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ODDIEL  A 

 

§ 1 Poistené a nepoistené veci 

1. Poistené veci 

Poistené sú stabilné stroje, strojné a iné technologické zariadenia uvedené v poistnej zmluve, 
a to od momentu, kedy sú pripravené na prevádzku. 

Vec je pripravená na prevádzku od momentu, kedy je po ukončení preskúšania a v prípade 
naplánovania skúšobnej prevádzky po ukončení tejto skúšobnej prevádzky buď pripravená na 
začatie vykonávania prác, alebo ak je v prevádzke. Neskoršie prerušenie prevádzkyschopnosti 
danej veci neprerušuje jej poistnú ochranu. To platí aj počas demontáže alebo opätovnej 
montáže, rovnako ako aj počas prepravy veci v rámci miesta, na ktoré sa poistenie vzťahuje.  

2. Dodatočne poistené veci 

Len ak je to osobitne dojednané, sú dodatočne poistené: 

a) prídavné prístroje, náhradné diely a základy poistených vecí; 

b) výmurovky, výstelky a nástreky pecí, ohnísk a iných ohrevných zariadení, parných kotlov 
a generátorov a nádrží, ktoré počas životnosti poistených vecí podľa skúseností viackrát 
musia byť vymenené. 

3. Následné škody 

Len ako následok v príčinnej súvislosti poistenej vecnej škody na iných častiach poistených 
vecí sú poistené: 

a) dopravníkové pásy, článkové pásy, káblové vodiče, kontajnery na kamenivo a betón, 
reťaze, laná, opasky, remene, kefy, štetinové obklady a pneumatiky; 

b) olejové a plynové náplne slúžiace na izolačné účely; 

c) ak bolo dojednané, tak aj olejová náplň poistených turbín. 

4. Nepoistené veci 

Nepoistené sú: 

a) výmenné nosiče údajov a pamäťové médiá; 

b) pomocné, prevádzkové a spotrebné materiály a pracovné pomôcky; 

c)  náradie všetkého druhu; 

d) ostatné diely, ktoré sa počas životnosti poistených vecí musia podľa skúseností viackrát 
vymieňať. 
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§ 2 Poistené a nepoistené nebezpečenstvá a škody 

1. Poistené nebezpečenstvá a škody 

Poisťovňa poskytuje náhradu škody za nepredvídane vzniknuté poškodenie alebo zničenie 
poistených vecí (vecná škoda) a pri strate poistených vecí spôsobenej krádežou, krádežou 
vlámaním, lúpežou alebo rabovaním. 

Nepredvídané sú škody, ktoré poistník alebo jeho zástupcovia nemohli predvídať ani vopred, 
ani odbornými vedomosťami potrebnými pre činnosť vykonávanú v danom závode, pričom len 
hrubá nedbanlivosť má za následok a oprávňuje poisťovňu na krátenie svojho plnenia v takom 
pomere, aký zodpovedá závažnosti zavinenia danej škody. 

Náhrada škody sa poskytuje najmä za vecné škody spôsobené: 

a) chybami pri obsluhe a manipulácii s poistenou vecou, nešikovnosťou alebo úmyselným 
konaním tretích osôb; 

b) konštrukčnými chybami, chybami materiálu alebo konštrukčným prevedením; 

c) skratom, nadmerným prúdom alebo prepätím; 

d) zlyhaním meracích, regulačných a bezpečnostných zariadení, 

e) nedostatkom vody, oleja alebo maziva; 

f) pretrhnutím v dôsledku odstredivej sily; 

g) pretlakom (mimo prípadov uvedených v bode 3) alebo podtlakom; 

h) búrkou, námrazou alebo ľadochodom. 

2. Elektronické súčiastky  

Náhrada škody za elektronické súčiastky (konštrukčné diely alebo prvky) poistených vecí sa 
poskytne len vtedy, ak poistené nebezpečenstvo pôsobilo na vymeniteľnú jednotku (v prípade 
opravy obvykle na jednotku, ktorá sa musí vymeniť) alebo na poistenú vec ako celok 
preukázateľne zvonku. Ak nie je možné o tom podať dôkaz, stačí prevažujúca 
pravdepodobnosť, že škoda sa dá vyvodiť z pôsobenia poisteného nebezpečenstva zvonku. 

Avšak za následné škody na ďalších vymeniteľných jednotkách sa náhrada škody poskytne. 

3. Vzťah k požiarnemu poisteniu 

Pre náhradu škôd spôsobených požiarom, výbuchom, úderom blesku, nárazom alebo zrútením 
lietadla platí: 

a) Poisťovňa neposkytuje náhradu škody v dôsledku vecných škôd na veciach uvedených 
v poistnej zmluve: 

 aa) spôsobených požiarom, výbuchom, úderom blesku, nárazom alebo zrútením lietadla, 
jeho častí alebo nákladu; 

 bb) ktoré vznikli skratom, nadmerným stupňovaním intenzity elektrického prúdu alebo 
prepätím na elektrických zariadeniach ako následok požiaru alebo výbuchu. 

b) Požiar je oheň, ktorý vznikol mimo určeného ohniska alebo ktorý takéto ohnisko opustil a 
dokázal sa šíriť vlastnou silou. 
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Výbuch je náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúcej v rozpínavosti plynov alebo pár. 
Za výbuch zásobníka (kotol, potrubie a pod.) sa považuje len ak sa jeho steny roztrhnú tak, 
že sa náhle vyrovná rozdiel tlaku vo vnútri zásobníka a mimo neho. Ak vo vnútri zásobníka 
dôjde k výbuchu v dôsledku chemickej reakcie, roztrhnutie stien zásobníka nie je nutné, 

Úder blesku je bezprostredný prechod blesku na vec. 

c) Poisťovňa ale poskytne náhradu škody v dôsledku: 

aa) škôd spôsobených požiarom, ktoré vznikli na veciach uvedených v poistnej zmluve tak, 
že boli vystavené úžitkovému ohňu alebo teplu z dôvodu opracovania alebo za iným 
účelom; za vystavené sa v zmysle tejto zmluvy považujú aj veci uvedené v poistnej 
zmluve, v ktorých alebo ktorými bol úžitkový oheň alebo teplo vytvárané, 
sprostredkované alebo prenášané ďalej;  

 Poisťovňa však neposkytne náhradu škody v dôsledku takýchto škôd spôsobených 
požiarom na udiarňach, sušiacich a iných podobných vyhrievacích zariadeniach, na 
zariadeniach na výrobu pary, výmenníkoch tepla, ohrievačoch vzduchu, 
rekuperátoroch, dymovodoch, filtračných zariadeniach, zariadeniach na odsírovanie 
spalín, denitrifikačných zariadeniach a na technicky porovnateľných zariadeniach;    

bb) škôd spôsobených opálením vecí uvedených v poistnej zmluve; 

cc) vecných škôd, ktoré vznikli na spaľovacích motoroch výbuchom v spaľovacom 
priestore, ako aj vecných škôd, ktoré boli spôsobené na spínacom ústrojenstve 
elektrických spínačov tlakom  plynu vznikajúcim v ich vnútri; 

dd) škôd spôsobených úderom blesku na elektrických zariadeniach vecí uvedených 
v poistnej zmluve, iba ak by blesk priamo prešiel na tieto veci.  

Avšak poisťovňa neposkytne náhradu za škody v dôsledku vecných škôd spôsobených 
požiarom alebo výbuchom, ktoré boli zapríčinené týmito škodami spôsobenými 
bleskom.  

Ustanovenia podľa aa) až cc) neplatia, ak boli škody spôsobené tým, že sa na 
poistenej veci alebo na iných veciach najskôr uskutočnilo nebezpečenstvo vylúčené 
podľa bodu a). Okrem toho neplatia tieto ustanovenia ani pre následné škody na 
poistenej veci alebo na iných poistených veciach spôsobené nebezpečenstvom podľa 
bodu a). 

4. Nepoistené nebezpečenstvá a škody 

Poisťovňa bez ohľadu na spolupôsobiace príčiny neposkytuje náhradu za škody:  

a) spôsobené úmyselným konaním poistníka alebo jeho reprezentantov; 

b) spôsobené vojnou, udalosťami podobnými vojne, občianskou vojnou, revolúciou, vzburou, 
povstaním;  

c) spôsobené vnútornými nepokojmi; 

d) spôsobené jadrovou energiou, nukleárnym žiarením alebo rádioaktívnymi látkami; 

e) spôsobené zemetrasením; 

f) spôsobené záplavou; 

 Záplava je nahromadenie značného množstva povrchovej vody dôsledkom: 

aa) vystúpenia z brehov nadzemných (stojacích alebo tečúcich) vôd; 

bb) poveternostných zrážok; 
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cc) vystúpenia podzemných vôd na povrch v dôsledku aa) a bb); 

g) spôsobené podzemnou vodou ovplyvnenou vodnými tokmi v dôsledku záplav;  

h) spôsobené nedostatkami a chybami, ktoré už existovali pri uzatváraní poistenia a o ktorých 
poistník alebo jeho zástupcovia museli vedieť; 

i) spôsobené: 

aa) normálnym prevádzkovým opotrebovaním; 

bb) predčasným prevádzkovým opotrebovaním; 

cc) koróziou alebo únavou materiálu; 

dd) nadmerným nánosom tvrdých usadenín, kalu alebo iných nánosov; 

Tieto výluky neplatia pre susedné diely a časti stroja, ktoré boli poškodené v dôsledku 
takejto škody a ktoré nepotrebovali opravu alebo výmenu z dôvodov uvedených v aa) až 
dd). 

Okrem toho výluky podľa bb) až dd) neplatia ani v prípadoch uvedených v bode 1 a) a b), 
d) a e). 

Či ide o konštrukčnú chybu, sa posúdi podľa stavu úrovne techniky v čase konštruovania 
daného stroja alebo zariadenia; pri chybách pri obsluhe a manipulácii, chybách materiálu 
alebo konštrukčného prevedenia sa to posúdi podľa stavu techniky v čase výroby daného 
stroja alebo zariadenia. 

j) spôsobené použitím veci, o ktorej poistník alebo jeho reprezentanti museli vedieť, že si 
vyžaduje opravu; poisťovňa však náhradu škody poskytne, ak vecná škoda nebola 
spôsobená potrebou opravy danej veci alebo ak bola daná vec v čase vzniku poistnej 
udalosti so súhlasom poisťovne opravená aspoň provizórne.  

k) spôsobené krádežou; poisťovňa ale poskytuje náhradu za škody na neodcudzených 
veciach uvedených v poistnej zmluve, ak vznikli ako následok krádeže. 

l) poisťovňa bez ohľadu na spolupôsobiace príčiny neposkytuje náhradu škody ani v takom 
prípade, ak vzniknutú škodu musí nahradiť tretia osoba ako dodávateľ (výrobca alebo 
predajca), zhotoviteľ veci alebo zo zákazky na opravu danej veci. 

V takomto prípade poskytne poisťovňa náhradu škody až vtedy, ak tretia osoba neuzná 
svoju povinnosť nahradiť vzniknutú škodu. Ak sa po vyplatení náhrady škody zistí, že 
škodu mala nahradiť tretia osoba a tá to neuznala, ponechá si najskôr poistník už 
zaplatenú náhradu škody. 

Poistník si musí svoj nárok na výdavky, a to podľa pokynov poisťovne, uplatniť mimosúdne 
a v prípade potreby súdnou cestou. 

Poistník musí poisťovni vrátiť náhradu škody, ak nepostupoval podľa pokynov poisťovne 
alebo ak mu tretia osoba poskytla náhradu škody. 

5. Vymedzenie pojmov 

Reprezentanti 

Poistník si je vedomý znalostí a správania sa svojich reprezentantov. 

Za reprezentantov sa považujú: 

- v prípade akciovej spoločnosti - členovia predstavenstva, 
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- v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným - konatelia, 

- v prípade komanditnej spoločnosti - komplementári, 

- v prípade verejnej obchodnej spoločnosti - spoločníci, 

- pri verejných obchodných spoločnostiach - spoločníci 

- v prípade samostatnej firmy - majitelia, 

- v prípade iných foriem podniku podľa zákonných predpisov - zvolené najvyššie zastupujúce 
orgány. 

Osoby, ktorým boli na základe nájmu alebo podobného vzťahu dané veci pod výhradnú 
ochranu na dlhší čas, sú len vtedy reprezentantmi poistníka, keď majú plnú moc jednať za 
poistníka. 

§ 3 Poistené záujmy 

 1. Poistený je záujem poistníka.  

  Ak poistník nie je vlastníkom, je poistený aj záujem vlastníka.  

 2. Ak poistník predal vec s výhradou vlastníckeho práva, je poistený aj záujem kupujúcej 
osoby. Poisťovňa však neposkytuje náhradu za tie škody, ktoré musí kupujúcej osobe 
poskytnúť poistník ako dodávateľ (výrobca alebo predajca) alebo ktoré by musel 
poskytnúť bez dodatkových zmlúv vzťahujúcich sa na daný osobitý prípad.  

 3. Ak poistník dal vec do užívania tretej osobe ako nájomca, vypožičiavateľ alebo 
uschovávateľ, je poistený aj záujem tejto tretej osoby. 

 4. Ak poistenec sám vyrobil poistenú vec, ktorú používa vo svojom závode alebo ktorú 
poskytol tretej osobe (bod 3), neposkytuje poisťovňa náhradu za tie škody, za ktoré by pri 
externom nákupe obvykle poskytoval náhradu dodávateľ (výrobca alebo predajca).  

  V ostatnom platia ustanovenia platné pre poistenie v prospech tretej osoby.  

§ 4 Miesto poistenia 

Poistná ochrana platí len vnútri miesta poistenia. Miestom poistenia sú pozemky tvoriace 
súčasť podnikového majetku uvedené v poistnej zmluve. 

§ 5 Poistná hodnota; poistná suma; podpoistenie 

1. Poistná hodnota 

Poistnou hodnotou je nová hodnota. 

a) Novou hodnotou je aktuálne platná cenníková cena poistenej veci v stave, kedy je vec 
nová, vrátane obstarávacích nákladov (napr. nákladov na balné, dopravných nákladov, cla, 
montáže). 

b) Ak poistená vec už nie je uvedená v cenníku, je smerodajná posledná cenníková cena 
danej veci v stave, kedy bola nová, vrátane obstarávacích nákladov; túto cenu je potrebné 
podľa vývoja cien porovnateľných vecí znížiť alebo zvýšiť. 
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Ak poistená vec nemala žiadnu cenníkovú cenu, stanoví sa poistná hodnota podľa kúpnej 
alebo dodacej ceny veci v stave, keď bola nová, vrátane obstarávacích nákladov; túto cenu 
je potrebné podľa vývoja cien porovnateľných vecí znížiť alebo zvýšiť. 

Ak sa nedá zistiť ani cenníková, ani kúpna alebo dodacia cena danej veci, je smerodajnou 
celková čiastka nákladov, ktoré by boli v dobe uzavretia poistnej zmluvy potrebné na to, 
aby sa mohla nanovo vyrobiť daná vec rovnakého typu a kvality (napr. s rovnakým 
konštrukčným prevedením, rovnakými rozmermi, výkonom) vrátane obchodnej marže a 
obstarávacích nákladov. Túto cenu je potom potrebné podľa vývoja cien porovnateľných 
vecí znížiť alebo zvýšiť. 

Rabaty a zľavy z ceny nie sú v poistnej hodnote zohľadňované. 

c) Ak poistník nie je oprávnený na odpočet DPH na vstupe, musí sa do poistnej hodnoty 
zahrnúť aj DPH. 

2. Poistná suma 

Poistná suma uvedená v poistnej zmluve pre každú poistenú vec musí zodpovedať poistnej 
hodnote. Poistník je povinný počas trvania zmluvného vzťahu prispôsobovať poistnú sumu pre 
poistenú vec jej aktuálne platnej poistnej hodnote. To platí aj vtedy, ak boli na veci vykonané 
zmeny, ktoré zvýšili jej hodnotu. 

3. Podpoistenie 

Ak je poistná suma menšia ako poistná hodnota poistenej veci v čase vzniku poistnej udalosti, 
vzniká podpoistenie. 

§ 6 Poistené a nepoistené náklady 

1. Náklady na odvrátenie škody a zmiernenie jej rozsahu 

a) Poistené sú náklady, aj neúspešné, ktoré poistník mohol pri vzniku poistnej udalosti podľa 
daných okolností považovať za potrebné vynaložiť na odvrátenie škody a zmiernenie jej 
rozsahu alebo ktoré vynaložil na pokyn poisťovne.   

b) Náhrada týchto nákladov spolu s náhradou za škodu na poistených veciach bude celkovo 
poskytnutá maximálne do výšky poistnej sumy pre každú jednotlivo určenú poistenú 
položku; toto však neplatí, ak náklady vznikli konaním poistenca na pokyn poisťovne. 

c) Nepoistené sú náklady spojené so zásahmi hasičského zboru alebo iných inštitúcií, ktoré 
sú povinné poskytnúť pomoc vo verejnom záujme, ak boli zásahy hasičského zboru alebo 
činnosti iných inštitúcií vykonané vo verejnom záujme. 

d) Poisťovňa je povinná na požiadanie poistníka zálohovo vopred vyplatiť sumu potrebnú na 
pokrytie týchto nákladov. 

2. Náklady na obnovu údajov 

a)  Poistené sú náklady na obnovenie alebo opätovné vytvorenie údajov operačného systému, 
ktoré sú potrebné pre základné fungovanie poistenej veci, a to v takom prípade, ak sa 
údaje stratili, zmenili alebo ak nie sú k dispozícii v dôsledku poisteného poškodenia na 
nosiči dát, na ktorom boli tieto údaje uložené. 

b) Ostatné údaje sú poistené len na základe osobitnej dohody. 
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c) Náhrada týchto nákladov spolu s náhradou za škodu na poistených veciach bude celkovo 
poskytnutá maximálne do výšky poistnej sumy pre každú jednotlivo určenú poistenú 
položku. 

3. Dodatočné náklady 

Ak je dohodnuté, sú nad rámec nákladov na opätovné uvedenie poistenej veci do pôvodného 
stavu poistené aj náklady uvedené v nasledujúcom texte, a to až do výšky poistnej sumy vždy  
dohodnutej na prvé riziko. Aktuálne dohodnutá poistná suma sa neznižuje skutočnosťou, že sa 
poskytuje náhrada škody.    

a) Náklady na upratanie, dekontamináciu a likvidáciu zvyškov 

 aa) Sú to výdavky, ktoré poistník musí vynaložiť v dôsledku vzniku poistenej škody na to, 
aby poistené a nepoistené veci, ich časti alebo zvyšky, ktoré sa nachádzajú v 
priestoroch miesta poistenia,  

- upratal a v prípade potreby dekontaminoval; 

- zlikvidoval alebo odviezol na najbližšiu vhodnú skládku odpadu a tam ich zlikvidoval.  

 bb) Nepoistené sú však výdavky na dekontamináciu a likvidáciu zeminy alebo vodných 
tokov, výdavky na odstránenie znečistenia podzemnej vody alebo prírody, ako aj emisií 
vo vzduchu.  

 Okrem toho sú nepoistené aj náklady poistníka súvisiace s jeho ručením ako 
dodávateľa.  

cc) Náhrada škody sa neposkytne, pokiaľ si poistník môže nárokovať náhradu škody z inej 
poistnej zmluvy.  

b) Náklady na dekontamináciu a likvidáciu pôdy 

aa) Sú to výdavky, ktoré musí poistník na základe úradného nariadenia vynaložiť z dôvodu 
kontaminácie pôdy poistenou škodou na to, aby 

- vykonal rozbor pôdy nachádzajúcej sa na mieste poistenia a v prípade potreby ju 
dekontaminoval alebo vymenil; 

- vykopanú znečistenú pôdu zlikvidoval alebo vyviezol na najbližšiu vhodnú skládku 
a tam ju uložil; 

- a to do takej miery, aby sa obnovil taký stav pôdy na mieste poistenia, v akom sa 
pôda nachádzala pred vznikom poistnej udalosti.  

bb) Vynaložené náklady podľa aa) sú poistené len vtedy, ak úradné nariadenia  

- boli vydané na základe zákonov, predpisov alebo vyhlášok vydaných pred vznikom 
poistnej udalosti; 

-  sa týkajú kontaminácie, ku ktorej preukázateľne došlo v dôsledku tejto poistnej 
udalosti; 

- boli vydané do deviatich mesiacov od vzniku poistnej udalosti a ak boli poisťovni 
zahlásené bez ohľadu na lehoty na uplatnenie opravného prostriedku do troch 
mesiacov od zistenia potreby vykonania dekontaminácie. 

cc) Ak sa vzniknutou škodou zvýšila už existujúca kontaminácia zeminy, sú poistené len tie 
náklady, ktoré presahujú sumu potrebnú na odstránenie kontaminácie zeminy 
existujúcej už pred vznikom poistnej udalosti, a to bez ohľadu na to, či a kedy bola táto 
suma nezávisle od poistnej udalosti vynaložená.  

 Výšku nákladov, ktoré potom poisťovňa musí uhradiť, určí v prípade potreby odborný 
znalec.  
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dd) Poistené nie sú náklady na základe iných úradných nariadení alebo iných záväzkov a 
povinností poistníka vrátane jeho ručenia ako dodávateľa.  

ee) Náhrada škody sa neposkytne, pokiaľ si poistník môže nárokovať náhradu škody z inej 
poistnej zmluvy.  

c) Náklady na presun a ochranu  

 To sú náklady, ktoré musí poistník vynaložiť v dôsledku vzniku poistenej škody, ak sa z 
dôvodu uvedenia poistenej veci do pôvodného stavu alebo z dôvodu jej nového 
zaobstarania musia presúvať, meniť alebo chrániť iné veci; sú to najmä výdavky súvisiace 
s demontážou a opätovnou montážou, s prerážaním, búraním, prestavbou alebo 
rekonštrukciou častí budov alebo s rozširovaním otvorov.  

d) Náklady na leteckú dopravu  

Sú to zvýšené náklady na leteckú dopravu, ktoré poistník musí vynaložiť v dôsledku vzniku 
poistenej čiastočnej škody za účelom opätovného uvedenia poistenej veci do pôvodného 
stavu.  

§ 7 Rozsah náhrady škody  

1. Výdavky na uvedenie poistenej veci do pôvodného stavu 

 V prípade vzniku škody sa rozlišuje medzi čiastočnou a totálnou škodou.  

 Pod čiastočnou škodou rozumieme skutočnosť, ak výdavky na uvedenie poistenej veci do 
pôvodného stavu vrátane hodnoty zostatkového materiálu nie sú vyššie ako časová hodnota 
poistenej veci.  

 Ak sú náklady na uvedenie poistenej veci do pôvodného stavu vyššie, hovoríme o totálnej  
škode.  

 Časová hodnota sa rovná novej hodnote po odpočítaní zníženia hodnoty súvisiaceho najmä s 
vekom, opotrebovaním a technickým stavom príslušnej poistenej veci.  

 Poistené veci, ktoré sú uvedené v rozličných položkách, sa nechápu ako jednotná vec ani 
vtedy, ak spolu k sebe hospodársky patria. 

 Ak sú poistené veci uvedené v jednej súhrnnej položke, nechápu sa ako jednotná vec, pokiaľ 
sa dajú samostatne používať. 

2. Čiastočná škoda 

 Poisťovňa uhradí všetky výdavky potrebné na uvedenie poistenej veci do pôvodného, 
prevádzkyschopného stavu po odpočítaní hodnoty zostatkového materiálu.  

 a) Výdavky na uvedenie poistenej veci do pôvodného stavu sú najmä 

 aa) výdavky na náhradné diely a na materiál potrebný na opravu poistenej veci; 

 bb) mzdové náklady a výdavky závislé od miezd, aj nadtarifné zložky mzdy a príplatky, ako 
aj zvýšené náklady súvisiace s tarifnými príplatkami za nadčasy, za prácu v nedeľu, vo 
sviatok a za prácu vykonávanú v noci;  

 cc) náklady na demontáž a opätovnú montáž; 

 dd) prepravné náklady vrátane zvýšených nákladov za expresné zásielky; 

 ee) náklady súvisiace s obnovením operačného systému, ktorý je potrebný pre základné 
fungovanie poistenej veci;  
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  ff) náklady na upratanie a dekontamináciu poistenej veci alebo jej častí, ako aj náklady na 
likvidáciu častí veci, na prevoz častí na najbližšiu vhodnú skládku odpadu, avšak nie 
náklady súvisiace s ručením dodávateľa.  

b) Z výdavkov na uvedenie poistenej veci do pôvodného stavu sa vo výške zvýšenia hodnoty 
odpočíta:  

aa)  hodnota pomocných, výrobných a spotrebných materiálov a pracovných pomôcok, 
náradia všetkého druhu, ako aj ostatných dielov a častí, ktoré sa počas životnosti 
poistených vecí musia podľa skúseností viackrát vymieňať, pokiaľ sú tieto časti zničené 
alebo poškodené.  

bb)  hodnota dopravníkových pásov, článkových pásov, káblov, korčekov na kamenie 
a betón, reťazí, lán, pásov, remeňov, kief, štetín a pneumatík, spaľovacích motorov, 
akumulátorov, trubíc a elektrónok;  

cc) hodnota hláv valcov, vložiek valcov, jednodielnych piestov, dna a krúžkov piestov 
piestových strojov. Odpočet je vo výške ____ % za jeden rok, maximálne však ____ %.  

 c) Poisťovňa neposkytuje náhradu  

aa)  výdavkov súvisiacich s bežnými opravami a revíziami alebo inými opatreniami, ktorých 
vykonanie by bolo potrebné nezávisle od poistnej udalosti; 

bb) zvýšených nákladov súvisiacich so zmenami alebo zhodnoteniami poškodenej 
poistenej veci, ktoré sú nad rámec jej uvedenia do pôvodného stavu; 

cc) výdavkov uvedenia poistenej veci do pôvodného stavu vo vlastnej réžii, pokiaľ by tieto 
výdavky nevznikli ani prácami v cudzej réžii; 

dd) ušlého zisku v dôsledku prác vo vlastnej réžii;  

ee) zvýšených nákladov súvisiacich s provizórnym alebo dočasným uvedením poistenej 
veci do pôvodného stavu; 

ff) výdavkov za práce, ktorých vykonanie je síce potrebné pre uvedenie poistenej veci do 
pôvodného stavu, ale ktoré nie sú vykonávané priamo na samotnej poistenej veci; 

gg) čisto finančných škôd. 

3. Totálna škoda 

 Poisťovňa uhradí časovú hodnotu po odpočítaní hodnoty zostatkového materiálu. 

4. Ďalšie náklady 

 Ďalšie náklady, ktoré musia byť vynaložené pre povinne nahraditeľnú škodu nad rámec 
nákladov na uvedenie poistenej veci do pôvodného stavu, uhradí poisťovňa v rámci poistných 
súm, ktoré sú dohodnuté na tento účel.    

5. Hranica poistného plnenia 

 Hranicou poistného plnenia je časť poistnej sumy pripadajúca na postihnutú vec. 

6. Výpočet náhrady škody pri podpoistení 

 Ak ide o podpoistenie, poisťovňa v prípade poistnej udalosti uhradí len takú časť poistného 
plnenia vypočítaného podľa bodov 1 až 5, ktorá je v rovnakom pomere k celému plneniu, v 
akom je poistná suma k poistnej hodnote. To ale neplatí pre poistné sumy na prvé riziko.    
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7. Výpočet náhrady škody pri hrubej nedbanlivosti 

 Ak škodu zapríčinil poistník alebo jeho reprezentanti hrubou nedbanlivosťou, poisťovňa kráti 
svoje plnenie v takom pomere, aký zodpovedá závažnosti zavinenia danej škody.  

8. Spoluúčasť 

 Poistné plnenie vypočítané podľa bodov 1 až 7 sa pri každej poistnej udalosti kráti o dohodnutú 
spoluúčasť.  

 Ak vzniklo viacero škôd, spoluúčasť sa odpočíta jednotlivo pre každú škodu.  

 Ak však vznikne viacero škôd na jednej a tej istej veci a ak okrem toho medzi týmito škodami 
existuje príčinná súvislosť, odpočíta sa spoluúčasť len jedenkrát.  

 
§ 8 Vyplatenie poistného plnenia 

1. Splatnosť poistného plnenia 

 Plnenie je splatné do pätnástich dní, len čo poisťovňa ukončila vyšetrenie potrebné na získanie 
rozsahu povinnosti plniť. Avšak jeden mesiac po oznámení škody môže byť ako čiastočná 
platba požadovaná suma, ktorá má byť podľa stavu najmenej platená. 

2. Pozastavenie lehoty 

 Pri počítaní lehôt podľa bodu 1 sa nezohľadňuje časové obdobie, v ktorom sa vinou poistníka 
poistné plnenie nedalo vypočítať alebo vyplatiť. 

3. Odklad vyplatenia poistného plnenia  

 Poisťovňa môže odložiť vyplatenie poistného plnenia, pokým 

 a) existujú pochybnosti o oprávnení poistníka na prevzatie poistného plnenia; 

 b) voči poistníkovi alebo jeho reprezentantom ešte prebieha z dôvodu tejto poistnej udalosti 
úradné alebo trestné konanie.  

4. Postúpenie nároku na náhradu škody 

 Nárok na náhradu škody je možné pred splatnosťou postúpiť len so súhlasom poisťovne. 
Poisťovňa musí dať súhlas, ak to poistník žiada zo závažných dôvodov.  

§ 9 Konanie znalcov  

1. Stanovenie rozsahu vzniknutej škody  

 Poistník môže v prípade vzniku poistnej udalosti požadovať, aby sa rozsah vzniknutej škody 
zistil a stanovil v znaleckom konaní.  

  Na takomto znaleckom konaní sa môžu poisťovňa a poistník aj spoločne dohodnúť.  

2. Ďalšie zisťovania 

 Poisťovňa a poistník sa môžu dohodnúť aj o rozšírení znaleckého konania o ďalšie 
zisťovania/posudky. 
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3. Postup pred začatím znaleckého konania 

 Pre znalecké konanie platí: 

 a) Každá zmluvná strana písomne vymenuje jedného odborného znalca. Strana, ktorá 
písomne určila svojho znalca, môže písomnou formou s uvedením ňou určeného znalca 
vyzvať druhú stranu, aby vymenovala druhého odborného znalca. Ak nie je druhý znalec 
vymenovaný v priebehu dvoch týždňov po doručení výzvy, môže ho vyzývajúca strana 
nechať vymenovať okresným súdom s miestnou príslušnosťou vzťahujúcou sa na miesto, 
kde došlo k poistnej udalosti. Vo výzve, ktorú posiela poisťovňa poistníkovi, musí byť 
poistník upozornený na takýto postup. 

 b) Poisťovňa nesmie ako odborného znalca vymenovať takú osobu, ktorá je konkurentom 
poistníka alebo ktorá je s ním v trvalom obchodnom vzťahu, ako ani osobu, ktorá je 
zamestnaná u konkurencie alebo u obchodných partnerov alebo ktorá je s nimi v 
podobnom vzťahu. 

 c) Obaja odborní znalci ešte pred začatím vypracovávania svojich znaleckých posudkov 
písomne vymenujú tretieho znalca ako experta s rozhodujúcim hlasom. Pre vymenovanie 
experta s rozhodujúcim hlasom znalcami analogicky platí ustanovenie uvedené v bode b). 
Ak sa znalci nedohodnú, vymenuje experta s rozhodujúcim hlasom na žiadosť jednej zo 
strán okresný súd s miestnou príslušnosťou vzťahujúcou sa na miesto, kde došlo k poistnej 
udalosti.   

4. Posudok 

 Posudky odborných znalcov musia obsahovať:  

 a) zistené alebo predpokladané príčiny vecnej škody a dobu, od kedy mohol poistník podľa 
uznávaných technických pravidiel a predpisov rozpoznať vecnú škodu;  

 b) rozsah poškodenia alebo zničenia, najmä  

  aa)  zoznam stratených, zničených alebo poškodených poistených vecí s ich hodnotami 
bezprostredne pred poistnou udalosťou, ako aj s ich novými hodnotami v čase poistnej 
udalosti; 

  bb) vyčíslenie výdavkov potrebných na opätovné zaobstaranie zničenej veci alebo na 
uvedenie poškodenej veci do stavu pred vznikom poistnej udalosti; 

  cc) vyčíslenie zvyškovej hodnoty vecí, ktoré boli zasiahnuté poistnou udalosťou; 

 c) vyčíslenie nákladov, ktoré sú poistené poistnou zmluvou.  

5. Postup po vypracovaní posudkov 

Odborný znalec doručí svoj posudok obom stranám súčasne. Ak sa posudky znalcov od seba 
líšia, poisťovňa ich oba neodkladne doručí tretiemu znalcovi - expertovi s rozhodujúcim hlasom. 
Ten rozhodne o sporných bodoch v hraniciach vymedzených zisteniami a stanoveniami oboch 
odborných znalcov a svoje rozhodnutie oznámi obom stranám súčasne.  

Ak sa preukázateľne nedokáže, že sa zistenia a údaje uvedené v posudkoch závažne 
odchyľujú od skutočnej povahy a stavu veci, sú posudky odborných znalcov alebo posudok 
experta s rozhodujúcim hlasom záväzné pre obe zmluvné strany. Poisťovňa na základe týchto 
záväzných zistení a údajov uvedených v posudkoch vypočíta náhradu škody.   
V prípade nezáväzných posudkov rozhodne súd. Súd rozhodne aj v takých prípadoch, ak 
odborní znalci nemôžu alebo nechcú vypracovať svoje posudky alebo ak robia prieťahy.  
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6. Náklady 

 Ak nie je dohodnuté inak, hradí si každá strana náklady za prácu svojho odborného znalca. 
Náklady za prácu experta s rozhodujúcim hlasom hradia na polovicu obe zmluvné strany.  

7. Povinnosti 

 Povinnosti poistníka zostávajú znaleckým konaním nedotknuté.  

§ 10 Zámena poistenej veci 

 Ak poistník obdrží namiesto veci uvedenej v poistnej zmluve inú, avšak technicky porovnateľnú 
vec, poskytne sa na ňu po oznámení poistníka predbežné krytie. 

 Predbežné krytie končí: 

 a) uzavretím novej poistnej zmluvy alebo  

 b) začatím platnosti ďalšej zmluvy o predbežnom krytí s rovnakou poistnou ochranu alebo  

 c) ukončením rokovaní o zmluve,  

 avšak najneskôr po ______ mesiacoch.   
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ODDIEL  B 

 
 
§ 1 Oznamovacia povinnosť poistníka alebo jeho zástupcu do okamihu 

uzavretia zmluvy 

1. Poistník je povinný odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistiteľa 
týkajúce sa dojednávaného poistenia a je povinný zachovávať povinnosti, ktoré boli 
dohodnuté alebo ktoré sú v Občianskom zákonníku alebo v poistných podmienkach 
ustanovené. To platí tiež, ak ide o zmenu poistenia. Túto povinnosť má aj ten, na ktorého 
majetok, život alebo zdravie alebo zodpovednosť za škody sa má poistenie vzťahovať, aj 
keď poistnú zmluvu sám neuzaviera. 

2. Poisťovňa je oprávnená plnenie z poistnej zmluvy znížiť, ak na základe vedome 
nepravdivej alebo neúplnej odpovede podĺa bodu 1 bolo určené nižšie poistné.  

3. Ak malo vedomé porušenie povinnosti uvedených v bode 1 podstatný vplyv na vznik 
poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti je poisťovňa 
oprávnená plnenie z poistnej zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na 
rozsah jeho povinnosti plniť. 

4. Pri vedomom porušení povinností uvedených v bode 1 tohto paragrafu môže poisťovňa od 
poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú 
neuzavrela. Toto právo môže poisťovňa uplatniť do troch mesicov odo dňa, keď takú 
skutočnosť zistila, inak právo zanikne. 

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

§ 2 Poistné obdobie, začiatok poistenia, koniec poistenia, poistné 

1. Čas, na ktorý bolo poistenie dojednané, je poistná doba. V poistnej zmluve dojednané 
obdobia, za ktoré sa platí poistné sú poistnými obdobiami. Poistné zaplatené za poistné 
obdobie je bežné poistné. Pokiaľ je poistná zmluva dojednaná na dobu kratšiu ako jeden 
rok, alebo 12 mesiacov - tzv. krátkodobé poistenie (pre účely týchto poistných podmienok), 
je poistná doba a poistné obdobie totožné. 

 Možno tiež dojednať, že poistné bude zaplatené naraz za celú dobu (celý čas), na ktoré 
bolo poistenie dojednané (jednorazové poistné). 

 Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú. 

2. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednaný neskorší deň začiatku poistenia, poistná ochrana 
začína prvým dňom (od 00:00 hod.)  nasledujúcim po uzavretí poistnej zmluvy. Možno však 
dohodnúť, že poistenie začína už okamihom uzavretia zmluvy. 
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3.  Pri krátkodobom poistení je predpokladom ručenia poisťovne zaplatenie poistného pri 
uzavretí poistnej zmluvy. 

 

4. Pri jednoročnom alebo viacročnom poistení je bežné poistné splatné prvého dňa poistného 
obdobia. Jednorázové poistné na dobu viac rokov je splatné v deň začiatku poistenia. 

5. Ak bolo poistenie uzavreté na dobu viac rokov a z toho titulu poskytla poisťovňa dobovú 
zľavu z poistného, je poistník pri predčasnom zániku poistenia povinný vrátiť poisťovni 
poskytnutú dobovú zľavu. 

§ 3  Zánik poistenia, následné poistné, odpad nebezpečenstva 

1. Poistenie pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného 
obdobia; výpoveď sa musí dať doporučeným listom aspoň šesť týždňov pred jeho 
uplynutím. Pokiaľ ani jedna zo zmluvných strán poistnú zmluvu v tejto lehote nevypovie, 
poistenie sa predĺži o ďalšie poistné obdobie. 

V poistnej zmluve možno tiež dohodnúť, že poistenie môže vypovedať každý z účastníkov 
do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej 
uplynutím poistenie zanikne. 

2. Poistenie tiež zanikne: 

a) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do 
troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, 

 b) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa 
doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred 
doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie 
zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. 
Výzva sa považuje za doručenú, ak ju adresát prijal, odmietol prijať, alebo dňom keď ju 
pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručenú; 

 c) lehoty podľa písm. a) a b) možno dohodou predĺžiť; 

 d) pod nezaplatením poistného sa rozumejú i prípady ak poistník zaplatil iba časť 
poistného;  

 e) poisťovňa má právo na poistné za dobu do zániku poistenia; 

 f) ak zanikne poistenie pred uplynutím doby, za ktorú bolo bežné poistné zaplatené, je 
poisťovňa povinná zvyšujúcu časť poistného vrátiť; 

 g) ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poisťovni 
poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala; jednorazové 
poistné patrí poisťovni aj v týchto prípadoch vždy celé.  

3. Poistenie zanikne aj: 

 a) uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané (poistenie dojednané na dobu určitú), 

 b) zánikom poisteného. 

4. Dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými právnymi predpismi nie sú 
ustanoveniami tohto článku dotknuté. 



 

Poistná zmluva č. Všeobecné poistné podmienky Mitsui Sumitomo  Dátum vystavenia 

.......................... pre poistenie stacionárnych strojov (AMB 08) ..................... 

   

 

Verzia 01.07.2018       16 zo 21 

Všeobecné podmienky pre poistenie stacionárnych strojov (AMB 08) 

5. Ak poistné nebezpečenstvo celkom a trvalo odpadne, zaniká poistenie pre toto 
nebezpečenstvo v okamihu keď sa poisťovňa o tom dozvedela. Poisťovňa má nárok na 
poistné do dňa zániku poistenia. 

 

 

§ 4 Povinnosti poistníka  

1. Povinnosti pred vznikom poistnej udalosti 

a) Poistník musí pred vznikom poistnej udalosti dodržať všetky zmluvne dojednané povinnosti. 

b) Ak poistník poruší niektorú z uvedených povinností je poisťovňa oprávnená vypovedať 
poistnú zmluvu. Výpoveď poisťovne je účinná doručením. 

2. Povinnosti po vzniku poistnej udalosti 

a) Poistník je po vzniku poistnej udalosti povinný: 

aa) postarať sa podľa možností o odvrátenie a zmenšenie škody; 

bb) poisťovni neodkladne oznámiť vznik škody hneď ako sa o nej dozvedel – prípadne aj 
ústne alebo telefonicky; 

cc) pokiaľ to umožňujú okolnosti plniť pokyny poisťovne vedúce k odvráteniu alebo 
zmenšeniu škody – prípadne si tieto vyžiadať ústne alebo telefonicky; 

dd) dodržiavať pokyny poisťovne vedúce k odvráteniu alebo zmenšeniu škody pokiaľ sú 
pre neho prijateľné; ak vydajú viaceré poisťovne, ktoré sa zúčastňujú na poistnej 
zmluve rôzne pokyny, musí poistník konať po starostlivom zvážení; 

ee) oznámiť bezodkladne policajnému orgánu škody na majetku vzniknuté trestným činom; 

ff) poisťovni a polícii poskytnúť neodkladne zoznam stratených vecí; 

gg) nesmie bez súhlasu poisťovne meniť stav miesta škody; ak sú zmeny nevyhnutné musí 
byť stav miesta škody preukázateľne zdokumentovaný (fotodokumentácia) a 
poškodené veci musia byť uschované až do prehliadky poisťovňou; 

hh) pokiaľ je  to možné, oznámiť poisťovni  každú  informáciu – na požiadanie v písomnej 
forme, ktorá je nevyhnutná na zistenie poistnej udalosti alebo rozsahu plnenia 
poisťovne, ako aj umožniť každé šetrenie ohľadne vzniku a výšky škody  a rozsahu 
a  povinnosti plniť; 

ii) poisťovni predložiť požadované doklady, ktorých zaobstaranie možno právom 
požadovať. 

Za bezodkladné sa považuje, keď poistník podá oznámenie najneskoršie behom troch dní 
čo sa o škode dozvedel. 

b) Ak má tretia osoba právo na poistné plnenie, musí splniť povinnosti podľa bodu 2 a), pokiaľ 
mu to vecné a právne okolnosti umožňujú. 

3. Oslobodenie od plnenia v prípade porušenia povinností 

Poisťovňa je v zmysle príslušných zákonných ustanovení oslobodená od plnenia,  ak poruší 
poistník niektorú z povinností uvedených v bode 1 alebo 2. Ak nejde o ľstivé porušenie 
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povinností, je poisťovňa povinná plniť, ak porušenie povinností nemalo vplyv ani na vznik alebo 
zistenie poistnej udalosti ani na stanovenie alebo rozsah poistného plnenia poisťovne.  

§ 5 Zvýšenie nebezpečenstva 

Po uzatvorení poistnej zmluvy nesmie poistník bez predchádzajúceho súhlasu poisťovne 
privodiť zvýšenie nebezpečenstva alebo pripustiť jeho zvýšenie treťou osobou. 

Poistník je povinný bezodkladne oznámiť každé zvýšenie nebezpečenstva, ktoré je mu známe, 
a to aj v tom prípade, keď nastalo bez jeho úmyslu. V ostatnom platia ustanovenia občianskeho 
zákonníka. Ak nastane po uzatvorení poistnej zmluvy zvýšenie nebezpečenstva, môže 
poisťovňa zmluvu vypovedať, zmeniť poistnú zmluvu alebo je oslobodená od plnenia. 

§ 6 Nadpoistenie 

1. Ak prekročí poistná suma podstatným spôsobom poistnú hodnotu, môže poisťovňa aj 
poistník požadovať v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka zníženie poistnej sumy 
a zníženie poistného.  

2. Ak uzatvoril poistník poistnú zmluvu s nadpoistením  s úmyslom získať nezákonný 
majetkový prospech,  potom je takáto zmluva neplatná. Poisťovni prináleží poistné až do 
okamihu, keď sa dozvedela o odôvodnených okolnostiach neplatnosti zmluvy. 

§  7 Viacnásobné poistenie 

1. Oznamovacia povinnosť 

 Ak poistník uzatvorí poistenie vecí proti tým istým  nebezpečenstvám aj v iných poisťovniach 
(viacnásobné poistenie), je povinný poisťovni bezodkladne oznámiť iné poistenie. V tomto 
oznámení musia byť uvedené ďalšie poisťovne a poistné sumy. 

2. Právne dôsledky v prípade porušenia oznamovacej povinnosti 

Ak poruší poistník oznamovaciu povinnosť (viď bod 1), potom je poisťovňa v zmysle ustanovení 
občianskeho zákonníka oprávnená zmluvu vypovedať alebo je oslobodená od plnenia. 
Výpoveď nadobúda účinnosť dňom doručenia. 

 Oslobodenie od  plnenia nevzniká, ak poisťovňa mala vedomosť o iných poisteniach už pred 
vznikom poistnej udalosti. 

 Ak sa nejedná o ľstivé porušenie povinností, je poisťovňa povinná plniť, ak porušenie 
povinností nemalo vplyv ani na vznik alebo zistenie poistnej udalosti ani na stanovenie alebo 
rozsah poistného plnenia poisťovne.  

3. Ručenie a náhrada škody pri viacnásobnom poistení 

a) Ak poistník uzatvorí poistenie vecí proti tým istým nebezpečenstvám aj v iných 
poisťovniach a súčet poistných súm prekračuje poistnú hodnotu alebo z iných dôvodov 
suma odškodnenia, ktoré by mali jednotlivé poisťovne, bez vedomia iného poistenia,  spolu 
zaplatiť prekračuje celkovú škodu uplatňuje sa ustanovenie o viacnásobnom poistení. 

b) Poisťovne sú ako dlžníci povinné uhradiť každá podiel, aký jej prináleží zo zmluvy. Poistník 
nemôže požadovať vyššiu náhradu ako je skutočná výška jemu vzniknutej škody. Prvá veta 
platí, aj vtedy, ak je iba jedna poisťovňa. 
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Ak poistník alebo poistený požaduje náhradu škody z iných poistných zmlúv pre tú istú 
škodu, tak sa zníži nárok z predloženej poistnej zmluvy takým spôsobom, aby náhrada 
škody  zo všetkých poistných zmlúv nebola vyššia, ako keby celková hodnota poistných 
súm, z ktorých bolo vyrátané poistné, bola bývala v krytí len v tejto poistnej zmluve.  

Pri ustanovení o hranici odškodnenia sa zníži nárok takým spôsobom, aby náhrada škôd 
zo všetkých poistných zmlúv nebola vyššia, ako keby celková hodnota poistných súm, bola 
bývala v krytí v tejto poistnej zmluve.  

 c) Ak uzavrel poistník viacnásobné poistenie s  úmyslom získať neoprávnene  majetkový 
prospech je každá zmluva uzatvorená s týmto úmyslom neplatná.  

  Poisťovni prináleží poistné až do okamihu keď sa dozvedel o okolnostiach, ktoré sú 
dôvodom neplatnosti zmluvy.  

4.  Odstránenie dvojitého poistenia 

Viacnásobné poistenie môže byť na požiadanie poistníka podľa ustanovení občianskeho 
zákonníka odstránené navýšením alebo znížením poistnej sumy v neskôr uzatvorenej poistnej 
zmluve. 

Zrušenie zmluvy alebo zníženie poistnej sumy a prispôsobenie poistného sú účinné okamihom 
doručenia oznámenia poisťovni. 

§ 8 Poistenie na cudzí účet  

1. Práva vyplývajúce zo zmluvy 

 Poistník môže vo vlastnom mene uzatvoriť poistnú zmluvu v prospech tretej osoby 
(poisteného). Nárok na práva vyplývajúce  z tejto zmluvy má poistník a nie poistený. To platí, aj 
keď poistený vlastní poistnú zmluvu. 

2. Platby odškodnenia 

 Poisťovňa  môže pred platbou odškodnenia požadovať od poistníka dôkaz, že poistený udelil  
k tomu súhlas. Poistený môže platbu odškodnenia požadovať len so súhlasom poistníka.  

3. Vedomosť a správanie  

 Pokiaľ vedomosť a správanie poistníka majú zákonný význam, musí sa  pri poistení na cudzí 
účet zohľadniť  tiež vedomosť a správanie  poisteného. Pokiaľ zmluva zahrňuje záujmy 
poistníka a poisteného, musí si  poistník pre svoj záujem správanie a vedomosť poisteného len 
vtedy pripočítať, ak poistený je reprezentantom poistníka.  

 
§ 9 Prechod práv na náhradu 

1. Prechod práv na náhradu 

 Ak má poistník nárok na náhradu voči tretím osobám, prechádza tento nárok tiež na 
poisteného, pokiaľ poisťovňa škodu nahradila. Prechod nemôže byť nevýhodou pre poistníka. 
Ak sa vzťahuje nárok poistníka na náhradu voči osobe, s ktorou on pri vzniku škody v spoločnej 
domácnosti žil, nemôže sa prechod uplatniť, iba ak, táto osoba škodu úmyselne spôsobila. 

2. Povinnosti na zaistenie nárokov na náhradu 
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 Poistník si musí  svoj nárok na náhradu alebo  príslušné právo na zaistenie tohto nároku pri 
zohľadnení platných formálnych a časových  predpisov zachovávať a po prechode nároku na 
náhradu na poisťovňu  pri  jeho presadení, ak je to  nevyhnutné,  spolupôsobiť. 

 Ak poruší poistník túto povinnosť, je poisťovňa podľa príslušných ustanovení občianskeho 
zákonník oslobodená od plnenia.  

 

 

§ 10 Výpoveď po poistnej udalosti 

1. Právo výpovede 

 Po vzniku poistnej udalosti môže každý zmluvný partner poistnú zmluvu vypovedať. Výpoveď 
musí byť písomná. Výpoveď musí byť doručená druhej strane najneskôr jeden mesiac po 
výplate alebo odmietnutí odškodnenia. 

2. Výpoveď poistníka 

 Ak dá výpoveď poistník, táto nadobudne  účinok v okamihu doručenia poisťovni. Poistník však 
môže stanoviť, že výpoveď nadobudne účinok k neskoršiemu termínu, najneskoršie však ku 
koncu poistného obdobia.  

3. Výpoveď poisťovne 

 Výpoveď poisťovne nadobudne účinok jeden mesiac po jej doručení poistníkovi.  

§ 11 Žiadna povinnosť k náhrade zo zvláštnych dôvodov 

 Poisťovňa je oslobodená od povinnosti poskytnúť plnenie, ak poistník ľstivo klame alebo sa 
pokúšal klamať o skutočnostiach, ktoré sú podstatné pre existenciu a výšku odškodnenia.  

 Ak je klamstvo alebo pokus o klamstvo doložené právoplatným rozsudkom voči poistníkovi pre 
podvod alebo pokus o podvod, tak sa uplatnia ustanovenia bodu 1.  

§ 12 Oznámenia, prejavy vôle, zmeny korešpondenčnej adresy 

1. Úprava 

 Pokiaľ nie je zákonom vyžadovaná písomná forma a ak nie je v poistnej zmluve dojednané 
niečo iné, vysvetlenia a oznámenia určené poisťovni, ktoré sa týkajú poistného vzťahu 
a pôsobia priamo vo vzťahu k poisťovni, musia byť vydané v textovej forme. 

 Vysvetlenia a oznámenia majú byť doručené do miesta  hlavnej správy poisťovne alebo do 
miesta určeného v poistnej zmluve alebo jej dodatkoch. Týmto sú zákonné ustanovenia 
o doručení vysvetlení alebo oznámení nedotknuté. 

2. Neudanie adresy alebo zmena mena 

 Poistník má povinnosť poisťovni neodkladne oznámiť všetky zmeny adresy alebo jeho mena.  
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 Ak poistník neoznámil poisťovni zmenu jeho adresy, potom stačí pre všetky vyhlásenia, ktoré 
majú byť odovzdané poistníkovi, odoslanie doporučeného listu na posledne poisťovni známu 
adresu. Rovnaké platí aj pri zmene mena, ktorá nebola poisťovni oznámená. Vyhlásenie platí 
za doručené tri dni po odoslaní listu. 

§ 13 Plná moc zástupcu poistníka 

1. Vysvetlenia poistníka 

 Zástupca poistníka je oprávnený od poistníka prevziať vysvetlenia, ktoré sa týkajú: 

a) uzatvorenia, resp. zrušenia poistnej zmluvy 

b) existujúceho poistného vzťahu vrátane jeho ukončenia 

c) oznámenia a informačnej povinnosti od uzatvorenia zmluvy a počas poistného vzťahu 

2. Vysvetlenia poisťovne 

 Zástupca poistníka je oprávnený od poisťovne prevziať vyhotovenú poistnú zmluvu alebo jej 
dodatky a odovzdať ju poistníkovi.  

§ 14 Premlčanie 

 Nároky z poistnej zmluvy sú premlčané po 3 rokoch. Premlčanie sa začína s ukončením roku, v 
ktorom nárok vznikol a veriteľ sa o okolnostiach podmieňujúcich nárok a o osobe dlžníka 
dozvedel alebo by sa bez hrubej nedbanlivosti musel dozvedieť. 

 Ak bol nárok z poistnej zmluvy u poisťovni prihlásený, neplatí pri počítaní lehoty časové 
obdobie medzi prihlásením a doručením rozhodnutia poisťovni v textovej forme do miesta 
nárokovateľa. 

 
§ 15 Použiteľné právo, príslušnosť súdu 

1. Pokiaľ v poistných podmienkach nie je dojednané inak, platia vo všeobecnosti platné 
právne predpisy. 

2. Zmluva podlieha vo všetkých svojich častiach, ako aj všetkých otázkach týkajúcich sa 
realizácie jej uzatvorenia, účinnosti a výkladu, výhradne slovenskému právu. To platí aj pre 
riziká v cudzine. 

3. Príslušné sú výlučne slovenské súdy. Súdna príslušnosť sa riadi sídlom poistníka, pokiaľ sa 
tento nachádza na území Slovenskej republiky. 

4. V ostatnom platia v plnom rozsahu ustanovenia Obč. zákonníka týkajúce sa poistenia. 

§ 16  Klauzula o súhlase podľa zákona o ochrane údajov 

1. Poistník súhlasí, že poisťovňa dá k dispozícii v potrebnom rozsahu dáta vyplývajúce 
z podkladov žiadosti alebo z realizácie zmluvy (príspevky, poistné udalosti, zmeny 
rizika/zmluvy) zaisťovatelovi na posúdenie rizika a k priebehu zaistenia, ako aj 
na posúdenie rizika a nárokov iných poisťovateľov a/alebo k postúpeniu týchto dát iným 
poisťovateľom. 
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2. Poistník ďalej súhlasí, že poisťovňa resp. poisťovatelia uvedení na zmluve vedú všeobecné 
dáta o zmluve, zúčtovaniach a plneniach v celkovom zbere dát a odovzdávajú ich 
zodpovedajúc predpisom svojim zástupcom, pokiaľ toto slúži k vykonaniu poisťovacích 
záležitostí. 

3. Na základe žiadosti budú poistníkovi zaslané dodatočné informácie o odovzdávaní dát. 

§ 17 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). 


