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STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE 
 

Zmluvné dojednanie 

pre dodatkové poistenie zodpovednosti za škodu 
 
 
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“), 
Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich 
fyzických osôb (ďalej len „VPP ZP 606-5“), Zmluvných dojednaní pre stavebno-montážne poistenie 
(ďalej len „ZD SMP“) a tieto zmluvné dojednania (ďalej len „ZD SMP D11“). 
 
 

Článok I 
Poistné riziká 

1. Poistenie podľa týchto ZD SMP D11 sa dojednáva pre prípad právnym predpisom stanovenú 
zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikne inému v súvislosti so stavebno-montážnymi prácami 
poistenými podľa ZD SMP, ktoré sú vykonávané na stavenisku uvedenom v poistnej zmluve ako miesto 
rizika, ak poistený zodpovedá za škodu v dôsledku svojho konania alebo vzťahu z doby trvania poistenia. 

2. Ak je v poistnej zmluve uvedené, že okrem poisteného je spolupoistených viacero dodávateľských 
subjektov, ktoré zmluvne vykonávajú práce na stavebno-montážnom diele, je pre všetky tieto subjekty, 
ktoré sa podieľajú na stavebno montážnych prácach vykonávaných na mieste poisteného rizika 
spolupoistená zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne inému, za rovnakých podmienok a výluk platných 
pre toto poistenie tak, ako by s každým jednotlivým subjektom bola uzatvorená samostatná zmluva. 
Poistenie sa vzťahuje iba na subjekty, s ktorými bude mať poistený v dobe poistnej udalosti uzatvorenú 
platnú zmluvu a bude preukázaná oprávnená činnosť alebo prítomnosť týchto subjektov na stavenisku v 
súvislosti zo vznikom poistnej udalosti. 

 
 

Článok II 
Definícia poistnej udalosti 

Poistnou udalosťou je vznik poisteného nahradiť škodu z dôvodov udalostí uvedených v článku I týchto 
ZD SMP D11. Ak o náhrade tejto škody rozhoduje oprávnený orgán, poisťovňa je povinná poskytnúť plnenie 
až dňom, ktorým nadobudlo rozhodnutie oprávneného orgánu právnu moc. 
 
 

Článok III 
Výluky z poistenia 

1. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú: 
a) znečistením životného prostredia, ak škoda nenastala náhlou a nepredvídateľnou poruchou 

ochranného zariadenia, 
b) mimo miesta rizika alebo jeho bezprostredného okolia, 
c) na veciach, ktoré poistený používa (cudzie veci) a na majetku, ktorý prevzal poistený za účelom 

vykonania objednanej činnosti alebo na ňom vykonáva objednanú činnosť (cudzí, už existujúci 
majetok, na ktorom sa vykonáva stavebno montážne dielo a ktoré sú poistené alebo poistiteľné 
majetkovým poistením podľa zmluvných dojednaní pre stavebno montážne poistenie a to i v tom 
prípade, že nevzniká nárok na plnenie z majetkového poistenia z titulu limitu poistnej sumy alebo 
spoluúčasti, 

d) na už existujúcom okolitom majetku investora, ktorý sa nachádza v priestore staveniska alebo v jeho 
bezprostrednom okolí, ak je investor poisteným alebo spolupoisteným a ktorý je poistený alebo 
poistiteľný majetkovým poistením podľa zmluvných dojednaní pre stavebno montážne poistenie a to i 
v tom prípade, že nevzniká nárok na plnenie z majetkového poistenia z titulu limitu poistnej sumy 
alebo spoluúčasti, 



2/2 

e) na už existujúcom cudzom okolitom majetku, ktorý bol poškodený dôsledkom vibrácií, zoslabenia 
alebo odstránenia podpier, zníženia úrovne spodnej vody, ukladaním potrubí, vykopaním tunelov, 
šácht alebo iných činností týkajúcich sa nosných prvkov alebo podložia, ak nebol stav tohto majetku 
poisteným preukázateľne zdokumentovaný (fotodokumentácia, videozáznam) ešte pred začiatkom 
poistených stavebno montážnych prác a ak nebola vypracovaná správa o stave tohto majetku, 

f) straty všetkých druhov, ktoré vznikli následne, vrátane ušlého zisku, zvýšených nákladov na výrobu, 
pokuty, penále, manká, straty vzniknuté oneskorením alebo nedodržaním termínov, nedodržaním 
dojednaných parametrov diela, stratou trhu alebo kontraktu. 

2. V poistnej zmluve je možné dojednať, že poistenie sa nevzťahuje aj na zodpovednosť, ktorá vznikne inak 
než je uvedené v ods. 1 tohto článku. 

3. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi, 
príbuzným v priamom rade, osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, spoločníkom alebo ich 
manželom alebo príbuzným v priamom rade, alebo osobám, ktoré žijú so spoločníkom v spoločnej 
domácnosti. Poistenie sa taktiež nevzťahuje na zodpovednosť za škodu na veciach, ktoré sú v osobnom 
vlastníctve poisteného. 

4. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, za ktorú poistený zodpovedá svojim zmluvným 
partnerom (fyzickým alebo právnickým osobám) v rámci poisteného budovaného diela, ak nie je 
dohodnuté inak. 

 
 

Článok IV 

Poistná suma 

Poistná suma je suma stanovená poisteným a je uvedená v poistnej zmluve. 
 
 

Článok V 
Plnenie poisťovne 

1. Poisťovňa poskytne plnenie v tuzemskej mene. Plnenie je splatné do 15 dní po ukončení nutného 
šetrenia poisťovňou, ktoré bolo potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne plniť. Plnenie z jednej 
poistnej udalosti je obmedzené poistnou sumou dojednanou v poistnej zmluve. To platí aj pre súčet 
všetkých plnení poisťovne, ktoré vzniknú z jednej poistnej udalosti. 

2. Poistený sa podieľa na plnení z každej poistnej udalosti sumou dojednanou v poistnej zmluve 
(spoluúčasť). 

3. Poisťovňa má od poisteného právo na primeranú náhradu vyplateného plnenia, ak: 
a) poistený uviedol poisťovňu do omylu v podstatných okolnostiach, ktoré sa týkali poistnej udalosti, 
b) poistná udalosť bola spôsobená hrubou nedbalosťou, 
c) poistná udalosť bola spôsobená následkom požitia alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. 

4. Ak uvedie poistený poisťovňu úmyselne do omylu v podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku 
na plnenie alebo jeho výšky, alebo ak poistený neoznámil poisťovni zmeny v skutočnostiach, o ktorých si 
poisťovňa pri dojednávaní poistenia žiadala informácie, je poisťovňa oprávnená odmietnuť poistné 
plnenie. 

5. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy alebo na 
zastavenie jej výplaty, prechádza toto právo na poisťovňu, ak za poisteného túto sumu už zaplatila. 

 
 

Článok VI 
Povinnosti poisteného 

1. Okrem povinností stanovenými predpismi, ktorými sa riadi toto poistenie, je poistený ďalej povinný: 
a) ak sa v blízkosti budovaného diela nachádza cudzí okolitý majetok, je poistený povinný pre zahájením 

poistených stavebno montážnych prác vykonať zdokumentovanie tohto majetku (fotodokumentácia, 
videozáznam) a vypracovať správu o stave tohto majetku, 

b) plniť ďalšie povinnosti stanovenou poisťovňou v poistnej zmluve. 


