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ZD SMP D02 

 

STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE 
 

Zmluvné dojednanie 

pre dodatkové poistenie okolitého majetku investora 
 
 
Pre toto dodatkové poistenie platia príslušné ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre poistenie 
majetku právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len „VPP MP 106-5“), 
Zmluvných dojednaní pre stavebno-montážne poistenie (ďalej len „ZD SMP“) a tieto zmluvné dojednania 
(ďalej len „ZD SMP D02“). 
 
 

Článok I 
Predmet poistenia, miesto poistenia 

 
Podľa týchto ZD SMP D02 sa stavebno-montážne poistenie vzťahuje aj na okolitý majetok investora, ak je 
investor poisteným alebo spolupoisteným, ktorý sa nachádza na mieste rizika uvedenom v poistnej zmluve a 
ktorý je ohrozený budovaním stavebno-montážneho diela. 
 
 

Článok II 
Poistná suma 

Poistenie okolitého majetku investora sa dojednáva na prvé riziko. Poistnú sumu stanovuje poistený po 
dohode s poisťovňou. Poistná suma je hornou hranicou plnenia poisťovne za jednu a všetky škody v 
priebehu trvania poistenia. Odchylne od čl. 14 VPP MP 106-5 poisťovňa v tomto prípade nebude uplatňovať 
podpoistenie. 
 
 

Článok III 
Poistné riziká 

Poistenie sa dojednáva pre prípad náhleho a nečakaného poškodenia alebo zničenia okolitého majetku 
investora, ktoré nastane v dôsledku vykonávania stavby alebo montáže položiek menovite uvedených 
v poistnej zmluve pre základné stavebno-montážne poistenie, pričom sa uplatňujú rovnaké ustanovenia, 
podmienky a výluky platné pre základné stavebno-montážne poistenie. 
 
 

Článok IV 
Zvláštne výluky 

Okrem výluk uvedených v základnom stavebno-montážnom poistení sa toto poistenie ďalej nevzťahuje na: 
a) živelné poistné riziká, ktoré nevznikli z dôvodu vykonávania stavebno-montážnych prác na položkách 

uvedených v poistnej zmluve, 
b) poškodenie alebo zničenie spôsobené vibráciami, odstránením alebo zoslabením výstuh a podpier, ak 

nenastane úplné alebo čiastočné zrútenie poisteného majetku; poistenie sa nevzťahuje na povrchové 
škody, ktoré neohrozia stabilitu majetku, 

c) poškodenie alebo zničenie, ktoré je predvídateľné a je dané charakterom stavebných alebo montážnych 
prác alebo spôsobom ich vykonania, 

d) náklady potrebné na opatrenia k zabráneniu alebo zmenšeniu straty, ktoré sa stali nutné v priebehu 
poistného obdobia. 


