie sa poskytuje : 
 

a, pri znovuobnovení poškodenej  veci do stavu pred vznikom škody na základe predložených účtov, náhradou : 
 

- nákladov na opravu ku dňu vzniku poistnej udalosti, vrátane 
 

- nákladov demontáže, montáže, dopravy (s vylúčením leteckej dopravy) a cla. 
 

Hodnota starého materiálu (vymenených dielov) sa odpočítava. 
 

Ak si realizuje opravu poistník sám, môžu si za túto opravu započítať iba vlastné náklady, nanajvýš však náklady         
na opravu v špecializovanom podniku. 
 

Pri škodách na elektrónkach a lúčových elektrónkach sa nahrádza iba časová hodnota. 
 

Pri zisťovaní zníženia hodnoty dielov, ktoré je potrebné v škodovom prípade nahradiť, berie sa za základ hodnota 
nahrádzaných dielov v stave úplného zabudovania. 

 
b, pri úplnom zničení alebo strate poistenej veci náhradou časovej ceny bezprostredne pred vznikom škody. 

 
Za úplne zničenú vec sa považuje tá, ktorej náklady potrebné na opravu by dosiahli alebo prekročili výšku časovej ceny 
v deň škody. 
 
Započítavaný odpis predstavuje pre zariadenia a prístroje elektronického spracovania dát ročne 10 % z novej ceny 
podľa čl. 3, nanajvýš však 70 %. Pri škodách na nových veciach, s výnimkou lúčových elektróniek a elektróniek, počas 
prvých 6 mesiacov po prvom uvedení do prevádzky odpis odpadá. 
 

Pre všetky ostatné poistené veci sa odpis určuje pre každý jednotlivý prípad osobitne. 
 

c, ak nenastane znovuobnovenie alebo znovuobstaranie, nahrádza sa nanajvýš trhová cena, 
 
d, poistník je povinný započítať ešte použiteľné diely v ich trhovej cene, 
 
e, ak sú pod jednou položkou poistenej veci poistené viaceré spolu patriace jednotky a jednotlivé z nich sa poškodia, 

potom sa tieto škodové prípady riešia tak, ako keby boli úplne zničené jednotky poistené samostatnou položkou, 
 
f, pri spolu patriacich veciach alebo jednotkách sa neberie do úvahy akékoľvek znehodnotenie, ktoré veci alebo jednotky, 

čo zostali nepoškodené, utrpeli poškodením, zničením alebo znehodnotením druhých vecí. 
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Pri škodách na osvetľovacích, ožarovacích, vykurovacích telesách a vykurovacích článkoch /elementoch/ sa nahrádza 
iba časová cena. 

 
g, povinnosť poisťovne plniť, sa vzťahuje aj na náklady na upratovanie, ktoré sa vynaložili na odstránenie škody, pre ktorú 

má poisťovňa povinnosť plniť, až do výšky 2 % z poistnej sumy škodou postihnutých vecí. 
 
/3/ Nenahrádzajú sa: 

 
a, zvýšené náklady, ktoré vznikli tým, že sa pri oprave uskutočnili zmeny, vylepšenia, prehliadky alebo revízie, 
 
b, náklady na predbežnú opravu, 
 
c, náklady prípravy /stand by - paušály/. 

 
 

Čl. 8 
Obmedzenie ru čenia v dôsledku iného existujúceho poistenia.  

 
Ak existujú pre jednotlivé poistené nebezpečenstvá iné poistenia (napr. poistenie proti požiaru, proti krádeži vlámaním a pod.), 
majú tieto poistenia v prípade škodovej udalosti prednosť. 
 
Ak neposkytujú tieto poistenia dostatočnú ochranu, preberá poisťovňa elektroniky v rámci poistnej zmluvy tieto presahujúce 
povinnosti. 
 
 

Čl. 9 
Účasť viacerých pois ťovní.  

 
/1/ Vedenie 

 
Vedúca poisťovňa alebo jej, v poistnej zmluve uvedená kancelária je splnomocnená na prijímanie oznámení a prejavov vôle 
poistníka za všetky zúčastnené poisťovne. 

 
/2/ Vedenie sporu 
 

Pokiaľ sú zmluvné podklady pre zúčastnené poisťovne rovnaké, platí nasledovné: 
 
a, Poistník si v prípade sporných prípadov z tejto zmluvy môže uplatniť svoje nároky súdnou cestou iba proti vedúcej pois-

ťovni do výšky jej podielu. 
 
b, Poisťovne, ktoré sa spolupodieľajú na poistení, uznávajú voči poistníkovi rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť 

proti vedúcej poisťovni, ako aj dojednané narovnania vedúcej poisťovne s poistníkom za záväzné i pre nich. Na druhej 
strane uznáva poistník výsledok právneho sporu s vedúcou poisťovňou pre neho záväzným aj voči spolupodieľajúcim 
sa poisťovniam. 

 
c, Ak nedosahuje podiel vedúcej poisťovne žalovanú sumu, je poistník oprávnený a na požiadanie vedúcej poisťovne 

alebo jednej zo spolupodieľajúcich sa poisťovní  povinný, rozšíriť žalobu na druhú, v prípade potreby aj na tretiu a ďalšie 
poisťovne, až kým sa táto suma neprekročí. Ak sa tejto žiadosti nevyhovie, nemá  ustanovenie bodu b) žiadne použitie. 

 
 

Čl. 10 
Konanie znalcov.  

 
Doplnok k čl. 11 Všeobecných podmienok pre poistenie majetku (VPPM): 

 
Dokazujúce zistenia znalcov musia okrem podrobného ocenenia výšky škody obsahovať minimálne: 

 
a, zistenú alebo predpokladanú príčinu vzniku škody a jej rozsah, 
 
b, hodnotu poškodenej veci bezprostredne pred škodou, 
 
c, novú hodnotu poškodenej veci v čase vzniku škody, 
 
d, pri škode, ktorú je možné opraviť, hodnotu častí k výmene bezprostredne pred vznikom škody podľa čl. 7 bod 2 písm. a, 
 
e, eventuálnu vyššiu hodnotu po oprave, 
 
f, hodnotu zostávajúcich častí s ohľadom na ich použiteľnosť pre opravu alebo iné účely. 

 
 

Čl. 11 
Právny vz ťah po škodovej udalosti. 

 
Doplnok k čl. 14 Všeobecných podmienok pre poistenie majetku (VPPM): 
 

Po vzniku škodovej udalosti sa pri poškodení, ktoré je možné opraviť (čl. 7, bod 2, písm. a), znižuje poistná suma škodou 
postihnutej veci odo dňa škody do konca bežného poistného obdobia o sumu plnenia za náklady opravy (pri podpoistení len 
pomerne), ak poistník bez meškania ešte pred vznikom ďalšej škody na tej istej veci nedoplatil pomernú časť poistného       
za zvýšenie poistnej sumy do konca poistného obdobia. Ak bude pre nasledujúce poistné obdobie zaplatené poistné v plnej 
výške, platí poistenie znovu pre pôvodnú poistnú sumu. Pri úplnom zničení (čl. 7, bod 2, písm. b) sú zničené veci s ich 
poistnou sumou vylúčené z poistenia bez nároku na vrátenie pomernej časti poistného. 

- ● - ● - ● - ● - ● -  


