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ZD SMP D06 

 

STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE 
 

Zmluvné dojednanie 

pre dodatkové poistenie záručnej doby 
 
 
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 D06“). 
 
 

Článok I 
Doba poistenia 

Podľa týchto ZD SMP D06 je majetkové poistenie stavebno-montážneho diela rozšírené na obdobie 
záručnej doby uvedenej v poistnej zmluve. 
 
 

Článok II 
Predmet poistenia 

Predmetom poistenia je stavebno-montážne dielo (alebo jeho časť) poistené stavebno-montážnym 
poistením, ktoré bolo odovzdané a prevzaté odberateľom, alebo ktoré bolo skolaudované a na ktorom 
poistený vykonáva počas záručnej doby dokončujúce práce, nedorobky alebo odstraňovanie kolaudačných 
závad z dôvodov splnenia zmluvných záväzkov. 
 
 

Článok III 
Plnenie poisťovne 

1. Poisťovňa uhradí poškodenie alebo zničenie poistenej veci za rovnakých podmienok, ustanovení a výluk 
platných pre stavebno-montážne poistenie, ak ku škode došlo činnosťou poisteného alebo 
spolupoistených pri dokončovacích prácach, odstraňovaní nedorobkov a kolaudačných závad v priebehu 
záručnej doby uvedenej v poistnej zmluve. 

2. Ak je však poistná suma poškodenej alebo zničenej veci, v súvislosti s ktorou vznikne poistenému nárok 
na plnenie z týchto ZD SMP D06 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). 

 
 

Článok IV 
Zvláštne výluky 

Toto poistenie sa nevzťahuje na výluky uvedené v ZD SMP. Okrem nich sa toto poistenie nevzťahuje na: 
a) živelné nebezpečia, ktoré nevznikli z titulu vykonávacích prác poisteným alebo spolupoistenými v 

priebehu záručnej doby z dôvodov splnenia zmluvných záväzkov, 
b) poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ku ktorému došlo z príčiny prác v dobe trvania základného 

stavebno-montážneho poistenia. 


