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Kompletné informácie pred uzatvorením zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v príslušnej poistnej 

zmluve a v Podmienkach a vysvetleniach Mitsui Sumitomo k poisteniu majetku (MSI-SP) a Podmienkach a vysvetleniach 

Mitsui Sumitomo k poisteniu prerušenia prevádzky (MSI-BP), ak je dojednané poistenie prerušenia prevádzky. 

O aký typ poistenia ide? 

Poistenie majetku a prerušenia prevádzky 

Poistenie všeobecnej / prevádzkovej zodpovednosti a zodpovednosti za škody spôsobené vadným výrobkom. 
Čo je predmetom poistenia? 

 Poistené veci, ktoré boli zničené, alebo 

poškodené v dôsledku poistených 

nebezpečenstiev, pre ktoré bolo poistenie 

dojednané podľa §§ 1-8 Všeobecných 

podmienok pre poistenie majetku (MSI-SP) 

/ďalej len VPP (MSI-SP)/. 

 Poistené náklady podľa § 11 VPP (MSI-SP), 

v takom rozsahu, v akom je ich poistenie 

dojednané v poistnej zmluve. 

 Náhrada škôd vzniknutých prerušením 

prevádzky, ak toto prerušenie vznikne 

v dôsledku vecnej škody spôsobenej 

niektorým z poistených nebezpečenstiev 

podľa časti A, §1 Všeobecných podmienok 

pre poistenie prerušenia prevádzky (MSI-BP) 

/ďalej len VPP (MSI-BP)/, ak je dojednané 

poistenie prerušenia prevádzky. 

 Poistené náklady podľa § 5 VPP (MSI-BP), 

v takom rozsahu, v akom je ich poistenie 

dojednané v poistnej zmluve, ak je dojednané 

poistenie prerušenia prevádzky. 

Čo nie je predmetom poistenia? 

Vylúčené sú: 

 vodstvá, spodná voda, voda z vodovodu, 

vodné kanále, plavebné komory, pozemky 

a pôda, hrádze a násypy 

 skládky v rámci deponovania 

 plošiny, vrátane vecí nachádzajúcich sa na 

nich, napr. vrtných ostrovov, veterných 

elektrární, diaľkových potrubí, morských 

káblov 

 vonkajšie vedenia mimo miesta poistenia 

 tunely, bane, ako aj zariadenia hlbinnej ťažby 

 zariadenia na jadrové palivá 

 satelity a podobné vysielacie zariadenia 

 plavidlá, lietadlá, rakety a schválené 

dopravné prostriedky, prívesy a ťahače 

 mikroorganizmy, žijúce zvieratá, stromy a 

rastliny 

 nepoistené nebezpečenstvá a škody: 

 §9 VPP (MSI-SP), časť B, §9 VPP (MSI-BP), 

 výluky k vybraným poisteným 

nebezpečenstvám §§ 1-8 VPP (MSI-SP). 

Upozornenie: Úplný zoznam výluk je uvedený v prísluš-
ných VPP, zmluvných dojednaniach, prípadne v poistnej 
zmluve. 

Týkajú sa poistenia nejaké obmedzenia? 

! Poistený sa obvykle podieľa na poistnom plnení v poistnej zmluve dohodnutou spoluúčasťou. 

! Výška poistného plnenia môže byť obmedzená v poistnej zmluve dohodnutým limitom plnenia. 

! Poisťovateľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej 

alebo neúplnej odpovede bolo určené nižšie poistné. 

! Ak malo vedomé porušenie povinnosti podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu 

následkov poistnej udalosti, je poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv 

malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť. 

! Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé 
alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia, a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola 
podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie zanikne. 

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení je uvedený v príslušných VPP, zmluvných dojednaniach, prípadne v poistnej 
zmluve. 

Kde platí poistenie pre poistené veci? 

 Poistenie platí len v rámci miest poistenia špecifikovaných podľa §12 VPP (MSI-SP) v poistnej zmluve. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Prvé poistné uhrádzate podľa príslušnej faktúry vystavenej našou poisťovňou, kde sú uvedené všetky potrebné 

bankové údaje a dátum splatnosti. Poistné na ďalšie poistné obdobia je splatné prvého dňa nasledujúceho 

poistného obdobia, ak nie je dohodnuté inak, napríklad podľa faktúry vystavenej poisťovňou. Jednorazové 

poistné alebo poistné za dobu určitú (kratšiu ako jeden rok) je splatné pri uzavretí poistnej zmluvy. 

Kedy začína a končí poistenie? 

Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednaný neskorší deň začiatku poistenia, krytie začína prvým dňom (od 00:00 

hod.)  nasledujúcim po uzavretí poistnej zmluvy. Možno však dohodnúť, že poistenie/krytie začína už okamihom 

uzavretia zmluvy. 

Poistenie/krytie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do 

troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. 

Poistenie/krytie zanikne, ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa 

doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie. 

Možno dohodnúť, že poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej 

zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie/krytie zanikne. 

Poistenie/krytie na dobu určitú končí po uplynutí dohodnutej doby poistenia. 

Poistenie pri ktorom je dojednané bežné poistné, končí výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí 

dať doporučeným listom aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. 

Poistenie/krytie zanikne aj zánikom poisteného, zánikom oprávnenia poisteného na vykonávanie poistenej 

činnosti, ak celkom a trvalo odpadne  poistné nebezpečenstvo (poisťovňa má nárok na poistné do dňa zániku 

poistenia). 

Pri vedomom porušení povinností rozhodujúcich pre uzavretie poistenia, môže poisťovňa od poistnej zmluvy 

odstúpiť a tým poistenie/krytie zanikne. 

Ukončiť poistenie možno aj dohodou účastníkov. 

Ako môžem zmluvu vypovedať? 

- Vypovedať zmluvu musíte písomnou formou a musí byť doručená na našu adresu. 

- Poistenie na dobu neurčitú (ak je dojednané bežné poistné) môžete vypovedať ku koncu poistného obdobia; 

výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. 

- Možno dohodnúť, že poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej 

zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie/krytie zanikne. 

- Poistná zmluva môže byť tiež vypovedaná poisťovňou alebo poistníkom v prípade ak poisťovateľ poskytol 

poistné plnenie. Výpoveď musí byť doručená do jedného mesiaca po vyplatení náhrady škody. Výpoveď 

nadobudne účinnosť tri mesiace po jej doručení. Poistník môže stanoviť, že jeho výpoveď nadobúda 

účinnosť okamžite alebo k určitému termínu, avšak najneskôr ku koncu prebiehajúceho poistného obdobia. 

Aké mám povinnosti? 

Medzi Vaše hlavné povinnosti patrí: 

- Platiť poistné, a to za dohodnuté poistné obdobie (bežné poistné) alebo poistné za celú dobu, na ktorú bolo 
poistenie dojednané (jednorazové poistné). 

- Oboznámiť sa s poistnými podmienkami a ustanoveniami v návrhu poistnej zmluvy. 

- Dbať, aby poistná udalosť nenastala; neporušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu 
nebezpečenstva, ktoré sú právnymi predpismi uložené alebo ktoré ste vzali na seba poistnou zmluvou:     
najmä §14 a §15 VPP (MSI-SP), Bezpečnostné predpisy a Preventívne protipožiarne predpisy pre 
priemyselné a živnostenské zariadenia, ktoré sú súčasťou každej poistnej zmluvy. 

- Pri vzniku poistnej udalosti bezodkladne podať oznámenie poisťovni. Stratu poistených vecí musí 
poistník bezodkladne oznámiť aj príslušnému policajnému orgánu a predložiť mu zoznam chýbajúcich 
predmetov. 

- Dovoliť poisťovni vyšetrenie o príčine a výške škody a o rozsahu jej povinnosti k jej náhrade. Na 
požiadanie dať písomne potrebné vysvetlenie a obstarať nutné doklady. 

- Škodu podľa možností odvrátiť alebo zmierniť a pritom dbať na pokyny poisťovne. 

- Detailný súpis povinností v prípade vzniku poistnej udalosti je uvedený v § 22 VPP (MSI-SP) a § 15 
VPP (MSI-BP) ak je dojednané poistenie prerušenia prevádzky. 


