
ČLÁNOK 1
Všeobecné ustanovenie

Pre poistenie pomníkov a doplnkovej architektúry hrobov občanov na 
cintorínoch v rámci poistenia majetku miest a obcí (ďalej len „poiste-
ný“), ktoré dojednáva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 
Group (ďalej len „poisťovňa“) platia príslušné ustanovenia Občianske-
ho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku 
VPP MP 106-5 (ďalej len “VPP MP 106-5”), Osobitné poistné podmienky 
pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí (ďalej len “OPP Z 156-5”) 
tieto zmluvné dojednania a poistná zmluva.

ČLÁNOK 2
Predmet poistenia

1. Poistením sú kryté pomníky (náhrobné kamene a poklopy) a dopln-
ková architektúra hrobov na mestskom/obecnom cintoríne (cudzí 
majetok - majetok občanov).

ČLÁNOK 3
Poistné riziká

1. Poistenie predmetu poistenia uvedeného v článku 2 týchto ZD C-5 
sa odchylne od OPP Z 156-5 vzťahuje na poškodenie alebo zničenie 
v dôsledku poistnej udalosti, a to:
a) požiarom,
b) výbuchom,
c) priamym úderom blesku,
d) nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu, 

pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou 
poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého poisteného 
súboru, ako poškodená vec,

e) povodňou alebo záplavou,
f) víchricou alebo krupobitím,
g) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom alebo zrúte-

ním lavín, zemetrasením, ťarchou snehu alebo námrazy.

ČLÁNOK 4
Výluky z poistenia

Okrem výluk stanovených vo VPP MP 106-5 a OPP Z 156-5 sa poistenie 
nevzťahuje na oplotenie cintorína, dom smútku, chodníky na cintoríne 
a inú „nehrobovú“ architektúru (vlastný majetok mesta/obce).

ČLÁNOK 5
Plnenie poisťovne

1. Poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve je hornou hranicou poist-
ného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom 
období.

2. Poistenie sa dojednáva na časovú hodnotu so základným limitom pl-
nenia za jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období 
na jeden hrob vo výške 1 000,00 EUR, upraveným podľa ods. 3 tohto 
článku.

3. Poistné plnenie pri poistení na časovú hodnotu:
a) Ak bola poistená vec zničená, vzniká poistenému právo, aby mu 

poisťovňa vyplatila časovú hodnotu veci v čase bezprostredne 
pred vznikom poistnej udalosti – t. j. sumu zodpovedajúcu prime-
raným nákladom v čase vzniku poistnej udalosti potrebným na 
znovunadobudnutie veci rovnakého alebo porovnateľného typu, 
druhu, kvality a parametrov, alebo nákladom, ktoré je potrebné 
vynaložiť na výrobu veci rovnakého alebo porovnateľného typu, 
druhu, kvality a parametrov (pričom platí nižšia zo súm), zníženú 
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o sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo iného znehod-
notenia z doby pred poistnou udalosťou podľa tabuľky uvedenej 
pod písm. d) tohto odseku a ďalej zníženú o cenu prípadných 
použiteľných zvyškov, maximálne však sumu vypočítanú zo zák-
ladného limitu plnenia na jeden hrob podľa tabuľky uvedenej pod 
písm. d) tohto odseku.

b) Ak bola poistená vec poškodená, vzniká poistenému právo, aby 
mu poisťovňa vyplatila sumu zodpovedajúcu primeraným nákla-
dom na opravu veci, ktoré sú v čase vzniku poistnej udalosti ob-
vyklé, zníženú o sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo 
iného znehodnotenia nahradzovaných častí z doby pred  poistnou 
udalosťou podľa tabuľky uvedenej pod písm. d) tohto odseku. 
Takto stanovené plnenie nesmie presiahnuť časovú hodnotu veci 
v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti stanovenú 
podľa písm. a). Od takto vypočítaného plnenia sa odpočíta cena 
prípadných použiteľných zvyškov nahradzovaných častí. Takto 
stanovené poistné plnenie nesmie presiahnuť sumu vypočítanú 
zo základného limitu plnenia na jeden hrob podľa tabuľky uvede-
nej pod písm. d) tohto odseku.

c) Plnenie podľa písm. b) tohto odseku nesmie prevýšiť hodnotu 
vypočítanú podľa písm. a) tohto odseku.

d) 

Vek predmetu 
poistenia v rokoch Opotrebenie v %

Plnenie v % zo 
základného limitu 
plnenie pre jeden 

hrob
0 - 5 0 100
5 - 10 10 90
10 - 15 20 80
15 - 20 30 70
20 - 25 40 60
nad 25 50 50

4. Poistený sa podieľa na plnení z každej poistnej udalosti sumou do-
hodnutou v poistnej zmluve ako spoluúčasť, o ktorú poisťovňa zníži 
poistné plnenie vypočítané podľa ods. 3 za každý jeden poškodený 
alebo zničený hrob.

5. V prípade, že v poistnej zmluve bola pre poistenie nehnuteľného 
majetku poisteného dojednaná indexácia podľa článku 7 ods. 8 
VPP MP 106-5, odchylne od takto dojednanej indexácie v poistnej 
zmluve sa poistná suma podľa ods. 1 tohto článku a základný limit 
plnenia podľa ods. 2 tohto článku neindexuje.

6. Poisťovňa nebude pri výpočte poistného plnenia podľa týchto ZD C-5 
uplatňovať podpoistenie.

7. Pre prípad vzniku poistnej udalosti následkom povodne alebo zápla-
vy sa dojednáva limit plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti 
v jednom poistnom období vo výške 20% z poistnej sumy dojednanej 
v poistnej zmluve pre poistenie predmetu poistenia podľa článku 2 
týchto ZD C-5.

ČLÁNOK 6
Záverečné ustanovenia

1. Tieto Zmluvné dojednania pre poistenie pomníkov a doplnkovej 
architektúry hrobov občanov na cintorínoch ZD C-5 boli schválené 
Predstavenstvom spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group a nadobúdajú účinnosť dňom 01.10.2014.
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