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STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE 
 

Zmluvné dojednanie 

pre dodatkové poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo 
odcudzenia prepravovaných vecí pri cestnej preprave 

 
 
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 D05“). 
 
 

Článok I 
Predmet poistenia 

 
Podľa týchto ZD SMP D05 sa stavebno-montážne poistenie vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo 
odcudzenie vecí (materiálu), ktoré sú alebo budú súčasťou poisteného stavebno-montážneho diela alebo sú 
poistené majetkovým poistením v rámci stavebno-montážneho poistenia pri preprave na miesto rizika. 

 
 

Článok II 
Poistné riziká 

Poistenie sa dojednáva pre poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí na území Slovenskej republiky, ak 
nie je v poistnej zmluve uvedené inak. 

 
 

Článok III 
Zvláštne výluky 

1. Poistenie sa dojednáva na poistnú sumu, ktorá zodpovedá: 
a) novej cene prepravovaných vecí menovite uvedených v poistnej zmluve, 
b) poistnej sume v zmysle čl. 12 VPP MP 106-5 (poistenie na prvé riziko) pre súbor vecí. 

2. Pri poistení podľa ods. 1 písm. a) tohto článku sa poistná sumu stanovuje podľa skutočnej hodnoty 
poistenej veci prepočítanej na novú cenu dohodnutým spôsobom. Pri poistení podľa ods. 1 písm. b) tohto 
článku stanovuje poistnú sumu poistený. 

3. Poistná suma je hornou hranicou plnenia poisťovne za jednu a všetky škody počas doby trvania 
poistenia. 

 
 

Článok IV 
Rozsah poistenia 

1. Poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí akoukoľvek náhodnou udalosťou, 
ktorá nie je vo VPP MP 106-5, ZD SMP alebo v týchto ZD SMP D05 vylúčená a ktorá vznikla pri preprave 
vecí. 

2. Prepravou pre účely tohoto poistenia sa rozumie časový úsek od prevzatia veci od jeho dodávateľa za 
účelom zabezpečenia prepravy, naloženia veci, vlastná preprava veci z miesta prevzatia na miesto rizika 
určenom poistnou zmluvou a zložením prepravovanej veci na prvé miesto určenia. 

3. Zložením veci na prvé miesto určenia na mieste rizika poistenie prepravy končí. 

4. Vlastnou prepravou pre účely tohoto poistenia sa rozumie preprava po pozemných komunikáciách 
najkratšou možnou trasou. 
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Článok V 

Zvláštne výluky 

1. Toto poistenie sa nevzťahuje na: 
a) prepravu výbušnin, zbraní, streliva, rádioaktívnych látok a azbestu, 
b) poškodenie, zničenie alebo odcudzenie, ktoré bolo spôsobené nesprávnym uložením alebo 

nesprávnym zabezpečením vecí, 
 
c) poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí, ktoré boli prepravované po inej ako najkratšej možnej 

trase, 
d) poškodenie, zničenie alebo odcudzenie poistených vecí pri dopravnej nehode, ktorá nebola 

vyšetrovaná políciou. 

2. Poisťovňa nie je povinná poskytnúť plnenie, ak spolu s poistenými prepravovanými vecami boli 
prepravované aj veci uvedené v ods. 1 písm. a) tohto článku. Toto sa netýka zbraní a streliva, ktoré slúži 
na zabezpečenie ochrany bezpečnosti prepravovateľov a prepravovaných vecí. 

 

 
Článok VI 

Povinnosti poisteného 

Pri poškodení, zničení alebo odcudzení poistených vecí pri dopravnej nehode je poistený povinný túto 
nehodu nahlásiť polícii. 
 

 
Článok VII 

Plnenie poisťovne 

1. Pri odcudzení poistených vecí krádežou pri preprave je poisťovňa povinná poskytnúť plnenie z jednej 
poistnej udalosti do výšky nasledujúcich limitov, podľa spôsobu zabezpečenia odcudzených vecí: 

 

Limit plnenia z jednej poistnej 
udalosti 

Spôsob zabezpečenia 

 
 

do 1 660 EUR 

Ak sú poistené veci prepravované osobným alebo nákladným 
automobilom (prívesom, návesom), ktorý je opatrený 
uzamykateľnou skriňovou karosériou alebo plachtou. Plachta musí 
byť zabezpečená minimálne oceľovým lankom a visiacim zámkom 
so zvýšenou odolnosťou. 

 
 

od 1 660,01 do 3 320 EUR 

Ak sú veci prepravované osobným alebo nákladným automobilom 
(prívesom, návesom) opatreným uzamykateľnou skriňovou 
karosériou a zariadením signalizujúcim neoprávnené vniknutie do 
vozidla (prívesu, návesu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

od 3 320 EUR do 33 200 EUR 

Ak sú veci prepravované osobným alebo nákladným automobilom 
(prívesom, návesom) opatreným uzamykateľnou skriňovou 
karosériou a zariadením signalizujúcim neoprávnené vniknutie do 
vozidla (prívesu, návesu) a poistené veci budú odcudzené: 

• z vozidla zaparkovaného v uzatvorenom a stráženom objekte, 

• z vozidla zaparkovaného na preukázateľne stráženom 
parkovisku, prevádzkovateľ ktorého zodpovedá i za škody 
vzniknuté odcudzením vecí uložených v zaparkovaných 
vozidlách, 

• lúpežou (za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného 
násilia), 

• ak posádka dopravného prostriedku prepravujúceho poistené 
veci nemôže z dôvodov následkov dopravnej nehody 
(predovšetkým z dôvodu zranenia) urobiť potrebné opatrenia na 
zabránenie odcudzenia 

 
2. Ak je poistná suma vymenovaných poistených vecí stanovená poisteným nižšia ako je ich skutočná 

poistná hodnota v novej cene a poistenému vznikne nárok na plnenie v zmysle týchto ZD SMP D05, bude 
plnenie z tohto dodatkového poistenia znížené v pomere poistnej sumy k poistnej hodnote poistenej veci 
(podpoistenie). 


