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Kompletné informácie pred uzatvorením zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v príslušnej poistnej 
zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach Mitsui Sumitomo pre All Risks poistenie stavebných prác (MSI-CAR) 
/ďalej len VPP (MSI-CAR)/ a/alebo vo Všeobecných poistných podmienkach Mitsui Sumitomo pre All Risks poistenie 
montáže (MSI-EAR) /ďalej len VPP (MSI-EAR)/. 

O aký typ poistenia ide? 

Poistenie výstavby a montáže 

Čo je predmetom poistenia? 

 Náhrada škody na stavebnom, alebo 

montážnom diele, podľa tých jednotlivých 

odsekov poistenia, ktoré sú v poistnej zmluve 

vyslovene dojednané: 

 Odsek I – Majetkové škody 

za neočakávané a náhle straty alebo 

poškodenie poistených vecí, pokiaľ sa nedajú 

odvodiť od príčin, ktoré sú výslovne vylúčené, 

 Odsek II – Zodpovednosť za škodu 

za škody na zdraví tretích osôb, 

za škody na veciach tretích osôb, ktoré vznikli 

v priamej súvislosti s výstavbou alebo 

montážou vecí poistených podľa Odseku I 

 Odsek III – Investorov ušlý zisk 

za ušlý hrubý zisk, ktorý investorovi skutočne 

vznikol v dôsledku zníženia obratu a zvýšenia 

prevádzkových nákladov, ak v priebehu 

poistného obdobia stavebné/montážne dielo 

utrpí škodu krytú Odsekom I poistnej zmluvy. 

vznikol v dôsledku zníženia obratu a zvýšenia 

prevádzkových  

Čo nie je predmetom poistenia? 

Vylúčené sú: 

 zmluvné pokuty, straty následkom zdržaní, 

neplnenia, zastavením prác 

 náklady na náhradu, opravu alebo odstráne-

nie chybného materiálu alebo chybného 

vyhotovenia 

 opotrebovanie, koróziu, oxidáciu, zníženie 

hodnoty následkom nepoužívania a 

normálnych vplyvov počasia 

 motorové vozidlá, vodné plavidlá, lietadlá 

 nákresy, účty, písomnosti, peniaze, známky, 

doklady, dlhopisy, bankoviek, cenné papiere 

alebo šeky 

 straty alebo poškodenia, ktoré boli zistené iba 

pri inventúre 

Upozornenie: Úplný zoznam výluk je uvedený 

v príslušných 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 na mieste poistenia, ktoré je špecifikované v poistnej zmluve. 

Aké mám povinnosti? 

Medzi Vaše hlavné povinnosti patrí: 

- Zaplatiť poistné dohodnuté v poistnej zmluve za celú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané (jednorazové 
poistné). V prípade rámcovej poistnej zmluvy zaplatiť bežné poistné za poistné obdobie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

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

bankové údaje a dátum splatnosti. Obvykle je jednorazové poistné splatné pri uzavretí poistnej zmluvy. Poistné 

na ďalšie poistné obdobia v prípade rámcovej poistnej zmluvy je splatné prvého dňa nasledujúceho poistného 

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

Kedy začína a končí poistenie? 

Poistenie začína priamo so začatím prác alebo po vyložení predmetov, uvedených v prílohe/poistnej zmluvy, 

na stavenisku. 

Poistenie zanikne pre tie časti poistených stavebných alebo montážnych výkonov, ktoré boli prevzaté alebo 

uvedené do prevádzky, najneskôr však v čase uvedenom v poistnej zmluve. 

Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie v prípade rámcovej poistnej zmluvy alebo jednorazové 

poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. 

Poistenie zanikne, ak poistné za ďalšie poistné obdobie v prípade rámcovej poistnej zmluvy nebolo zaplatené do 

jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie. 

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. 

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

odstúpiť a tým poistenie 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. 

- Dôsledne dbať a dodržiavať ustanovenia tejto poistnej zmluvy, zodpovedať za správnosť údajov a 

odpovedí v dotazníku a návrhu poistnej zmluvy. 

- Na vlastné náklady uskutočniť všetky požadované preventívne opatrenia a splniť všetky odporúčania 

poisťovne, aby sa predišlo poškodeniam, zničeniam alebo nárokom na náhradu škody a dbať na zákonné 

predpisy a odporúčania výrobcu. 

- Neuskutočniť alebo nepripustiť žiadnu podstatnú zmenu, ktorou by sa zvýšilo riziko. Ak sa tak stane, 

okamžite informovať poisťovňu. 

- Pri vzniku poistnej udalosti okamžite oboznámiť poisťovňu a predbežne udať druh a rozsah straty alebo 

škody. 

- Vykonať všetky opatrenia, ktoré sú vo Vašej moci, aby sa obmedzil rozsah straty alebo škody na minimum. 

- Uschovať postihnuté časti a dať ich k dispozícii pre účely prehliadky zástupcom alebo znalcom poisťovne. 

- Dodať všetky informácie a podklady požadované poisťovňou. 

- Pri stratách alebo škodách následkom krádeže alebo krádeže vlámaním podať hlásenie policajnému 

orgánu. 


