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Všeobecné podmienky pre poistenie strojov, strojnýc h zariadení a prístrojov 

/poistenie lomu strojov/ /VPLS/ 
 

 

 

 

 

 
Všeobecná časť 

 
 
Na poistenie sa vzťahujú ustanovenia Všeobecných podmienok pre poistenie majetku /VPPM/. 

 
 

Osobitná časť 
 
 

Čl. 1 
Poistené veci.  

 
/1/ Poistná ochrana sa týka vecí uvedených v poistnej zmluve, pokiaľ sú na prevádzkovom pozemku, uvedenom v poistnej 

zmluve ako miesto poistenia: 
 

a, postavené v prevádzky schopnom stave, alebo 
 
b, na čistenie, opravu alebo revíziu premiestnené na iné stanovište alebo následkom poistnej udalosti odstavené, demon-

tované, montované alebo dopravované. 
 

Vec je postavená v prevádzky schopnom stave, keď je po skončení skúšky a po skončení skúšobnej prevádzky pripravená 
začať normálnu prevádzku. 

 
/2/ Základy a zamurovania sú spolupoistené len vtedy, keď je to osobitne dojednané. 
 
/3/ Poistná ochrana sa nevzťahuje na: 
 

a, náradia všetkého druhu ako sú vrtáky, drviace nástroje, štočky, formy, matrice, nože, vzorkové valčeky, pílové listy, 
rezacie nástroje, sitá, filtre, kamene, razidlá a pod., ako aj gule, kladivá a platne mlynov, 

 
b, pneumatiky, kefy, popruhy, reťaze, remene, hadice, laná, transportné pásy, obloženia z gumy, textilu alebo z plastickej 

hmoty, obloženia valcov a pod, 
 
c, prevádzkové prostriedky všetkého druhu ako sú palivá, chemikálie, hmoty filtrov, katalyzátory, kontaktné hmoty, chladia-

ce prostriedky, čistiace prostriedky, mazadlá a pod. 
 

 
Čl. 2 

Poistené nebezpe čenstvá a škody.  
 
/1/ Poisťovňa poskytuje poistnú ochranu voči nepredvídaným a neočakávane vzniknutým poškodeniam a zničeniam poistených 

vecí spôsobených: 
 

a, chybami pri obsluhe, nešikovnosťou, nedbanlivosťou alebo zlomyseľnosťou, 
 
b, bezprostredným pôsobením elektrickej energie únikom do zeme, skratom, nadmerným stupňovaním intenzity elektric-

kého prúdu, prepätím, vznikom svetelných oblúkov a pod., aj keď boli vyvolané závadnou izoláciou, prepätím, pôso-
bením atmosférickej elektriny ako indukciou, influenciou, 

 
c, chybami konštrukcie, výpočtu, liatiny, materiálu a výroby, 
 
d, roztrhnutím následkom odstredivej sily, 
 
e, nedostatkom vody v parných kotloch a prístrojoch, 
 
f, implóziou alebo iným pôsobením podtlaku, 
 
g, pretlakom s výnimkou výbuchu podľa bodu 2, písm. "a", 
 
h, zlyhaním meracích, riadiacich alebo bezpečnostných zariadení, 
 
i, víchricou, mrazom a bezprostredným pôsobením ľadochodu, 
 
k, pôsobením vonkajších mechanických vplyvov. 
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/2/ Poistná ochrana sa neposkytuje pre škody, bez ohľadu na príčinu vzniku, ktoré vznikli: 
 

a, požiarom, úderom blesku, výbuchom (pokiaľ tieto nebezpečenstvá sa môžu kryť poistením požiaru), hasením a zbúra-
ním pri a po takýchto udalostiach, ďalej krádežou vlámaním a krádežou, 

 
b, v prípade vnútorných nepokojov, štrajku, konania štrajkujúcich alebo vylúčených z práce, ktorí vniknú na pozemok 

podniku alebo protizákonne na ňom zotrvávajú, porušenia neutrality, vojnových udalostí každého druhu, vojenského 
obsadenia alebo invázie, nariadení štátu ako aj odňatia alebo zabavenia zo strany nejakej moci alebo úradu, v prípade 
zemetrasenia, erupcie, sadania pôdy, zosunu zemín, pádu skál, krupobitia, lavín, pádu kameňa, povodne a udalostí, 
ktoré sa pripisujú škodlivému účinku atómovej energie, pokiaľ poistník nepreukáže, že škoda nie je ani v priamej ani      
v nepriamej súvislosti s týmito udalosťami, 

 
c, chybami a nedostatkami, ktoré boli už pri uzatváraní poistenia a poistníkovi alebo zodpovedným osobám vedenia 

podniku boli alebo museli byť známe, 
 
d, úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou, resp. zanedbaním zo strany poistníka alebo vedúcich osôb zodpo-

vedných za vedenie podniku, 
 
e, ako dokázateľne bezprostredný následok trvalých vplyvov alebo pôsobení chemického, termického, mechanického, 

elektrického alebo elektromagnetického druhu, opotrebovaním a zostarnutím, alebo následkom korózie, hrdze, kalu, 
vodným alebo kotolným kameňom alebo inými nánosmi, 

 
f, uvedením do činnosti po škode pred ukončením definitívneho znovuzriadenia a zabezpečenia riadneho chodu. 

 
/3/ Poistná ochrana sa netýka škôd, za ktoré má dodávateľ právne alebo zmluvne ručiť. 
 

Ak popiera dodávateľ svoju zodpovednosť a existuje jedna z príčin uvedených v bode 1, písm. "a" až "k", potom plní pois-
ťovňa poistníkovi náhradu vstupom do práv proti dodávateľovi. Ak sa dá zistiť zodpovednosť dodávateľa len právnou 
cestou, tak je poistník povinný na žiadosť a náklady poisťovne viesť súdny proces. 

 
 

Čl. 3 
Poistná hodnota. Poistné.  

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

ných nákladov (okrem leteckej dopravy), cla a montáže (bez cenových zliav ako nákupný rabat, zľava za množstvo a pod.). 
 
/2/ Podkladom pre výpočet poistného sú nové hodnoty poistených vecí. 
 
 

Čl. 4 
Povinnosti poistníka pred vznikom škodovej udalosti . 

 
/1/ Poistník je povinný starať sa a dbať, aby jeho vedúci prevádzky sa starali, aby poistené veci boli v technicky bezchybnom 

prevádzky schopnom stave, aby boli starostlivo opatrované a udržiavané a neboli trvalo alebo úmyselne zaťažované nad 
technicky prípustnú mieru. 

 
/2/ Poistník je povinný kedykoľvek povoliť komplexnú prehliadku svojej strojnej prevádzky zodpovedajúco legitimovaným splno-

mocnencom poisťovne. 
 
/3/ Vedomé neplnenie týchto povinností zo strany poistníka oprávňuje poisťovňu plnenie znížiť v zmysle ustanovení § 799 

Občianskeho zákonníka. 
 
 

Čl. 5 
Povinnosti poistníka v prípade škodovej udalosti.  

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

a, má sa starať podľa možností o odvrátenie a zníženie škody a dodržiavať pritom pokyny poisťovne; ak to dovoľujú okol-
nosti, tak si má pokyny od poisťovne vyžiadať, 

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

poisťovni oznámenie. Lehota je dodržaná odoslaním oznámenia, 
 
c, má 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. 
 
/2/ Poistník 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 potrebný pre udržanie prevádzky. Ak sa neuskutoční prehliadka škody počas vyššie 
uvedenej lehoty 8 dní, tak vtedy je poistník oslobodený od povinnosti nemeniť stav škody a môže urobiť opatrenia pre opra-
vu alebo obnovu poškodenej veci. 

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

 
/3/ Poistník je povinný všetky písomné a ústne údaje počas vyšetrovania škody dať poisťovni správne a úplné. 
 
/4/ Ak poruší poistník vedome niektorú z uvedených povinností, je poisťovňa oprávnená plnenie primerane znížiť (§ 799 

Občianskeho zákonníka). 
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V prípade porušenia povinností hrubou nedbanlivosťou trvá poisťovni povinnosť plniť potiaľ, pokiaľ porušenie nemalo vplyv 
na zistenie škodovej udalosti ani na rozsah plnenia poisťovne. 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 povinnosti. 

 
 

Čl. 6 
Plnenie.  

 
/1/ Poistník znáša sám v každej škodovej udalosti sumu, ktorá je pre každú jednotlivú vec uvedená v poistnej sume ako mini-

málna spoluúčasť. 
 

Odchylne od čl. 10, bod 1 Všeobecných podmienok pre poistenie majetku /VPPM/ je poistná suma po odpočítaní spolu-
účasti hornou hranicou plnenia poisťovne. 

 
/2/ Plnenie sa poskytuje: 
 

a, Pri znovuobnovení poškodenej veci do pôvodného prevádzky schopného stavu náhradou nákladov na opravu ku dňu 
vzniku poistnej udalosti, vrátane nákladov demontáže, montáže, dopravy (s vylúčením leteckej dopravy), dovozu, 
odvozu, ako aj príslušného cla. Hodnota starého materiálu sa započítava. 

 
Len na základe osobitnej dohody nahradzuje poisťovňa náklady za záchranu a zvýšené náklady na leteckú dopravu. 
Zvýšené náklady, ktoré vzniknú tým, že sa pri oprave prevedú zmeny alebo vylepšenia, ako aj kontroly, sú na ťarchu 
poistníka. 
 
Ak sa vykoná iba predbežná oprava, náklady za predbežnú opravu idú na ťarchu poistníka (viď čl. 2, bod 2, písm. "f"). 

 
b, Pri úplnom zničení poistenej veci hodnotou, ktorú mala vec vrátane nákladov na dopravu (s vylúčením leteckej dopra-

vy), cla a montáže bezprostredne pred škodou (časová cena). Poistník je povinný použiteľné časti započítať ich 
odhadnou cenou. 

 
Za úplne zničené veci sa považujú tie, ktorých náklady na opravu by dosiahli alebo prekročili výšku časovej ceny v deň 
škody. 
 
Ak sú pod jednou položkou poistené viaceré spolu patriace stroje, strojné zariadenia alebo prístroje a jednotlivé z nich 
sa poškodia, potom sa tieto škodové prípady riešia tak, ako keby boli úplne zničené stroje, strojné zariadenia alebo prí-
stroje poistené samostatnou položkou. 
 
Pri spolupatriacich veciach sa neberie do úvahy akékoľvek znehodnotenie, ktoré nepoškodené zostávajúce jednotlivé 
veci utrpeli poškodením, zničením alebo stratou druhých vecí. 

 
 

Čl. 7 
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 opraviteľnej škode hodnotu častí k výmene bezprostredne pred vznikom škody podľa čl. 6, bod 2, písm. "a", 
 
e, eventuálnu vyššiu hodnotu po oprave, 
 
f, váhu a hodnotu zostávajúcich častí s ohľadom na ich použiteľnosť pre opravu alebo iné účely. 

 
 

Čl. 8 
Právny vz ťah po škodovej udalosti.  

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

Po vzniku škodovej udalosti sa znižuje pri opraviteľnom poškodení (čl. 6, bod 2, písm. "a") poistná suma škodou postihnutej 
veci odo dňa škody do konca bežného poistného obdobia o sumu plnenia za náklady opravy /pri podpoistení len pomerne/, 
pokiaľ poistník bez meškania ešte pred vznikom ďalšej škody na tej istej veci nedoplatil pomernú časť poistného za zvýše-
nie 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. 6, bod 2, písm. "b") sa zničené veci s ich poistnou 
sumou vylučujú z poistenia bez nároku na vrátenie pomernej časti poistného. 

- ● - ● - ● - ● - ● -  


