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ZD SMP D09 

 

STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE 
 

Zmluvné dojednanie 

pre dodatkové poistenie nákladov na odstránenie sute 
 
 
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 D09“). 
 
 

Článok I 
Poistné riziká 

1. Podľa týchto ZD SMP D09 sa stavebno-montážne poistenie vzťahuje na pokrytie primeraných nákladov, 
ktoré poistený vynaloží na odstránenie zvyškov poistenej veci, ktorá bola poškodená alebo zničená 
poistnou udalosťou a ktoré mal poistený za povinnosť odstrániť z hygienických alebo bezpečnostných 
dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu. 

2. Poistenie sa vzťahuje aj na pokrytie primeraných nákladov na demolačné, odpratávacie a odstraňovacie 
práce, ktoré sú potrebné na opravu alebo znovu vybudovanie poistenej veci postihnutej poistnou 
udalosťou a to nad rámec plnenia poisťovne, ktorý je uvedený v Časti II čl. V ods. 13 ZD SMP. 

3. Do primeraných nákladov potrebných na práce uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku sa nezapočítavajú 
odmeny vyplatené za cez časovú prácu, v noci, v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja, 
expresné príplatky a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia (ďalej len zvláštne náklady), ak 
nie je v poistnej zmluve dojednané inak. 

 
 

Článok II 
Plnenie poisťovne 

1. Limit plnenia stanovený v poistnej zmluve pre toto dodatkové poistenie je hornou hranicou plnenia 
poisťovne za jednu a všetky škody v priebehu trvania základného stavebno-montážneho poistenia, 
t. j. počas samotnej výstavby stavebno-montážneho diela. 

2. Ak je však poistná suma poškodenej alebo zničenej veci, v súvislosti s ktorou vznikne poistenému nárok 
na plnenie z týchto ZD SMP D09 nižšia ako jej poistná hodnota v zmysle ZD SMP, bude plnenie z tohto 
dodatkového poistenia znížené v pomere poistnej sumy k poistnej hodnote poistenej veci (podpoistenie). 


