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Všeobecné podmienky pre poistenie montáže (MSI-EAR) 
 
 
Vzhľadom na to, že v poistnej zmluve uvedený poistník predložil poisťovni 

MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko),  
Štúrova 11, 811 02 Bratislava  
(v ďalšom “poisťovňa”) 

písomný návrh vo forme vyplneného dotazníka, ktorý sa spolu s ostatnými písomnými vyhláseniami 
vydanými poistníkom pre poistnú zmluvu pokladá za časť poistnej zmluvy, 

potvrdzuje poistná zmluva, za predpokladu, že poistník zaplatil poistné uvedené v poistnej zmluve, že na 
základe nižšie uvedených alebo doplňujúco dojednaných ustanovení, výluk, výhrad a podmienok bude 
poskytovať poistníkovi plnenie nasledovným spôsobom a v nasledovnom rozsahu: 

 
Všeobecné výluky 
 
Poisťovňa nenahradí poistníkovi straty, poškodenia alebo ručenia, ktoré boli priamo alebo nepriamo 
spôsobené, vznikli alebo sa zväčšili následkom: 

a)  vojny, invázie, zásahu cudzej moci, nepriateľstva (bez ohľadu na to, či nasledovalo vyhlásenie vojny 
alebo nie), občianskej vojny, rebélie, revolúcie, povstania, odboja, vzbury, štrajku, výluky, občianskych 
nepokojov, vojenskej alebo nezákonne uchopenej moci, skupiny sabotérov alebo osôb, ktoré konajú 
v poverení alebo v spojení s politickými organizáciami, komplotu, zabavenia, násilného vyvlastnenia, 
zhabania, zničenia alebo poškodenia predmetov na základe nariadenia de jure alebo de facto existujúcej 
vlády alebo úradu, 

b)  jadrových reakcií, jadrového žiarenia alebo rádioaktívneho zamorenia, 

c)  úmyselných konaní alebo hrubej nedbanlivosti poistníka alebo jeho reprezentantov, 

d)  úplného alebo čiastočného zastavenia prác. 

Ak poisťovňa v žalobe, súdnom alebo inom konaní tvrdí, že strata, zničenie, poškodenie alebo ručenie nie je 
podľa výluky bodu a) poistnou zmluvou kryté, poistník znáša dôkazné bremeno, že takáto strata, zničenie, 
poškodenie alebo ručenie je krytá poistnou zmluvou. 

 
Doba poistenia 
 
Ručenie poisťovne začína, bez ohľadu na možný odlišný časový údaj uvedený v prílohe/poistnej zmluve, 
priamo so začatím prác alebo po vyložení predmetov, uvedených v prílohe/poistnej zmluve, na stavenisku 
a bude pokračovať až do ukončenia prvých funkčných testov, ale nie viac ako štyri týždne (pokiaľ nie je 
písomne dojednané inak) od začatia testov. Avšak, ak časť prevádzky prípadne jeden alebo viac strojov sú 
testované, sprevádzkované alebo prevzaté do prevádzky, poistenie a z toho vznikajúca zodpovednosť pre 
túto časť prevádzky alebo tieto stroje zaniká, zatiaľ čo poistenie pre zostávajúce časti pokračuje. 

Ak sa jedná o nie nové resp. už použité predmety, poistenie podľa týchto poistných podmienok zaniká 
v okamihu začatia funkčných testov. 

Najneskôr zaniká poistenie v čase uvedenom v prílohe/poistnej zmluve. Predĺženie doby poistenia si 
vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas poisťovne. 
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Všeobecné ustanovenia 
 
1.  Podmienkou pre každý záväzok ručenia poisťovne je dôsledné dbanie a dodržiavanie ustanovení tejto 

poistnej zmluvy, pokiaľ sa jedná o uskutočňovanie opatrení a splnenie príkazov poistníkom a správnosť 
údajov a odpovedí poistníka v dotazníku a návrhu. 

 
2.  Príloha a odsek (odseky) platia ako nedeliteľná súčasť poistnej zmluvy a výraz “táto poistná zmluva” sa 

rozumie, kdekoľvek je v tejto zmluve uvedený, vrátane prílohy a odseku (odsekov). Každé slovo a každý 
výraz, pre ktoré bol na niektorom mieste poistnej zmluvy, prílohy alebo odseku (odsekov) stanovený 
zvláštny význam, má tento význam kdekoľvek sa vyskytne. 

 
3.  Poistník je povinný na vlastné náklady uskutočniť všetky požadované preventívne opatrenia a splniť 

všetky odporúčania poisťovne, aby predišiel stratám, poškodeniam alebo ručeniam a dbať na zákonné 
predpisy a odporúčania výrobcu. 

 
4. a) Zástupcovia poisťovne musia mať v každom požadovanom okamihu právo na prehliadku a 

preskúmanie rizika a poistený musí zástupcom poisťovne poskytnúť všetky potrebné informácie a 
detaily k posúdeniu rizika. 

 
b) Poistník je povinný okamžite telegraficky prípadne faxom a následne písomne oboznámiť poisťovňu 

s podstatnými zmenami rizika a na vlastné náklady uskutočniť dodatočné opatrenia zodpovedajúce 
podmienkam, aby bol rozsah krytia a poistné, pokiaľ je to potrebné, uvedený do správneho stavu. 
Poistník nesmie uskutočniť alebo pripustiť žiadnu podstatnú zmenu, ktorou by sa zvýšilo riziko, ak 
neexistuje písomné potvrdenie poisťovne o ďalšom trvaní poistenia. 

 
5. Pri vzniku udalosti, ktorá by mohla dať podnet k vzniku nároku na náhradu škody v rámci tejto poistnej 

zmluvy, je poistník povinný: 
 
a)  okamžite oboznámiť poisťovňu telefonicky, telegraficky, faxom, ako aj písomne a predbežne udať 

druh a rozsah straty alebo škody, 
 
b)  vykonať všetky opatrenia, ktoré sú v jeho moci, aby sa obmedzil rozsah straty alebo škody na 

minimum, 
 
c)  uschovať postihnuté časti a dať ich k dispozícii pre účely prehliadky zástupcom alebo znalcom 

poisťovne, 
 
d)  dodať všetky informácie a podklady požadované poisťovňou, 

 
e)  pri stratách alebo škodách následkom krádeže alebo krádeže vlámaním podať hlásenie policajnému 

orgánu. 
 

Poisťovňa neručí v žiadnom prípade za straty, poškodenia alebo ručenia, s ktorými nebola oboznámená 
do 14 dní od ich vzniku. 

 
Pokiaľ v zmysle týchto podmienok poistník odoslal oznámenie na poisťovňu, môže pri menších škodách 
uskutočniť opravy prípadne nahradiť poškodené časti. V ostatných prípadoch musí dať zástupcovi 
poisťovne pred uskutočnením opráv alebo náhrady poškodených častí príležitosť na prehliadku straty 
alebo poškodenia. Ak sa prehliadka zástupcom poisťovne neuskutoční v priebehu lehoty zodpovedajúcej 
daným okolnostiam, je poistník oprávnený zrealizovať opravy prípadne náhradu poškodených častí. 
 
Ručenie poisťovne v rámci tejto poistnej zmluvy za škodou postihnutý predmet zaniká, ak nie je 
menovaný predmet bezodkladne odborne opravený. 
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6. Poistník je povinný na náklady poisťovne uskutočniť, znášať a spolupodieľať sa na realizácii všetkých 
opatrení, ktoré sú potrebné alebo ktoré vyžaduje poisťovňa, aby sa zabezpečili všetky práva a právne 
prostriedky alebo aby sa získala náhrada alebo odškodnenie od tých osôb (pokiaľ nie sú touto poistnou 
zmluvou spolupoistené), voči ktorým má alebo môže poisťovňa získať priame alebo z prechodu 
pohľadávky vyplývajúce nároky, keď poskytne v zmysle tejto poistnej zmluvy za stratu alebo poškodenie 
platby alebo náhradu, bez ohľadu na to, či sú alebo sa stanú tieto opatrenia nutnými alebo sú 
požadované pred alebo po plnení poisťovne poistníkovi. 

 
7. Rozdielnosti názorov o výške plnenia vyplývajúcej z tejto poistnej zmluvy (ak je existencia povinnosti 

k náhrade neodškriepiteľná) sa musia predložiť na rozhodnutie zmierovaciemu sudcovi vymenovanému 
jednou z dohadujúcich sa strán. Ak sa strany nevedia dohodnúť na zmierovacom sudcovi, musia sa 
predložiť dvom zmierovacím sudcom, pričom je každá strana povinná vymenovať zmierovacieho sudcu 
po písomnej výzve druhou stranou v priebehu jedného kalendárneho mesiaca. Ak sa zmierovací 
sudcovia nedohodnú, rozhoduje vrchný sudca, ktorého musia vymenovať písomne pred začiatkom 
zmierovacieho konania. Vrchný sudca sa radí so zmierovacími sudcami a predsedá zasadaniam. 
Vynesenie rozsudku zmierovacieho súdu je podmienkou pre právny postup voči poisťovni. 

 
8. V prípade podvodného uplatnenia nároku na náhradu škody, alebo ak boli pre uplatnenie uvedeného 

nároku použité zavádzajúce údaje, ak poistník alebo ním poverená osoba používa alebo využíva na 
získanie výhod z poistnej zmluvy podvodné prostriedky a machinácie, alebo ak nie je po zamietnutí 
nároku na náhradu škody v priebehu troch mesiacov po jeho zamietnutí, alebo v prípade konania na 
rozhodcovskom súde, ktoré prebehlo na základe dohody, nie je počas troch mesiacov od vynesenia 
rozhodnutia rozhodcovským súdom, sudcami prípadne vyšším sudcom (angažovaný v prípadoch, keď 
viac pôvodne zvolených rozhodcov sa nemôže zjednotiť na rozhodnutí), podaná  žaloba alebo začaté 
súdne konanie, zanikajú všetky nároky v rámci poistnej zmluvy. 

 
9. Ak existujú v čase vzniku škody v rámci poistnej zmluvy súčasne iné poistenia, ktoré poskytujú krytie pre 

tie isté straty, škody alebo ručenia, nie je poisťovňa povinná zaplatiť prípadne prispieť viac ako svoj 
percentuálny podiel na náhrade škody pre straty, škody a ručenia tohto druhu. 

 
10. Spôsob vybavovania sťažností. 

Poisťovateľ je povinný v zmysle zákona o poisťovníctve vybavovať sťažnosti poistníka alebo poisteného. 

Všetky potrebné informácie o postupe pri vybavovaní sťažností sú uvedené na webovom sídle 

poisťovateľa (www.msig-europe.sk). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msig-europe.sk/
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Odsek I  -  Majetkové škody 
 
 
Týmto sa medzi poisťovňou a poistníkom dojednáva, že v prípadoch, v ktorých vzniknú počas doby poistenia 
na predmetoch alebo častiach uvedených v prílohe/poistnej zmluve neočakávané a náhle straty alebo 
poškodenia, pokiaľ sa nedajú tieto odvodiť od príčin, ktoré sú výslovne vylúčené, vyžadujúce opravu alebo 
náhradu, poskytne poisťovňa poistníkovi  plnenie za tieto straty alebo poškodenia, ako je v nasledujúcom 
určené, peňažnou hotovosťou, znovuobstaraním alebo opravou (vždy podľa výberu poisťovne) až do výšky 
sumy, ktorá je stanovená pre danú položku v prílohe/poistnej zmluve, celkovo však nie viac ako maximálnu 
sumu krytia pre každú škodovú udalosť. 
 
Poisťovňa nahrádza poistníkovi náklady odpratávacích prác ako následok škodovej udalosti s povinnou 
náhradou v rámci poistnej zmluvy za predpokladu, že príslušná osobitná suma je uvedená v prílohe/poistnej 
zmluve. 
 
 
 

Výluky k Odseku I 
 
Poisťovňa však neručí za: 
 
a)  spoluúčasti uvedené v prílohe/poistnej zmluve, ktoré znáša v prípade škodovej udalosti poistník sám, 
 
b)  následné škody každého druhu, vrátane zmluvných pokút, škody spôsobené omeškaním, neplnenia, 

zrušenia zmluvy, 
 
c)  straty alebo poškodenia ako následok chybného plánovania, chýb materiálov alebo odliatkov, ako aj 

chybnej práce; toto sa nevzťahuje na práce týkajúce sa montáže, 
 
d)  opotrebovanie, koróziu, oxidáciu, skôrnatenie, zníženie hodnoty následkom nepoužívania, 
 
e)  straty alebo poškodenia spisov, nákresov, účtov, písomností, peňazí, známok, dokladov, dlhopisov, 

bankoviek, cenných papierov alebo šekov, baliacich materiálov ako puzdrá, bedne, krabice, 
 
f)  straty zistené pri inventúre. 
 
 
 

Podmienky k Odseku I 
 
 
Klauzula 1 - Poistná suma 
 
Pre toto poistenie je bezpodmienečne nutné, aby v prílohe/poistnej zmluve uvedené poistné sumy neboli 
nižšie ako hodnota každej položky pri ukončení montáže vrátane nákladov za dopravu, clo, poplatky a 
montáže. Poistník sa zaväzuje pri podstatných zmenách platov (miezd) alebo cien poistné sumy 
zodpovedajúco zvýšiť alebo znížiť, pričom takéto zvýšenie alebo zníženie sa stane účinným až keď bude 
poistníkovi doručené písomné doplnenie poistnej zmluvy od poisťovne. 
 
Ak sa v prípade škody zistí, že poistné sumy sú nižšie ako bolo potrebné, znižuje sa plnenie za škodu 
poistníkovi v rámci tejto poistnej zmluvy v pomere skutočných poistných súm k potrebným poistným sumám. 
Každý objekt a každá jednotlivá škoda podlieha tomuto ustanoveniu osobitne. 
 
 



 

Poistná zmluva č. Všeobecné poistné podmienky Mitsui Sumitomo Dátum vystavenia 

 pre All Risks poistenie montáže (MSI-EAR)  

                                                                                     

 

 
01.07.2018 

Všeobecné poistné podmienky Mitsui Sumitomo pre poistenie montáže (MSI-EAR)    5 z 11 

 
 

 
Klauzula 2 - Základy likvidácie škody  
 
Pri stratách alebo škodách sa v rámci tejto poistnej zmluvy poskytuje náhrada: 
 
a)  v prípade škody, ktorá môže byť opravená, na náklady opravy, ktoré sú potrebné na znovuobnovenie 

poistených predmetov do stavu bezprostredne pred vznikom škody, po odpočítaní hodnoty zvyškov, 
 
b)  v prípade totálnej škody na skutočnú hodnotu, ktorú mali poistené predmety bezprostredne pred vznikom 

škody, po odpočítaní hodnoty zvyškov, 
 
avšak vždy iba do výšky nákladov pripadajúcich na poistníka a do výšky sumy uvedenej v poistnej zmluve a 
vždy za predpokladu, že sú splnené výluky a podmienky poistnej zmluvy. 
 
Poisťovňa poskytuje plnenie až potom, čo sa na základe predložených potrebných účtov a podkladov 
presvedčila o tom, že boli vykonané opravy prípadne vymenené poškodené diely. Všetky škody, ktoré môžu 
byť opravené, sa musia opraviť. Ak však náklady opravy v prípade škody dosiahnu alebo prekročia hodnotu 
poistených predmetov bezprostredne pred vznikom škody, nasleduje likvidácia škody v zmysle písmena b). 
 
Náklady predbežnej opravy znáša poisťovňa iba vtedy, ak je táto oprava časťou konečnej opravy a nezvýšia 
sa tým celkové náklady na opravu. 
 
Náklady na prípadné zmeny, doplnenia a/alebo vylepšenia nie sú v rámci tejto poistnej zmluvy poistením 
kryté. 
 
 
Klauzula 3 - Rozšírenie krytia 
 
Príplatky za nadčasy, prácu v noci, prácu počas zákonných sviatkov, rýchlu dopravu sú týmto poistením 
kryté iba vtedy, ak bolo toto vopred výslovne písomne dojednané. 
 
 
Klauzula 4 – Majetok v okolí 
 
Strata alebo škoda na majetku nachádzajúcom sa v okolí miesta stavby resp. montáže, ktorý je v opatere 
poistníka alebo dodávateľa bude poistený len vtedy, ak škoda nastane v priamej súvislosti s výstavbou, 
montážou alebo testovaním položiek poistených podľa Odseku I a počas doby poistenia a za predpokladu, 
že pre túto položku bola v prílohe/poistnej zmluve uvedená samostatná suma. 
 
Táto klauzula sa nevzťahuje na stavebné/montážne stroje a zariadenie staveniska/miesta montáže. 
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Odsek II  -  Zodpovednosť za škodu 
 
 
Poisťovňa  nahradí poistenému tie sumy, maximálne až do výšky poistných súm (limitov) dojednaných v 
poistnej zmluve, ktoré bude poistník podľa zákona povinný platiť za: 
 
a) škody na zdraví tretích osôb: choroby alebo telesného zranenia (či už smrteľného alebo nie), 
 
b) škody na veciach tretích osôb (škody na veciach sú poškodenia alebo zničenia vecí), 
 
ktoré vznikli v priamej súvislosti s výstavbou alebo montážou vecí poistených podľa Odseku I a vznikli na 
mieste poistenia alebo v jeho bezprostrednom susedstve počas doby poistného krytia. 
 
Pri škode, poisťovňa nahradí poistenému: 
 
a) všetky súdne náklady nárokovateľov proti poistenému, a 
 
b) všetky vzniknuté náklady na obranu poisteného proti nárokom tretích strán na náhradu škody na základe 

písomného súhlasu poisťovne, 
 
vždy za predpokladu, že povinnosť poisťovne plniť podľa tohto odseku neprekročí v poistnej zmluve 
dojednané poistné sumy (limity). 
 
 

Osobitné výluky k Odseku II 
 
Poisťovňa neposkytuje náhradu: 
 
1. za spoluúčasť dojednanú v poistnej zmluve, ktorú znáša poistený pri každej poistnej udalosti, 
 
2. za náklady vzniknuté spracovaním, prerábaním, napravovaním, opravovaním alebo vymieňaním, 

akýchkoľvek vecí poistených alebo poistiteľných v Odseku I tejto poistnej zmluvy. 
 
3. za škodu na akomkoľvek majetku, pozemku alebo stavbe, spôsobenú vibráciou, pohnutím alebo 

oslabením podper, ako aj za škodu zranením alebo poškodením ktorejkoľvek osoby alebo majetku, ktorá 
vznikla alebo vyplynula z takejto škody (ak nebolo inak osobitne dojednané). 

 
4. vyplývajúcu z: 
 

a) telesného zranenia alebo choroby zamestnancov alebo pracovníkov zmluvných strán diela, 
stavebníka alebo inej firmy zúčastnenej na projekte, ktorý, prípadne jeho časť, je poistený podľa 
Odseku I, ako aj príslušníkov ich rodín, 

 
b) straty alebo škody na majetku, ktorý je vo vlastníctve, držbe, opatere, úschove alebo kontrole 

zmluvných strán diela, stavebníka alebo inej firmy zúčastnenej na projekte, ktorý, prípadne jeho 
časť, je poistený podľa Odseku I, alebo pracovníkov niektorého spomenutého subjektu. 

 
c) akejkoľvek nehody spôsobenej vozidlami v premávke na verejných cestách, ako aj plavidlami a 

lietadlami, 
 
d) akéhokoľvek dojednania poistníka o zaplatení nejakej sumy alebo inak ako náhradu škody, pokiaľ by 

táto povinnosť nevznikla aj bez takéhoto dojednania. 
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Osobitné ustanovenia k Odseku II 
 

1. Uznanie nároku na náhradu škody, prísľub plnenia, platby alebo odškodnenie nesmú byť vykonané 
poistníkom a/alebo poisteným alebo v ich mene bez písomného súhlasu poisťovne, ktorá je oprávnená, ak to 
požaduje, prevziať a viesť v mene poistníka a alebo poisteného obranu alebo likvidáciu každej škody, viesť vo 
vlastnom záujme a v mene poistníka a/alebo poisteného súdny spor o náhrade za škodu, škodách alebo inom 
záujme. 

 
 Poisťovňa má plné právo rozhodovať o postupoch alebo likvidácii každej škodovej udalosti a poistník a/alebo 

poistený je povinný poskytnúť všetky informácie a pomoc, o ktoré poisťovňa požiada. 
 
2. Akonáhle je škoda vyšetrená, poisťovňa uhradí poistníkovi limit náhrady za každú jednu škodu (avšak vždy po 

odrátaní sumy alebo súm už vyplatených ako náhrady v súvislosti so škodou), alebo nižšiu sumu, za ktorú 
môže byť škoda či škody vyplývajúce zo škodovej udalosti likvidované. Poisťovňa po vykonaní plnenia za 
škodu už nemá žiadnu ďalšiu povinnosť v súvislosti s predmetnou škodovou udalosťou. 
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Odsek III  -  Investorov ušlý zisk 
 
 
Pokiaľ je to v poistnej zmluve dojednané, poisťovateľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie poistenému - ktorý je v 
poistnej zmluve uvedený ako investor - za ušlý hrubý zisk, ktorý mu skutočne vznikol v dôsledku zníženia 
obratu a zvýšenia prevádzkových nákladov tak, ako je to uvedené v tomto Odseku, ak v priebehu poistného 
obdobia stanoveného v poistnej zmluve k tomuto Odseku poistené stavebné/montážne dielo alebo jeho časť 
utrpí škodu krytú Odsekom I poistnej zmluvy, ktorá spôsobí narušenie stavebných/montážnych prác a 
následne potom oneskorenie začiatku prevádzky a/alebo jeho narušenie (ďalej len „oneskorenie“). Toto sa 
nevzťahuje na škody, ktoré sú v tejto časti výslovne vylúčené. 
 
Výška plnenia sa stanoví nasledovne: 
 
- pre ušlý hrubý zisk: ako suma, ktorá je súčinom miery hrubého zisku a sumy, o ktorú sa v priebehu 

poistného obdobia znížil skutočne dosiahnutý obrat vzhľadom k obratu, ktorý by bol dosiahnutý, keby 
nebolo bývalo došlo k oneskoreniu; 

 
- pre zvýšené prevádzkové náklady: ako dodatočné náklady, ktorých vynaloženie bolo nevyhnutne 

potrebné a primerané k zamedzeniu alebo zmenšeniu poklesu obratu, ku ktorému by inak v priebehu 
poistného obdobia bez vynaloženia takýchto nákladov došlo. Výška plnenia však nepresiahne sumu, 
ktorú získame vynásobením miery hrubého zisku a sumy obratu, ktorej strate bolo takto zamedzené. 

 
Pokiaľ je ročná poistná suma udaná v poistnej zmluve pre Odsek III nižšia ako suma, zodpovedajúca súčinu 
miery hrubého zisku a ročného obratu, zníži sa podľa toho pomerne i výška plnenia. 
 
 

Definície pojmov 
 
Doba poistenia 
 
Doba poistenia sa rozumie obdobie stanovené v poistnej zmluve pre tento Odsek. Doba poistenia končí 
dátumom uvedeným v rozpise alebo k akémukoľvek skoršiemu dátumu, ktorým končí krytie vecných škôd 
podľa Odseku I. 
 
Plánovaný termín začatia poistenej prevádzky 
 
Predbežný dátum uvedený v poistnej zmluve pre tento Odsek alebo iný revidovaný dátum, ku ktorému by 
bola prevádzka začatá, keby nedošlo k oneskoreniu. 
 
Doba ručenia 
 
Obdobie, v priebehu ktorého sú výsledky prevádzky ovplyvnené oneskorením, ktoré začína dátumom 
plánovaného začatia poistenej prevádzky a nepresahuje maximálne dobu ručenia stanovenú pre tento 
Odsek v poistnej zmluve. 
 
Časová spoluúčasť 
 
Obdobie stanovené v poistnej zmluve pre tento Odsek, za ktoré poisťovatelia neposkytujú plnenie. Príslušná 
suma sa stanoví vynásobením priemernej dennej hodnoty straty utrpenej v priebehu doby ručenia a počtu 
dní, ktoré boli dohodnuté ako časová spoluúčasť. 
 
Obrat 
 
Peňažná suma (znížená o poskytnuté zľavy) vyplatená alebo splatná poistenému za tovar, výrobky alebo 
služby, ktoré boli vyrobené, dodané alebo poskytnuté v priebehu poistenej prevádzky. 
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Ročný obrat 
 
Obrat, ktorý by bol dosiahnutý v priebehu 12 mesiacov po plánovanom dátume zahájenia poistenej 
prevádzky, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu. 
 
Ročný hrubý zisk 
 
Suma, o ktorú hodnota ročného obratu a hodnota zásob pri uzávierke presahuje hodnotu zásob na začiatku 
a sumu špecifikovaných prevádzkových nákladov. Hodnota zásob na začiatku a pri uzávierke sa vypočíta 
v súlade s bežným účtovným postupom poisteného v dôsledku opatrení spojených s odpisom. 
 
Špecifikovanými prevádzkovými nákladmi sa rozumejú náklady vynaložené na obstaranie tovaru, materiálu, 
zásob a služieb (pokiaľ sa nepoužijú k udržiavaniu prevádzky) a všetky výdavky spojené s balením, 
dopravou, prepravou, nákladom, následným uskladnením, daňou z obratu, daňou z nákupu, s poplatkami za 
povolenie k podnikaniu, licenčnými poplatkami atď., pokiaľ tieto náklady závisia od obratu. 
 
Miera hrubého zisku 
 
Miera zisku, ktorá by bola realizovaná z obratu v priebehu obdobia, za ktoré je poskytované plnenie, pokiaľ 
by nedošlo k oneskoreniu. 
 
 

Osobitné výluky k Odseku III 
 
Doplňujúc všeobecné výluky týchto poistných podmienok poisťovňa neručí za: 
 
1. ušlý hrubý zisk a/alebo zvýšené prevádzkové náklady vzniknuté v dôsledku oneskorenia, ktoré bolo 

zapríčinené alebo k nemu došlo následkom: 
 
1.1. straty alebo škody krytej klauzulami k Odseku I, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak; 
 
1.2. zemetrasenia, sopečnej činnosti, tsunami, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak; 
 
1.3. straty alebo škody na okolitom majetku, stavebných strojoch, vybavení a zariadení; 
 
1.4. straty alebo škody na operačných médiách alebo surovinách, úbytkom, zničením, zhoršením stavu 

alebo škodou na akomkoľvek materiáli potrebnom pre poistenú prevádzku; 
 
1.5. akýchkoľvek obmedzení uvalených orgánmi verejnej moci; 
 
1.6. nedostatku peňažných prostriedkov; 
 
1.7. zmien, pridaním, vylepšením, opravou chýb alebo porúch alebo odstránením akýchkoľvek 

nedostatkov, ktoré boli vykonané po vzniku vecnej škody; 
 
1.8. straty alebo škody na veciach, ktoré poistený prevzal alebo prijal do užívania, alebo pre ktoré skončilo 

krytie podľa Odseku I ; 
 
2. akékoľvek straty vzniknutej v dôsledku pokút alebo odškodnenia za porušenie zmluvy, neskoré 

vykonanie alebo nevykonanie objednávky alebo za penále akéhokoľvek druhu; 
 
3. stratu obchodu z dôvodu ako je napr. pozastavenie, prerušenie alebo zrušenie prenájmu, povolenia k 

podnikaniu alebo objednávky, ktoré nastalo po dátume skutočného zahájenia prevádzky; 
 
4. stratu alebo škodu na stavebných/montážnych prácach prototypovej povahy, pokiaľ nebolo písomne 

dohodnuté inak. 
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Podmienky k Odseku III 
 
 
Klauzula 1 - Predĺženie doby poistenia 
 
Akékoľvek predĺženie doby poistenia podľa Odseku I  nemá za následok automatické predĺženie doby 
poistenia stanoveného v poistnej zmluve k Odseku III. O akékoľvek predĺženie doby poistenie podľa tohto 
Odseku musí poistený čo najrýchlejšie požiadať písomne a uviesť pri tom všetky okolnosti požiadavky na 
predĺženie. Toto predĺženie nadobudne platnosť pre tento Odsek len vtedy, pokiaľ bolo písomne dohodnuté. 
Akákoľvek zmena plánovaného začatia poistenej prevádzky musí byť hlásená a bude platiť len vtedy, ak to 
bolo písomne dohodnuté. 
 
 
Klauzula 2 - Základy likvidácie škody  
 
Pri výpočte miery hrubého zisku a ročného obratu sa musia brať do úvahy najmä: 
 
a) výsledky poistenej prevádzky za 12 mesiacov po jej zahájení, 
 
b) zmeny a zvláštne okolnosti, ktoré by mohli poistenú prevádzku ovplyvniť, pokiaľ by nedošlo k 

oneskoreniu, 
 
c) zmeny a zvláštne okolnosti, ktoré ovplyvnili poistenú prevádzku po jej začatí  
 
tak, aby sa výsledný výpočet čo najviac priblížil výsledkom, ktoré by poistená prevádzka dosiahla po 
plánovanom dátume zahájenia, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu. 
 
 
Klauzula 3 – Vrátenie poistného 
 
Ak poistený prehlási (a preukáže potvrdením svojich audítorov), že hrubý zisk, ktorý dosiahol v priebehu 
účtovného obdobia 12 mesiacov po zahájení poistenej prevádzky alebo po dátume, po ktorom mala byť 
začatá prevádzka (keby nenastalo oneskorenie), bol nižší než za týmto účelom stanovená poistná suma, 
bude vrátená pomerná suma poistného nepresahujúca jednu tretinu zaplateného poistného. 
 
Ak došlo ku strate alebo škode a táto viedla k plneniu podľa poistnej zmluvy, poistné bude vrátené len v tej 
miere zmieneného rozdielu, ktorý touto škodou nebol spôsobený. 
 
 
 

Osobitné ustanovenia k Odseku III 
 
 
1. Poistený je povinný predkladať poisťovni aktualizované správy o postupe stavebných/montážnych prác 

v intervaloch stanovených k tomuto Odseku v poistnej zmluve. 
 
2. V prípade, že dôjde k akejkoľvek vecnej zmene pôvodného rizika, ako sú napr. 
 
 - zmeny predpokladaného programu postupu prác, testovacieho postupu a pod. 
 
 - zmena, modifikácia alebo rozšírenie v akejkoľvek položke diela, a pod. 
 
 - odchýlenie sa od predpísaných stavebných alebo prevádzkových podmienok, 
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 - zmena záujmov poistníka/poisteného (napr. prerušenie alebo likvidácia prevádzky alebo jej prevedenie 
do konkurzného správcovstva), 

 
 stráca poistná zmluva platnosť, pokiaľ nie je jej trvanie písomne potvrdené poisťovňou. 
 
3. Ak dôjde k poistnej udalosti, ktorá by mohla spôsobiť oneskorenie a viesť tak k nároku na plnenie podľa 

tohto Odseku, potom 
 
 a) musí poistený bez zbytočného odkladu telefonicky alebo telegramom/faxom informovať poisťovňu 

v priebehu 48 hodín od vzniku udalosti a súčasne túto informáciu potvrdí písomne, 
 
 b) poistený vykonáva a je nápomocný pri vykonávaní všetkého, čo je prakticky možné k tomu, aby 

minimalizoval alebo konzervoval rozsah narušenia stavebných/montážnych prác a/alebo 
skúšobnej/testovacej prevádzky tak, aby vôbec nedošlo k oneskoreniu alebo aby sa toto 
oneskorenie čo najviac skrátilo, 

 
 c) poisťovňa a ktorákoľvek ním poverená osoba musí mať (bez prejudikácie voči ktorejkoľvek strane 

poistenej podľa tejto poistnej zmluvy) prístup na stavenisko, kde došlo ku škode, a možnosť priamo 
jednať so zodpovedným dodávateľom alebo subdodávateľom za tým účelom, aby bola stanovená 
možná príčina a rozsah škody, jej vplyv na poistený záujem, aby sa minimalizovalo oneskorenie 
plánovaného zahájenia poistenej prevádzky, a ak je to nutné, dať primerané pokyny k tomu, aby sa 
bolo možné tomuto oneskoreniu vyhnúť alebo ho minimalizovať. 

 
  Táto podmienka je dôkazom súhlasu, že poistník dáva poisťovni právo tak učiniť. Pokiaľ poistník 

alebo osoba konajúca v jeho mene bráni poisťovni pri vykonávaní vyššie uvedenej činnosti, kladie jej 
prekážky alebo sa nepodriadi jej odporúčaniam, všetky nároky podľa tohto Odseku III zanikajú. 

 
4. Pokiaľ dôjde k uplatneniu nároku na plnenie podľa tohto Odseku, poistník je povinný najneskôr do tridsať 

(30) dní po oneskorení alebo v rámci takých nasledujúcich období, ktoré poisťovateľ písomne odsúhlasí, 
na vlastné náklady poisťovni doručiť podrobnú písomnú správu o svojom nároku na plnenie. Ďalej je 
poistený povinný na vlastné náklady vypracovať a poisťovni predložiť účtovné a iné obchodné spisy, 
napr. faktúry, účtovné bilancie a ďalšie doklady, dôkazy, informácie, vysvetlenia alebo iné dôkazné 
materiály, ktoré môže pre účely vyšetrenia alebo kontroly poistnej udalosti poisťovňa vyžadovať. Na 
žiadosť poisťovne, je poistený tiež povinný doložiť pravdivosť deklarovanej poistnej udalosti a všetkých s 
ňou spojených skutočností čestným prehlásením. 

 
5. Plnenie je splatné v priebehu jedného mesiaca po záverečnom stanovení výšky poistného plnenia. 

Nezávisle od toho má poistník právo jeden mesiac potom, ako bola poisťovňa riadne informovaná 
o škode a uznala svoje ručenie, uplatniť si nárok na preddavok (preddavky) vo výške minimálnej sumy 
(súm) zodpovedajúcej daným okolnostiam. 

 
 Poisťovateľ je oprávnený odložiť výplatu poistného plnenia vrátane jej zálohy: 
 
 a) pokiaľ existujú pochybnosti o práve poisteného na toto plnenie, a to až do dodania potrebných 

dôkazov, 
 
 b) pokiaľ bolo v dôsledku straty, škody alebo oneskorenia v predpokladanom zahájení poistenej 

prevádzky začaté policajné alebo trestné vyšetrovanie proti poistenému, a to až do skončenia tohto 
vyšetrovania. 

 
 Okrem úrokov z omeškania nehradí poisťovňa žiadne úroky zo sumy zadržaného poistného plnenia. 
 
 


