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Tento informačný dokument Vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu 
práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy, znením Všeobecných poistných 
podmienok poistenia výstav a veľtrhov. 

 
O aký typ poistenia ide? 
Poistenie výstav a veľtrhov je určené na ochranu pred neočakávanými udalosťami, ktoré by mohli ohroziť vystavované exponáty počas 
konania vnútroštátnej alebo medzinárodnej výstavy alebo veľtrhu. 
 

 
Čo je predmetom poistenia? 

 

 
Čo nie je predmetom poistenia? 

Hnuteľný majetok vo Vašom vlastníctve alebo vo vlastníctve iného, 
ktorý je uvedený v poistnej zmluve, počas jeho vystavovania na 
výstave/veľtrhu. 

 

Poistenie počas medzinárodnej výstavy zahŕňa: 

✓ živelná udalosť, 
✓ manipulácia pri inštalácii a demontáži, 

• voda z vodovodných zariadení, 

• predvádzanie, 

• odcudzenie s prekonaním prekážky, 

• preprava na výstavu aj z výstavy, 

• vandalizmus. 

 

Poistenie počas vnútroštátnej výstavy zahŕňa: 

✓ živelná udalosť, 
✓ manipulácia pri inštalácii a demontáži, 

• voda z vodovodných zariadení, 

• predvádzanie, 

• odcudzenie s prekonaním prekážky, 

• preprava na výstavu aj z výstavy, 

• zodpovednosť za škodu, 

• vandalizmus. 

 

  peniaze, drahokamy, drahé kovy a predmety z nich 
vyrobené, 

 cenné papiere, ceniny, 
 veci osobnej potreby, batožina a sťahované zvršky, 
 živé zvieratá a rastliny, 
 zbrane a munícia, 
 toxický materiál, 
 výbušný materiál, 
 starožitnosti, 
 umelecké diela, 

   

  

 
Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade s platnými 
poistnými podmienkami a poistnou zmluvou, do výšky poistnej 
sumy uvedenej v poistnej zmluve. 

 
Dojednané poistenia sú menovite uvedené v poistnej zmluve 

 
! Poistenie sa nevzťahuje najmä na škody spôsobené: 

! v dôsledku vojnového stavu, občianskej vojny, 

! štrajkom, výlukou v doprave, vzburou, občianskymi 
nepokojmi a teroristickými akciami, 

! nedostatočným alebo nevhodným balením, označením, 
uložením alebo upevnením v dopravnom prostriedku, 

! skrytou vadou, skratom, konštrukčnými, výrobnými alebo 
materiálovými chybami, 

! obvyklými normovými stratami v množstve, miere a váhe, 

! v dôsledku opotrebovania, korózie a erózie, 

! v dôsledku chyby alebo poškodenia, ktorú mala poistená 
vec v čase uzavretia poistenia, 
 

 
Úplný zoznam vylúčení z poistenia nájdete v poistných 
podmienkach. 
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

✓ Na území Slovenskej republiky pre poistenie vnútroštátnej výstavy. 
✓ Mimo územia Slovenskej republiky pre poistenie medzinárodnej výstavy. 

 

 
Aké mám povinnosti? 

• pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy  

• oznámiť poisťovateľovi všetky Vám známe okolnosti, ktoré sú podstatné pre posúdenie a prevzatie rizika, 

• umožniť poisťovateľovi zúčastniť sa nakládky poistenej veci, 

• počas trvania poistnej zmluvy  

• oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny údajov, ktoré boli rozhodujúce pre uzavretie poistnej zmluvy, 

• zabezpečiť, aby v prípade vlastnej prepravy bol dopravný prostriedok vedený osobou s predpísaným oprávnením, 

• zabezpečiť, aby dopravný prostriedok pri preprave po pevnine mal schválenú technickú spôsobilosť zodpovedajúcu druhu a typu 
zásielky, 

• zabezpečiť, aby loď pre vnútrozemskú plavbu spĺňala požiadavky uznávaného klasifikačného registra, 

• zabezpečiť, aby sa pri leteckej preprave  použili úradne registrované dopravné alebo nákladná lietadlá, 

• ak nastane poistná udalosť  

• oznámiť vznik, príčiny a okolnosti vzniku škody, 

• urobiť podľa svojich možnosti nutné a účelné opatrenia, aby sa škoda nezväčšila, 

• oznámiť bez zbytočného odkladu organizátorovi výstavy poistnú udalosť a spísať o tom zápis, 

• pokiaľ nie je poistná udalosť vyšetrená, nezmeniť stav zásielky bez povolenia poisťovateľa, to však neplatí, ak je táto zmena nutná 
vo všeobecnom záujme alebo aby sa škoda nezväčšila.  
 

Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach. 

 

 
Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Poistné sa platí naraz za celú dobu trvania poistenia a je splatné dňom začiatku poistenia, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak.  
 
Poistné je možné uhradiť bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste poisťovne v hotovosti príp. prostredníctvom 
platobnej karty cez platobný terminál. 
 
Podrobnú informáciu ohľadne výšky a dátumu splatnosti poistného nájdete v poistnej zmluve. 

 

 
Kedy začína a kedy končí krytie? 

Poistenie začína a končí dňom (prípadne aj hodinou) uvedeným v poistnej zmluve. 
Ak sa v poistnej zmluve dohodlo poistenie prepravy poistených vecí na/z výstavy/veľtrhu, poistenie začína naložením poistenej veci na 
dopravný prostriedok v mieste odoslania stanovenom v poistnej zmluve za účelom neodkladnej prepravy. 
Poistenie končí podľa toho, čo nastalo skôr: 

• okamihom vyloženia do domu alebo skladu príjemcu uvedeného v poistnej zmluve alebo 

• uplynutím 30 dní po vyložení z lode v prístave určenia pri preprave po mori a vnútrozemských vodných cestách alebo 

• uplynutím 15 dní po vyložení z posledného dopravného prostriedku v mieste určenia, pri preprave po ceste, železnici a vzduchom 
ak nie je dojednané inak. 

 

 
Ako môžem zmluvu vypovedať? 

Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiť nasledovným spôsobom:  

• výpoveďou do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-dňovou výpovednou lehotou, 

• dohodou poistníka a poisťovateľa, v rámci ktorej musí byť jednoznačne určený dátum zániku poistenia, 
Poistenie môže zaniknúť taktiež nezaplatením poistného. 
 


