
Poistenie majetku a zodpovednosti – Majetok & Pohoda 
(ďalej len „poistenie“) dojednávané UNIQA poisťovňou, 
a.s. (ďalej len „poistiteľ“) sa riadi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, týmito Všeobecnými poistnými 
podmienkami (ďalej len „poistné podmienky“) a poist-
nou zmluvou.
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Článok 2: Poistené nebezpečia
Článok 3: Poistná hodnota, poistná suma
Článok 4: Rozsah poistného plnenia
Článok 5: Definícia pojmov
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lúpeže a vandalizmu
Článok 1: Predmet poistenia
Článok 2: Poistené nebezpečia
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Článok 4: Výluky
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Článok 6: Rozsah poistného plnenia
Článok 7:  Práva a povinnosti poistníka, poisteného  

a poistiteľa
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Oddiel V
Poistenie vecnej škody následkom lomu stroja
Článok 1: Predmet poistenia
Článok 2: Poistené nebezpečia
Článok 3: Poistná hodnota, poistná suma
Článok 4: Rozsah poistného plnenia
Článok 5: Definícia pojmov

Oddiel VI
Poistenie vecnej škody elektronických zariadení
Článok 1: Predmet poistenia
Článok 2: Poistené nebezpečia
Článok 3: Poistná hodnota, poistná suma
Článok 4: Rozsah poistného plnenia
Článok 5: Definícia pojmov

Oddiel I
Všeobecné ustanovenia

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.  Poistený je osoba, na ktorej majetok a zodpovednosť 

sa poistenie vzťahuje.  
2.  Poistník je ten, kto uzavrel s poistiteľom poistnú zmlu-

vu. Poistník je oprávnený na prevzatie plnení poisťov-
ne len na základe písomného súhlasu poisteného.  
V prípade, že poistený sám dojednáva poistnú zmlu-
vu, je zároveň aj poistníkom. 

3.  Poistná zmluva je zmluva o poistení medzi poistite-
ľom a poistníkom. Neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy sú poistné podmienky a zmluvné dojednania. 

4.  Poistná udalosť je náhla a nepredvídaná udalosť, 
bližšie definovaná v článku Poistené nebezpečia  
v Oddieloch II až VI týchto poistných podmienok  
a v dojednaniach poistnej zmluvy, v súvislosti s kto-
rou dôjde k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu 
vecí patriacich k niektorej z položiek článku Predmet 
poistenia v Oddieloch II až VI týchto poistných pod-
mienok, uvedených v poistnej zmluve, pričom takéto 
poškodenie, zničenie, alebo odcudzenie musí nastať 
na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve po-
čas doby jej trvania. Za nepredvídané sa považujú 
udalosti, ktoré poistený buď včas nepredvídal alebo 
na základe potrebných odborných znalostí a poznat-
kov predvídať nemohol. Za jednu poistnú udalosť sa 
považujú škody vzniknuté z jednej a tej istej príčiny, 
resp. kombinácie príčin v časovej súvislosti 72 hodín.

5.  Poistné plnenie je náhrada, ktorá je podľa poist-
nej zmluvy poskytnutá poistenému, resp. v poistení 
zodpovednosti za škodu poskytnutá poškodenému 
v prípade, že nastala poistná udalosť a boli splnené 
všetky podmienky jej poskytnutia uvedené v týchto 
poistných podmienkach a poistnej zmluve. 

 

UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Infolinka: (+421) 2 32 600 100, Web: www.uniqa.sk, E-mail: poistovna@uniqa.sk,

IČO: 00 653 501, DIČ: 2021096242, IČ DPH: SK7020000229, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

M
/1

67
/1

7

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY  
pre poistenie majetku a zodpovednosti Majetok & Pohoda - 2017



2

6.  Poistka je písomné potvrdenie poistiteľa o prijatí ná-
vrhu na uzavretie poistnej zmluvy a slúži ako potvrde-
nie o uzatvorení poistnej zmluvy.

Článok 2
Miesto poistenia
1.  Miestom poistenia sú budovy, priestory alebo pozem-

ky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, 
označené v poistnej zmluve ako miesto poistenia. 
Veci, ktoré zamestnanci potrebujú k výkonu povola-
nia, nie sú poistené v ich obytných priestoroch. 

2.  Poistenie sa vzťahuje len na predmety poistenia, ktoré 
sa nachádzajú na mieste v poistnej zmluve uvedenom 
ako miesto poistenia. Toto neplatí pre predmety po-
istenia, ktoré sú v dôsledku vzniknutej poistnej uda-
losti alebo bezprostredne po nej z miesta poistenia 
premiestnené a v časovej a miestnej súvislosti s týmto 
postupom poškodené zničené, alebo odcudzené.

3.  Miesto poistenia pre poistenie zodpovednosti za škody 
je definované v Oddiele IV Článku 5.

Článok 3
Začiatok, zmeny a doba trvania poistenia
1.  Na uzavretie poistnej zmluvy je potrebné, aby bol ná-

vrh na uzavretie poistnej zmluvy prijatý v lehote urče-
nej poistníkom a ak ju neurčí poistník, tak do jedného 
mesiaca odo dňa, keď poistiteľ návrh dostal. Poistná 
zmluva je uzavretá okamihom, keď poistník/poistený 
dostane oznámenie o prijatí svojho návrhu za pred-
pokladu splnenia podmienok uvedených na návrhu 
poistnej zmluvy.

2.  Pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poist-
ným obdobím je jeden rok.

3.  Doba trvania poistenia, t.j. začiatok a koniec poiste-
nia, je určená v poistnej zmluve.

4.  Zmeny poistnej zmluvy možno uskutočniť len písom-
nou dohodou zmluvných strán, ak nie je v zákone, ale-
bo v týchto poistných podmienkach ustanovené inak.

Článok 4
Zánik poistenia a výpovedné lehoty
Okrem dôvodov zániku v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov platia nasledovné ustanovenia:
1. Poistenie zaniká:
 a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
 b)  výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď 

sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím,
 c)  výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch 

mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná 
lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne,

 d) zmenou vlastníka predmetu poistenia,
 e)  zánikom predmetu poistenia (napr. jeho likvidá-

ciou, stratou, zničením) alebo skončením užívania 
predmetu poistenia,

 f)  ak poistený alebo poistiteľ písomne vypovedal po-
istenie do 3 mesiacov od oznámenia poistnej uda-
losti. Poistenie zaniká v tomto prípade uplynutím 
jedného mesiaca od doručenia výpovede druhé-
mu účastníkovi,

 g)  výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán do 2 
mesiacov od zamietnutia poistnej udalosti alebo 
vyplatenia poistného plnenia. Výpovedná lehota 
je osem dní a jej uplynutím poistenie zaniká.

 h)  poistenie zanikne ukončením činnosti poisteného, 
vstupom poisteného do likvidácie, vydaním uzne-
senia o začatí konkurzného konania na majetok po-
isteného podaním návrhu na povolenie reštruktura-
lizácie poisteného. Pod pojmom ukončenie činnosti 
poisteného sa na účely tohto poistenia rozumie zá-
nik oprávnenia poisteného k výkonu podnikateľskej 
činnosti z akéhokoľvek právneho dôvodu.

2.  V zmysle § 801 ods. 1 Občianskeho zákonníka zani-
ká poistenie nezaplatením jednorazového poistného 
alebo poistného za prvé poistné obdobie do troch 
mesiacov od jeho splatnosti. Poistenie zanikne podľa 
§ 801 ods. 2 ďalej tým, že v prípade platenia bežného 
poistného, poistné za druhé poistné obdobie, resp. 
ďalšie poistné obdobia nebolo zaplatené do jedného 
mesiaca odo dňa doručenia výzvy poistiteľa na jeho 
zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doru-
čením tejto výzvy. Výzva poistiteľa musí obsahovať 
upozornenie, že poistenie zanikne v prípade jeho 
nezaplatenia. To isté platí, ak bola zaplatená len časť 
poistného. Výzva sa považuje za doručenú, ak ju ad-
resát prijal, odmietol prijať, alebo dňom, keď ju pošta 
vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú.

3.  Pri porušení povinnosti poistníka odpovedať pravdivo 
a úplne na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce 
sa dojednania poistenia, môže poistiteľ odstúpiť od 
zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom odpovedaní na 
otázky týkajúce sa dojednania poistenia, prípadne 
jeho zmeny, by zmluvu neuzatvoril alebo zmenu ne-
dojednal.

4.  Zásielka, ktorou sa oznamuje výpoveď, odstúpenie 
od zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia sa 
považuje za doručenú dňom, kedy ju adresát prijal, 
odmietol prijať, alebo dňom keď ju pošta vrátila odo-
sielajúcej strane ako nedoručenú.

Článok 5
Poistné
1.  Poistné je suma uvedená v poistnej zmluve, ktorú 

musí zaplatiť poistník ako protihodnotu za dohodnu-
tú poistnú ochranu.

2.  Poistník je povinný platiť za dohodnuté poistné obdo-
bie poistné, ktoré ak nie je v poistnej zmluve uvede-
né inak, je splatné prvým dňom poistného obdobia.  
V prípade, ak v poistnej zmluve bolo platenie poistné-
ho za poistné obdobie dojednané v splátkach, platí, 
že splátka poistného je splatná prvým dňom prísluš-
nej časti poistného obdobia, za ktoré patrí.

3.  Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, pla-
tí, že nezaplatením splátky poistného sa 30-tym dňom 
nasledujúcim po dni splatnosti nezaplatenej splátky stá-
va splatným poistné za celé poistné obdobie.

4.  Výška poistného je stanovená v poistnej zmluve. 
Podkladom pre výpočet poistného sú poistné sumy 
uvedené v poistnej zmluve.

5.  Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, je po-
vinný zaplatiť poistiteľovi úrok z omeškania za každý 
deň omeškania v zmysle všeobecne záväzných práv-
nych predpisov.

6.  Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia 
tým odpadol, patrí poistiteľovi poistné do konca po-
istného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.

7. Jednorazové poistné patrí poistiteľovi vždy celé.
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8.  Všetky platby poistného/splátky poistného sa zúčtujú 
podľa poradia najskôr na krytie najstarších nedoplat-
kov poistného/splátky poistného, následne úrokov  
z omeškania a potom na splatenie posledne predpísa-
ného poistného/splátky poistného.

9.  Poistiteľ má voči tomu, kto je povinný platiť poistné, prá-
vo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti  
s doručením výzvy na zaplatenie dlžného poistného.

10.  Poistiteľ je oprávnený upraviť (zvýšiť alebo znížiť) výš-
ku poistného ku dňu začiatku najbližšieho poistného 
obdobia, v prípade zmien podmienok rozhodujúcich 
pre určenie výšky poistného, najmä z dôvodu: 

 a)  zavedenia a/alebo zmeny odvodu z poistného 
alebo dane z poistného alebo inej obdobnej po-
vinnosti, ktorá bude uložená poistiteľovi všeobec-
ne záväzným právnym predpisom alebo rozhod-
nutím orgánu dohľadu,

 b)  zmeny právnych predpisov, ktoré majú vplyv na 
podnikateľskú činnosť poistiteľa,

 c)  ak z pohľadu poistnej matematiky dôjde z iných 
dôvodov k ohrozeniu splnenia záväzkov poistiteľa 
alebo

 d)  ak podľa Harmonizovaného indexu spotrebi-
teľských cien (HICP) dôjde za sledované obdobie 
k rastu cien v Slovenskej republike o viac ako 5 %. 

11.  V prípade, ak poistiteľ upraví poistné podľa článku 
5, ods. 10 týchto poistných podmienok, oznámi po-
istníkovi najneskôr desať týždňov pred uplynutím 
poistného obdobia:

 a)  novú výšku poistného podľa článku 5, ods. 10 
týchto poistných podmienok na nasledujúce po-
istné obdobie,

 b)  dátum skončenia poistného obdobia,
 c)  termín, do ktorého môže poistník podať výpoveď 

poistnej zmluvy podľa § 800 ods. 1 Občianskeho 
zákonníka, ak nesúhlasí s novou výškou poistného. 

Článok 6
Splatnosť poistného plnenia
1.  Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poistiteľ 

skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu po-
vinnosti poistiteľa plniť.

2.  Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu; 
ak sa nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, 
keď sa poistiteľ o poistnej udalosti dozvedel, je poisti-
teľ povinný poskytnúť poistenému na základe písom-
nej žiadosti primeraný preddavok z predpokladanej 
výšky škody, ak je preukázaný právny základ nároku 
poisteného na poskytnutie poistného plnenia.

3.  V prípade, ak jednoznačné preukázanie vzniku ná-
roku na poskytnutie poistného plnenia závisí od 
rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní, roz-
hodnutia súdu v občianskom súdnom konaní, šetre-
nia hasičov, resp. šetrenia iného subjektu, vyšetrenie 
poistiteľa v zmysle ods. 1 tohto článku nie je možné 
skončiť skôr, ako po doručení právoplatného rozhod-
nutia príslušného orgánu činného v trestnom kona-
ní, právoplatného rozhodnutia súdu v občianskom 
súdnom konaní, konečného stanoviska hasičov, resp. 
konečného a záväzného rozhodnutia iného subjektu 
šetriaceho poistnú udalosť poistiteľovi.

Článok 7
Práva a povinnosti poistníka, 
poisteného a poistiteľa
1.  Povinnosti poistníka a poisteného pri uzavieraní po-

istnej zmluvy a počas doby jej trvania:
 a)  Poistník je povinný odpovedať pravdivo a úplne 

na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce sa do-
jednávania poistenia ako aj zmeny poistenia. Túto 
povinnosť má aj ten, na ktorého majetok alebo 
zodpovednosť sa má poistenie vzťahovať, aj keď 
zmluvu sám neuzaviera.

 b)  Poistník/poistený je povinný dodržiavať ustano-
venia týchto poistných podmienok, zmluvné do-
jednania a ďalšie povinnosti uložené mu poistnou 
zmluvou.

 c)  Poistník je povinný platiť poistné včas a v stanove-
nej výške.

 d)  Poistník/poistený je povinný bezodkladne oznámiť 
všetky jemu známe okolnosti zmeny rizika, a to aj 
vtedy, ak k nej dôjde mimo jeho vôle. Poistiteľ je  
v danom prípade oprávnený upraviť rozsah krytia 
a výšku poistného. Povinnosť poistníka/poisteného 
informovať o zmene rizika sa týka predovšetkým 
okolností, o ktorých informoval písomne poistiteľa 
pri uzavieraní poistnej zmluvy. Pri nedodržaní tejto 
povinnosti je poistiteľ v prípade poistnej udalosti 
oprávnený k odmietnutiu, alebo k primeranému 
zníženiu plnenia, za predpokladu, že okolnosť, 
ktorá bola predmetom porušenia oznamovacej 
povinnosti, bola príčinou vzniku poistnej udalosti 
alebo ovplyvnila jej rozsah.

 e)  Poistník/poistený je povinný bezodkladne infor-
movať poistiteľa o tom, že nastali skutočnosti uve-
dené v Oddiele I Článku 4 Zánik poistenia a výpo-
vedné lehoty.

 f)  Poistený je povinný riadne sa starať o poistené veci, 
predovšetkým udržiavať ich v dobrom technic-
kom stave, používať ich podľa návodu na obsluhu  
a údržbu a na účel, na ktorý ich výrobca určil.

 g)  Ak nie je v zmluve dojednané inak, je poistený po-
vinný mať poistené elektronické zariadenia chráne-
né ochranným zariadením proti blesku a prepätiu, 
ako aj signalizačným zariadením, ktoré je inštalova-
né a udržiavané podľa odporúčaní výrobcu elek-
tronického zariadenia a podľa odporúčaní výrobcu 
ochranných zariadení proti blesku a prepätiu.

 h)  Ak má poistený dojednané poistenie u iného po-
istiteľa je povinný oznámiť UNIQA poisťovni, a.s. 
názov a sídlo iného poistiteľa, druh poistenia ako 
aj výšku poistnej sumy. To isté platí, ak poistený 
uzavrie poistenie rovnakých vecí proti tomu isté-
mu nebezpečiu u inej poisťovne pre prípad škody, 
ktorá presahuje rámec poistných podmienok.

 i)  Poistený je povinný viesť účtovníctvo v zmysle vše-
obecne záväzných právnych predpisov tak, aby 
bolo možné kedykoľvek stanoviť hodnotu poiste-
ného majetku na každom mieste poistenia. Všetky 
podklady, ako sú inventárne zoznamy, záznamy 
o priebehu a účtovné súvahy a výkazy musia byť 
uskladnené na bezpečnom mieste, tak, aby v prí-
pade poistnej udalosti nedošlo k ich súčasnému 
zničeniu alebo znehodnoteniu a to minimálne po 
dobu troch rokov.

 j)  Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť 
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nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti 
smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebez-
pečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi ulo-
žené, alebo ktoré vzal na seba poistnou zmluvou, 
ani nesmie trpieť porušovanie týchto povinností zo 
strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby 
sa za tretie osoby pokladajú tiež fyzické a právnic-
ké osoby, ktoré konajú v jej mene).

 k)  Poistník/poistený je povinný zabezpečiť dodržia-
vanie hore uvedených povinností aj zo strany tre-
tích osôb, ktorým bol predmet poistenia zo strany 
poisteného prenechaný do užívania.

 l)  Poistený je povinný vyhotoviť zoznamy všetkých 
poistených cenných papierov s uvedením ich dru-
hu, série a čísla a zoznamy poistených vkladných 
knižiek s udaním výdajných miest, mena a čísla 
a tieto uchovávať na osobitných, uzamknutých 
miestach. Na týchto zoznamoch nesmú byť uve-
dené tajné kódy, heslá a iné tajné údaje, prislúcha-
júce týmto dokladom.

2.  Povinnosti poisteného po vzniku poistnej udalosti:
 a)  Ak vznikne poistná udalosť je poistený povinný 

urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, 
aby sa vzniknutá škoda už nezväčšovala a aby sa 
obmedzil rozsah už vzniknutej škody. 

 b)  Poistený je povinný okamžite po zistení udalos-
ti, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na 
poistné plnenie, písomne alebo akýmkoľvek iným 
vhodným spôsobom oznámiť poistiteľovi vznik ta-
kejto udalosti a dať pravdivé písomné vysvetlenie 
o jej vzniku a rozsahu s vyčíslením výšky škody.

 c)  Po oznámení poistnej udalosti je poistený oprávne-
ný vykonať opravu alebo výmenu poistnou udalos-
ťou poškodenej veci až po predchádzajúcej doho-
de s poistiteľom. Ak zástupca poistiteľa nevykoná  
obhliadku poškodených vecí v dobe, ktorá by v da-
nom prípade mohla byť považovaná za primeranú, 
je poistený oprávnený k vykonaniu opravy alebo 
výmeny, najskôr však po troch dňoch od nahlásenia 
škody poistiteľovi. Poistený je povinný uschovať po-
škodené veci alebo ich časti, pokiaľ poistiteľ alebo 
ním poverené osoby nevykonajú ich obhliadku.

 d)  Poistený je povinný poskytnúť poistiteľovi súčinnosť, 
ktorá je potrebná na zistenie príčiny a výšky škody 
ako aj originály všetkých dokladov vyžiadaných pois-
titeľom, prípadne tieto zabezpečiť od poškodeného.

 e)  Poistený je povinný bezodkladne písomne ozná-
miť poistiteľovi nájdenie stratenej alebo odcudze-
nej veci, a to bez ohľadu na to, či už za ňu bolo 
poskytnuté poistné plnenie. Ak sa vrátila stratená 
alebo odcudzená vec do vlastníctva poisteného po-
tom, čo bolo za túto vec poskytnuté poistné plne-
nie, musí poistený poistné plnenie vrátiť alebo dať 
poistiteľovi túto vec k dispozícii. Poistený má toto 
právo voľby po dobu dvoch týždňov po obdržaní 
písomného vyzvania poistiteľom. Po uplynutí tej-
to doby prechádza toto právo voľby na poistiteľa.  
V prípade vrátenia poistného plnenia poistiteľovi sa 
z poskytnutého poistného plnenia odpočítajú pri-
merané náklady na opravu tejto veci, ak boli potreb-
né na odstránenie závad, ktoré vznikli v čase, keď 
bol poistený zbavený možnosti s vecou nakladať.

 f)  Ak poistený má proti inému právo na náhradu 
škody spôsobenej poistnou udalosťou, prechádza 

jeho právo na poistiteľa, a to do výšky plnenia, kto-
ré mu poistiteľ poskytol. Poistený na náklady pois-
titeľa urobí všetko preto, bude spolupôsobiť a dá 
súhlas, aby boli podniknuté všetky také úkony, aké 
môžu byť nutné a žiadané poistiteľom v záujme 
zabezpečenia práv a regresov, alebo v záujme pri-
jatia právnej pomoci alebo odškodnenia od tretích 
zmluvných strán, bez ohľadu na to, či takéto výko-
ny sú alebo budú nutné alebo vyžadované pred, 
alebo po odškodnení poisteného poistiteľom.

 g)  Poistený je povinný v prípade, že sa v súvislosti  
s poistnou udalosťou začalo trestné konanie proti 
poistenému alebo jeho pracovníkovi, túto okol-
nosť okamžite písomne oznámiť poistiteľovi.

 h)  Poistený je povinný, ak vzniklo v súvislosti s poistnou 
udalosťou podozrenie z trestného činu, podať okam-
žite oznámenie príslušným policajným orgánom.

 i)  Poistený je povinný zabezpečiť dodržiavanie ho-
reuvedených povinností aj zo strany tretích osôb, 
ktorým bol predmet poistenia zo strany poistené-
ho prenechaný do užívania.

 j)  Poistený je povinný okamžite po zistení krádeže, 
lúpeže alebo vandalizmu podať oznámenie prís-
lušným policajným orgánom.

 k)  Bezodkladne po zistení krádeže, lúpeže je poiste-
ný povinný zablokovať na príslušných miestach 
všetky chýbajúce vkladné knižky a všetky ostatné 
zablokovateľné cenné papiere a iné cennosti.

3. Práva a povinnosti poistiteľa:
 a)  Poistiteľ ma právo v akejkoľvek vhodnej dobe 

kontrolovať a skúmať riziká ako aj dodržiavanie 
zmluvne dohodnutých bezpečnostných opatrení. 
Poistený poskytne za týmto účelom všetky infor-
mácie potrebné k odhadu rizika.

 b)  Poistiteľ má povinnosť vrátiť poistenému doklady, 
ktoré si predtým od neho vyžiadal, poistiteľ môže 
označiť originály dokladov.

 c)  Ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej 
príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedomé neprav-
divé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri 
dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poist-
nej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z 
poistnej zmluvy odmietnuť. Odmietnutím plnenia 
poistenie zanikne.

 d)   Ak poistený koná s úmyslom uviesť poistiteľa do 
omylu v súvislosti s okolnosťami, ktoré majú vplyv 
na výšku alebo dôvod poistného plnenia, má pois-
titeľ právo poistné plnenie primerane znížiť alebo 
zamietnuť.

 e)  V prípade porušenia povinností poistníka/poiste-
ného uvedených v ods. 1 a 2 tohto článku má po-
istiteľ právo poistné plnenie primerane znížiť.

Článok 8
Všeobecné výluky
1.  Právo na poistné plnenie nevznikne, ak ide o poškode-

nie, zničenie, straty alebo škody priamo alebo nepria-
mo spôsobené, vyplývajúce alebo zvýšené v dôsledku:

 a)  úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivos-
ti poisteného, jeho zástupcov ako aj iných osôb 
konajúcich z podnetu poisteného. Za hrubú ne-
dbanlivosť sa považuje konanie poisteného a jeho 
zástupcov smerujúce k porušeniu ustanovení 
Oddielu I Článku 7 a Oddielu IV Článku 7 „Práva 
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a povinnosti poistníka, poisteného a poistiteľa“ 
ako aj poverenie náležite nepoučenej a nespôso-
bilej osoby obsluhou veci, alebo vykonaním urče-
nej činnosti. Za hrubú nedbanlivosť sa považuje aj 
také konanie, zanedbanie konania alebo nekona-
nie, pri ktorom bol poistený uzrozumený s tým, že 
toto môže s veľkou pravdepodobnosťou viesť ku 
vzniku škody a napriek tomu tento stav riskoval 
(napr. s ohľadom na voľbu pracovného postupu, 
ktorý šetrí náklady a/alebo čas). Úmyselné konanie 
je také konanie, zanedbanie konania alebo neko-
nanie, pri ktorom poistený chcel spôsobiť škodu. 
Pod úmyselným konaním sa rozumie aj vedomosť 
o vadnosti alebo škodlivosti vyrábaných alebo do-
dávaných výrobkov alebo vykonávaných prác, 

 b)  jadrovej reakcie, jadrového žiarenia alebo rádio-
aktívneho zamorenia, ako aj výrobou, ťažbou, 
spracovaním azbestu, alebo v akejkoľvek ďalšej 
priamej alebo nepriamej súvislosti s azbestom, for-
maldehydom a jadrovou energiou,

 c)  vojny, napadnutia alebo činu vonkajšieho nepriate-
ľa, nepriateľskej akcie (bez ohľadu na to či už bola 
vojna vyhlásená alebo nie), občianskej vojny, ne-
pokojov, revolúcie, povstania, vzbury, demonštrá-
cie, štrajku, výluky z práce, zásahu vojenskej či inej 
ozbrojenej moci, činov osôb jednajúcich zákerne 
alebo v mene alebo v spojení s nejakou politickou 
organizáciou, spiknutia, zabavenia, rekvirácie pre 
vojenské účely alebo deštrukcie alebo poškodenia 
majetku nariadením akejkoľvek vlády de jure alebo 
de facto, alebo akejkoľvek verejnej moci.

2.  Právo na poistné plnenie nevznikne ak v dôsledku po-
rušenia niektorej z povinností uvedených v Oddiele I 
Článku 7 a Oddiele IV Článku 7 „Práva a povinnosti 
poistníka, poisteného a poistiteľa“ bude poistiteľovi 
znemožnené jednoznačne určiť vznik nároku na po-
skytnutie poistného plnenia a/alebo rozsah jeho po-
vinnosti plniť.

3.  Z poistenia, ktoré sa riadi týmito poistnými podmien-
kami je vylúčený akýkoľvek druh škôd, strát, výdav-
kov alebo nákladov, ktoré sú priamo alebo nepriamo 
spôsobené, vyplývajú z, alebo sú v spojitosti s hocija-
kým druhom teroristickej akcie alebo teroristického 
činu, bez ohľadu na iné spolupôsobiace príčiny alebo 
udalosti, ktoré sa udiali v rovnakom čase alebo v sle-
de nesúvisiacom so škodou. Z poistenia, ktoré sa ria-
di týmito poistnými podmienkami sú vylúčené všetky 
škody, straty, výdavky alebo náklady, ktoré sú priamo 
alebo nepriamo spôsobené, vyplývajú z, alebo sú spä-
té s činmi spojenými s obmedzením, prevenciou alebo 
potláčaním teroristickej akcie alebo teroristického činu, 
alebo ktoré sa nejakým spôsobom na ne vzťahujú.

 a)  Za teroristickú akciu alebo teroristický čin sa pova-
žujú také konania, ktoré napĺňajú skutkovú pod-
statu niektorého z nasledovných trestných činov: 
teroru, záškodníctva, sabotáže podľa príslušných 
ustanovení Trestného zákona Slovenskej republiky 
ako aj činy vymenované v čl. 1 Európskeho doho-
voru o potlačovaní terorizmu z 27. 1. 1977.

 b)  Za teroristickú akciu alebo teroristický čin sa okrem 
konaní uvedených pod písm. a) považuje tiež 
každý čin osoby alebo skupiny osôb, ktorý bol vy-
konaný za účelom dosiahnutia politických, nábo-
ženských, etnických, ideologických alebo podob-

ných cieľov, ktoré sú zamerané na šírenie strachu 
a ohrozenia medzi obyvateľstvom alebo časťami 
obyvateľstva a tým na získanie vplyvu na vládu ale-
bo štátne zriadenie, alebo poškodenie ústavného 
zriadenia alebo poškodenie hospodárskeho života 
v Slovenskej republike alebo v inom štáte.

4.  Poistenie sa nevzťahuje na následné škody ako sú 
ušlý zisk, pokuty, manká (schodok na finančných 
hodnotách), rôzne peňažné sankcie, úroky z omeš-
kania, zmluvné pokuty a penále, pokiaľ nie je ďalej 
uvedené inak.

Článok 9
Znalecké konanie
1.  Poistený a poistiteľ sa v prípade nezhody o výške plne-

nia môžu dohodnúť, že výška plnenia bude stanovená 
znaleckým konaním. Znalecké konanie môže byť rozší-
rené aj na ostatné predpoklady nárokov na plnenie.

2.  Znalcom alebo expertom v danom odbore (ďalej len 
„znalec“) sa v zmysle týchto poistných podmienok 
rozumie osoba, ktorá je vzhľadom k svojej profesii  
a vzdelaniu považovaná za odborníka v danom od-
bore a k poistenému, resp. poistiteľovi nemá žiadne 
nevyrovnané záväzky alebo iné vzťahy, na základe 
ktorých by mohli byť spochybnené výsledky jej zna-
leckého posudku.

3. Zásady znaleckého konania:
 a)  Poistený a poistiteľ sa písomne dohodnú na určení 

znalca v danom odbore, ktorý voči žiadnej zo strán 
nesmie mať žiadne záväzky. Každá zo strán môže 
námietku voči osobe znalca vzniesť len pred zača-
tím jeho činnosti.

 b)  Určený znalec vypracuje znalecký posudok o spor-
ných otázkach.

 c)  Náklady znaleckého konania hradia obidve strany 
rovnakým dielom.

 d)  Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a po-
vinnosti poistiteľa a poisteného stanovené právny-
mi predpismi, poistnými podmienkami a poistnou 
zmluvou.

Článok 10
Záverečné ustanovenia
1.  Všetky ustanovenia týchto Všeobecných poistných 

podmienok, okrem ustanovení ktoré nemôžu byť v 
rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpis-
mi, môžu byť na základe dohody zmluvných strán 
upravené, doplnené alebo pozmenené ustanovenia-
mi poistnej zmluvy.

2.  Prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto po-
istením, budú riešené príslušným súdom Slovenskej 
republiky.
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Oddiel II
Poistenie vecnej škody následkom požiarnych 
a živelných nebezpečí a vodovodných škôd

Článok 1 
Predmet poistenia
1. Predmetom poistenia sú veci, ktoré poistený:
 a) má vo vlastníctve, alebo
 b)  používa podľa písomnej nájomnej zmluvy, po-

kiaľ je podľa nej povinný používanú vec opraviť, 
zaobstarať novú vec alebo poskytnúť peňažnú ná-
hradu, ak bude vec poškodená, odcudzená alebo 
zničená, alebo

 c)  prevzal od právnickej alebo fyzickej osoby na zák-
lade zmluvy, pokiaľ nie je dojednané inak.

2. Veci podľa ods.1 sú predmetom poistenia len ak:
 a)  boli odovzdané do riadneho užívania na zákla-

de kolaudačného rozhodnutia alebo na základe 
úspešného absolvovania preberacích a výkono-
vých testov a

 b)  čase uzavretia poistenia, ako aj v čase vzniku poist-
nej udalosti vyhovujú príslušným bezpečnostným 
a technickým normám, sú v prevádzkyschopnom 
stave a riadne udržiavané a

 c)  poistený ich riadne využíva na mieste poistenia na 
účely, na ktoré sú dané predmety určené.

3.  Predmetom poistenia sú podľa ods.1 v poistnej zmlu-
ve uvedené položky, ako:

 a)  budovy, haly, stavby a ich súčasti,
 b)  prevádzkovo - obchodné zariadenia – t.j. hnuteľ-

ný hmotný majetok, ktorý poistený používa pre 
zabezpečenie plynulého chodu prevádzky (napr. 
stroje, prístroje, zariadenia, inventár, dopravné 
prostriedky bez ŠPZ/EČ), 

   Za prevádzkovo-obchodné zariadenia sa nepova-
žujú živé zvieratá,

 c)  zásoby – t.j. suroviny, materiál, palivo určené na 
výrobu, zásoby vlastnej výroby – nedokončená vý-
roba, polotovary, hotové výrobky a tovar, s ktorým 
poistený obchoduje. Za zásoby sa v zmysle týchto 
poistných podmienok nepovažujú predmety pois-
tenia uvedené pod písm. d) a živé zvieratá.

 d)  hotovosť v akejkoľvek mene, vkladné a šekové kniž-
ky, cenné papiere, platobné karty, drahé kovy (zla-
to, platina a iné), drahé kamene (diamanty, perly 
a iné) a ceniny (poštové známky, kolky, telefónne a 
ostatné karty a stravné lístky),

 e)  náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalos-
ti, náklady na búracie práce a náklady na skládku 
vyvezeného odpadu, náklady na hasenie, presun 
zariadení v súvislosti s poistnou udalosťou,

 f)  sklo – poistením je kryté nepredvídané a náhle 
poškodenie skla, ktoré obmedzuje, alebo vylučuje 
jeho funkčnosť, t.j. lom skla. Poistením nie sú kry-
té škody spôsobené na skle, ktoré vznikli inak než 
rozbitím skla, skiel (napr. poškrabaním, odbitím 
úlomkov, ryhami, odretím a pod.),

 g)  stavebné úpravy, súčasti stavby – sú prvky, ktoré 
upravujú priestory na chod prevádzky, napr. pre-
miestniteľné priečky, sanita, nátery, maľovky, ob-
klady, dlažby a podobne. Poistenie tejto položky 
sa dojednáva len v tom prípade, ak poistený nie je 
vlastníkom budovy, resp. časti nehnuteľnosti.

 h)  časť nehnuteľnosti – je časť nehnuteľnosti, ktorá je 

vo vlastníctve poisteného a nachádza sa v budove, 
ktorá je v užívaní.

4.  Poistenie sa nevzťahuje na náklady na dekontaminá-
ciu zeminy a vody.

5.  Poistenie sa nevzťahuje na studne, pozemné komuni-
kácie, koľajové dráhy, mosty, tunely, lávky.

6.  Všetky ustanovenia tohto článku môžu byť upravené, 
doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Článok 2
Poistené nebezpečia
1.  Poisteným nebezpečím je poškodenie, zničenie alebo 

strata predmetu poistenia v dôsledku:
 a) požiaru,
 b) výbuchu,
 c) priameho zásahu blesku,
 d)  nárazu alebo pádu letiaceho telesa riadeného ľud-

skou posádkou, prípadne jeho častí alebo pádu 
nákladu.

1.1 Poistenie sa nevzťahuje na:
 a)  škody spôsobené požiarom v tom prípade, ak boli 

uvedené veci pri spracovaní alebo z iného dôvodu 
vystavené vplyvu úžitkového ohňa alebo tepla. To 
isté platí aj o veciach, v ktorých sa produkuje úžit-
kový oheň alebo teplo, alebo ktorým sa úžitkový 
oheň alebo teplo vedú,

 b)  škody spôsobené opálením, okrem tých, ktoré 
sú spôsobené niektorým z poistených nebezpečí  
v ods. 1 tohto Článku,

 c)  škody, ktoré vzniknú explóziami v spaľovacích 
priestoroch spaľovacích motorov, ako aj škody, kto-
ré vzniknú v spínacích častiach elektrických stýka-
čov tlakom plynu, škody, ktoré vzniknú explóziou 
pri trhacích prácach,

 d)  škody, ktoré vzniknú na elektrických zariadeniach 
pôsobením elektrického prúdu, a to pri výskyte 
ohňa alebo bez neho (ide napríklad o zvýšenie 
prúdu, napätia, o skrat, o skrat vo vinutí, o pre-
pojenie so zemou alebo nejakým predmetom,  
o nedostatočne zopnuté kontakty a o zlyhanie mera-
cích, regulačných alebo bezpečnostných zariadení),

 e)  škody, ktoré vzniknú nepriamym zásahom blesku.
2.  Ak je v poistnej zmluve dohodnuté poistenie živelných 

nebezpečí, poisteným nebezpečím je aj poškodenie, 
zničenie alebo strata predmetu poistenia v dôsledku:

 a) víchrice,
 b) krupobitia,
 c) povodne,
 d) záplavy,
 e) zemetrasenia,
 f) zosuvu pôdy, zrútenia skál alebo zemín,
 g) zosuvu, alebo zrútenia lavín,
 h)  pádu stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie 

sú súčasťou toho istého súboru ako poškodená vec,
 i) tiaže snehu alebo námrazy
 j) nárazu vozidla,
 k) dymu,
 l) nadzvukovej vlny.
2.1  Poistenie živelných nebezpečí v zmysle ods.2 sa 

nevzťahuje na:
 a)  škody spôsobené vniknutím atmosférických zrá-

žok alebo nečistôt do budovy, ak k ním nedošlo 
v dôsledku poškodenia stavebných súčastí budov 
následkom víchrice alebo krupobitia,
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 b)  škody na veciach, ktoré sú umiestnené na vonkaj-
šej strane budovy (napr. značkové tabule, markízy, 
neónové zariadenia, anténové zariadenia, vonkaj-
šie vedenie elektriny vrátane stĺpov a stožiarov),

 c)  škody spôsobené trvalým pôsobením dymu,
 d)  škody spôsobené vyliatím povrchových vôd z bre-

hov, ktoré sa s ohľadom na situáciu v mieste pois-
tenia dajú predpokladať s výskytom častejším než 
jedenkrát za desať rokov podľa údajov hydromete-
orologického ústavu,

 e)  škody spôsobené spätným prúdením vody z ka-
nalizačného potrubia alebo z verejnej kanalizácie, 
okrem škôd spôsobených spätným prúdením vody 
v dôsledku povodne a záplavy.

3.  Ak je v poistnej zmluve dohodnuté poistenie vodo-
vodných škôd, poistenému vznikne právo na poistné 
plnenie, ak prišlo k poškodeniu, zničeniu alebo strate 
predmetu poistenia pôsobením vody z vodovodných 
zariadení. Vodou z vodovodných zariadení rozumieme:

 a)  vodu unikajúcu v dôsledku poruchy z pevne inšta-
lovaných prívodných alebo odpadových potrubí 
pre zásobovanie vodou alebo zo zariadení záso-
bovaných vodou s potrubným systémom pevne 
spojených,

 b)  kvapalinu alebo paru unikajúcu z ústredného, etá-
žového alebo diaľkového kúrenia, z klimatizačné-
ho zariadenia, alebo solárneho systému,

 c)  hasiacu kvapalinu vytekajúcu zo samočinného ha-
siaceho zariadenia.

   Vodná para a tekutiny zaisťujúce prenos tepla sú tu 
postavené na úroveň vody.

3.1  Poistenie vodovodných škôd v zmysle ods.3 sa ne-
vzťahuje na škody spôsobené:

 a)  prenikaním spodnej vody, pôsobením vlhkosti  
a plesní,

 b)  spätným prúdením vody z kanalizačného potrubia 
alebo z verejnej kanalizácie,

3.2  Ak je predmetom poistenia budova, poistenie vo-
dovodných škôd sa vzťahuje aj na škody na potru-
biach vo vnútri poistenej budovy spôsobené:

 a)  roztrhnutím potrubia tlakom alebo mrazom (vrá-
tane nákladov na vedľajšie práce a na rozmra-
zenie), a to pri prívodných alebo odpadových 
potrubiach na zásobovanie vodou a pri potrubí 
pre vykurovanie horúcou vodou alebo parou, pri 
potrubiach klimatizačných zariadení, alebo solár-
nych systémoch.

 b)  mrazom (vrátane nákladov na vedľajšie práce  
a na rozmrazenie) na kúpeľňových zariadeniach, 
na umývadlách, na splachovacích záchodoch, na 
uzáveroch proti zápachu, na vodomeroch, na tele-
sách ústredného kúrenia, vo vykurovacích kotloch, 
v bojleroch, vo vykurovacích rozvodoch, na zaria-
deniach podobného druhu vykurovaných horúcou 
vodou alebo parou a na potrubiach, armatúrach  
a čerpadlách samočinných hasiacich zariadení.

3.3 Poistenie vodovodných škôd sa nevzťahuje na:
 a)  škody na samotnom samočinnom hasiacom zaria-

dení,
 b) škody, vzniknuté v súvislosti s tlakovými skúškami,
 c)  škody vzniknuté počas prestavby alebo opravy budo-

vy alebo opráv na samočinnom hasiacom zariadení.
3.4 Poistený je povinný:

 a)  udržiavať vodovodné zariadenia v bezchybnom 
stave

 b)  dostatočne často kontrolovať nepoužívané budo-
vy alebo časti budov a uzatvoriť v nich, vyprázdniť  
a držať vyprázdnené všetky vodovodné zariadenia 
a inštalácie.

4.  Poistený je povinný, v miestnostiach pod úrovňou 
terénu, uložiť poistené veci minimálne 12 cm nad 
úrovňou podlahy podzemného podlažia. V prípade 
nedodržania tohto nariadenia má poisťovňa právo  
v prípade škody primerane znížiť poistné plnenie.

5.  Všetky ustanovenia tohto článku môžu byť upravené, 
doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

6.  Poistenie sa nevzťahuje na škody na predmetoch po-
istenia podľa Oddielu II  Článku 1 ods. 3. písm. b) až 
h), nachádzajúcich sa na voľnom priestranstve a pod 
prístreškom, ak nie je v zmluve dojednané inak.

Článok 3
Poistná hodnota, poistná suma
1.  Poistná hodnota je hodnota poistenej veci, rozhodu-

júca pre určenie výšky poistného.
2.  Poistná hodnota pre položku budovy a položku pre-

vádzkovo-obchodné zariadenia je nová hodnota.
3.  Poistná hodnota zásob je čiastka, ktorú je nutné vyna-

ložiť na zakúpenie alebo výrobu veci rovnakého druhu 
a kvality, pričom rozhodujúcou je vždy nižšia suma.

4.  Poistnou hodnotou hotovosti v akejkoľvek mene, zla-
ta, platiny a iných drahých kovov, drahých kameňov 
je hodnota zodpovedajúca platnému trhovému kurzu 
v SR v čase uzatvorenia poistnej zmluvy.

5.  Poistná hodnota cenných papierov v čase vzniku po-
istnej udalosti je: 

 a)  cenných papierov prijatých k burzovému obchodu 
ich cena uverejnená v kurzovom lístku burzy cen-
ných papierov,

 b)  u disponibilných dokladov (vkladné knižky a pod.) 
hodnota ich aktív,

 c) u ostatných cenných papierov ich trhová cena.
6.  Poistná hodnota cenín je obstarávacia cena uvedená 

v účtovnej evidencii.
7.  Poistná suma má pre každú položku predmetu po-

istenia zodpovedať jeho poistnej hodnote. Poistnú 
sumu stanoví na vlastnú zodpovednosť poistený.

8.  Poistná suma je suma, určená v zmluve ako najvyššia 
hranica plnenia poistiteľa pre každú položku predme-
tu poistenia, miesto poistenia a poistné obdobie.

9.  V prípade položiek predmetu poistenia, ktoré sú poiste-
né na prvé riziko platí, že poistná suma pre položku, za 
ktorú poistiteľ poskytol poistné plnenie sa zníži pre zvy-
šok poistného obdobia o výšku poskytnutého plnenia.

10.  Všetky ustanovenia tohto článku môžu byť upravené, 
doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Článok 4
Rozsah poistného plnenia
1.  Poistiteľ poskytne poistné plnenie vo forme finančnej 

úhrady alebo vecnej náhrady majetku alebo opravy po-
škodenej alebo zničenej veci, ak sú splnené všetky pod-
mienky pre poskytnutie poistného plnenia, alebo je táto 
škoda nevyhnutným následkom poisteného nebezpečia.

2. Výška plnenia je:
 a)  pri veciach, ktoré sa v dôsledku poistnej udalos-

ti zničili alebo stratili; ich poistná hodnota bez-
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prostredne pred vznikom poistnej udalosti (časová 
hodnota) znížená o hodnotu zvyškov zničenej veci,

 b)  pri poškodených veciach výška nevyhnutných ná-
kladov na ich opravu ku dňu vzniku poistnej uda-
losti, znížených o hodnotu zodpovedajúcu výške 
opotrebovania, maximálne však ich časová hod-
nota. Do plnenia sa započítavajú náklady na uve-
denie poškodenej veci do prevádzkyschopného 
stavu vrátane nákladov na rozobratie a zloženie, 
na dopravu do opravovne a z opravovne a colných 
poplatkov. Náhrada nákladov na opravu sa kráti, 
ak sa hodnota veci po oprave zvýši v porovnaní  
s hodnotou veci bezprostredne pred vznikom po-
istnej udalosti. Výška plnenia je znížená o hodnotu 
prípadných zvyškov. Na výšku plnenia nevplývajú 
úradné obmedzenia a nie sú do nej zahrnuté zvý-
šené náklady z dôvodu technického pokroku.

3.  Ak je poistná hodnota predmetu poistenia rovná jeho 
novej hodnote, poistený má nárok aj na tú časť plne-
nia, o ktorú škoda prekračuje výšku vypočítanú pod-
ľa ods. 2 tohto Článku za predpokladu, že poistený 
zabezpečí, aby sa plnenie v priebehu troch rokov po 
vzniku poistnej udalosti použilo na tieto účely:

 a)  u budov: na opravu alebo znovunadobudnutie 
budovy formou výstavby pri zachovaní rovnakého 
konštrukčného a stavebného riešenia a účelu jej 
použitia ako bola pôvodná budova a na pôvod-
nom mieste poistenia. Pokiaľ to nie je na pôvod-
nom mieste na základe právnych predpisov mož-
né alebo hospodársky účelné, v tom prípade stačí, 
keď bude budova znovunadobudnutá formou vý-
stavy na inom mieste v rámci Slovenskej republiky.

 b)  u hnuteľných vecí zničených alebo stratených  
v dôsledku poistnej udalosti: na znovunadobud-
nutie hnuteľných vecí rovnakého druhu, kvality  
a účelu použitia,

 c)  u hnuteľných vecí poškodených v dôsledku poistnej 
udalosti: na ich obnovenie do pôvodného stavu.

4.  Poistné plnenie podľa ods.3 v nových cenách sa ne-
poskytne pri znovunadobudnutí:

   nehnuteľnosti, ktorej miera opotrebenia je vyššia 
ako 60 %,

	   nehnuteľnosti, ktorá nebola v čase poistnej uda-
losti prevádzkovaná,

	   prevádzkovo-obchodného zariadenia, ktorého 
miera opotrebenia je vyššia ako 60 %.

5.  Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, ktorou sa 
rozumie čiastka dohodnutá v poistnej zmluve medzi 
poistníkom a poistiteľom, ktorá sa odpočíta z plne-
nia poistiteľa pri každej poistnej udalosti.

6.  Poistiteľ poskytne plnenie v súvislosti s poistnou uda-
losťou len za tie náklady, ktoré sú uvedené v poistnej 
zmluve a ktoré boli účelne vynaložené. Náklady na 
zásah hasičov alebo iných osôb, ktoré sú povinné za-
siahnuť vo verejnom záujme, poistiteľ nehradí.

7.  Poistiteľ nahradí náklady na provizórnu opravu len 
vtedy, ak sú súčasťou celkových nákladov na opravu 
a nezvyšujú celkové plnenie poistiteľa.

8.  Do nákladov na opravu sa nezahŕňajú odmeny vy-
platené za prácu nadčas, v noci, v dňoch pracovného 
voľna a pracovného pokoja, expresné príplatky, opra-
va v zahraničí, letecké dodávky náhradných dielov a 
cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia, 
ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.

9.  Plnenie poistiteľa nepresiahne poistnú sumu dojedna-
nú pre každú položku predmetu poistenia alebo iný 
limit platný v čase poistnej udalosti na jedno miesto 
poistenia a poistné obdobie, platí vždy nižšia suma.

10.  Ak je poistený registrovaný platca dane z pridanej 
hodnoty, hodnota zodpovedajúca tejto dani sa ne-
započítava do plnenia poskytnutého poistiteľom.

11.  Ak je v čase poistnej udalosti poistná suma pre danú 
položku predmetu poistenia nižšia než jej poistná 
hodnota na danom mieste poistenia, poistiteľ po-
skytne plnenie, ktoré je v rovnakom pomere ku ško-
de, ako je poistná suma k poistnej hodnote (podpo-
istenie). Ak poistná suma niektorej z poistených po-
ložiek presahuje jej poistnú hodnotu v čase poistnej 
udalosti, bude táto čiastka zohľadnená v prospech 
položky, na ktorej nastalo podpoistenie.

12.  Pokiaľ poistiteľ rozhodol o spôsobe odškodnenia  
a poistený napriek tomu vykoná opravu alebo vý-
menu veci iným než určeným spôsobom, poskytne 
poistiteľ plnenie len do tej výšky, ktorú by poskytol, 
ak by poistený postupoval podľa pokynov poistiteľa.

13.  Ak je tá istá vec poistená proti tomu istému nebezpe-
čiu u viacerých poistiteľov a ak prevyšuje úhrn poist-
ných súm poistnú hodnotu alebo ak prevyšuje úhrn 
súm, ktorý by z uzatvorených poistných zmlúv z tej is-
tej udalosti poistitelia boli povinní plniť (viacnásobné 
poistenie), je každý z poistiteľov povinný poskytnúť 
plnenie do výšky hodnoty veci alebo dohodnutej po-
istnej sumy len v pomere sumy, ktorú by bol povinný 
plniť podľa svojej poistnej zmluvy k sumám, ktoré boli 
úhrnom povinní plniť všetci poistitelia.

14.  Maximálna výška poistného plnenia pre nebezpe-
čie povodne, záplavy a zemetrasenia sa rovná súčtu 
poistných súm za všetky položky predmetu poistenia 
uvedené v poistnej zmluve, najviac však 500 000 EUR.

Článok 5
Definícia pojmov
1.  Požiar je oheň v podobe plameňa, ktorý sprevádza 

horenie a vznikol mimo určeného ohniska alebo také 
ohnisko opustil a šíri sa vlastnou silou. Požiarom však 
nie je žeravenie a tlenie s obmedzeným prístupom 
kyslíka ako aj pôsobenie úžitkového ohňa a jeho tep-
la. Požiarom ďalej nie je pôsobenie tepla pri skrate  
v elektrickom vedení (zariadení), ak sa plameň vznik-
nutý skratom ďalej nerozšíril.

2.  Priamy zásah blesku je bezprostredný prechod bles-
kového prúdu danou poistenou vecou. Škody vznik-
nuté horením a tlakom vzduchu (zničené strechy  
a komíny, vyrazené okenné tabule, atď.) sú poistením 
kryté, pokiaľ boli poistené zariadenia zasiahnuté bles-
kovým prúdom. Škody na elektrických zariadeniach 
sú zahrnuté do poistenia len v tom prípade, keď blesk 
prejde priamo poškodeným zariadením, pričom nie 
sú kryté škody na elektrických zariadeniach spôso-
bené priamym zásahom blesku do budovy, v ktorej 
sa dané zariadenia nachádzali. Škody, ktoré vzniknú 
na poistených veciach priamym pôsobením elektric-
kého prúdu, bez toho aby bleskový prúd prešiel po-
istenou vecou (napr. prúdovým nárazom, prepätím, 
škody spôsobené chybami v izolácii, nedostatočným 
kontaktom, zlyhaním meracieho, regulačného alebo 
istiaceho zariadenia) nie sú zahrnuté do poistenia pre 
prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou uda-
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losťou. Poistením nie sú kryté škody spôsobené na po-
istených veciach nepriamym zásahom blesku, najmä 
zásahom blesku do vonkajších vedení, výbojom typu 
mrak – mrak, alebo zásahom blesku do okolitých sta-
vieb a predmetov, alebo voľných priestranstiev.

3.  Výbuch je náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajú-
cej v rozpínavosti plynov alebo pár (veľmi rýchla che-
mická reakcia nestabilnej sústavy). Za výbuch tlakovej 
nádoby (kotla, potrubia a pod.) so stlačeným plynom 
alebo parou sa považuje roztrhnutie jej stien v takom 
rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi 
vonkajškom a vnútrom nádoby. Výbuchom však nie 
je prudké vyrovnanie podtlaku (implózia) ani aero-
dynamický tresk spôsobený prevádzkou lietadla. Pre 
účely týchto podmienok nie je výbuchom reakcia  
v spaľovacom priestore motorov, hlavniach strelných 
zbraní a iných zariadeniach, v ktorých sa energia vý-
buchu cieľavedome využíva.

4.  Víchrica je dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, 
ktorá sa pohybuje rýchlosťou 20,8 a viac m/s (75 km/h  
a viac). Ak nie je táto rýchlosť pre miesto škody zis-
tená, musí poistený preukázať, že pohyb vzduchu 
spôsobil v okolí miesta poistenia škody na riadne udr-
žiavaných budovách alebo rovnako odolných iných 
veciach, alebo, že škoda pri bezchybnom stave po-
istenej budovy alebo budovy, v ktorej sa nachádzajú 
poistené veci, mohla vzniknúť iba v dôsledku víchrice.

5.  Krupobitie je jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho 
tvaru, veľkosti, váhy a hustoty vytvorené v atmosfére 
dopadajú na poistenú vec a tým dochádza k jej po-
škodeniu alebo zničeniu. Nepoistené sú škody na 
strechách, ktoré nemajú vplyv na ich funkčnosť alebo 
ďalšie používanie.

6.  Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín je jav, ktorý vzni-
kol pôsobením gravitácie a ktorý má za následok poru-
šenie dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy zemského 
povrchu dospeli vývojom. Zosuvom pôdy však nie je 
klesanie zemského povrchu do centra Zeme v dôsledku 
pôsobenia prírodných síl alebo ľudskej činnosti.

7.  Zosuv alebo zrútenie lavín je jav, keď masa snehu 
alebo ľadu sa náhle na prírodných svahoch uvedie do 
pohybu a rúti sa do údolia.

8.  Pád stromov, stožiarov a iných predmetov je pohyb 
telesa, majúci znaky pádu s deštruktívnymi účinkami.

9.  Ťarcha snehu a námrazy je deštruktívne pôsobenie 
snehu a námrazy nadmernou hmotnosťou na strešné 
krytiny alebo nosné konštrukcie budov, ktorá sa na 
nich nazhromaždila z atmosférických zrážok.

10.  Škodami v dôsledku nárazu vozidla sa rozumie 
bezprostredné zničenie alebo poškodenie poistenej 
veci bezprostredným stretom s cestným alebo koľa-
jovým vozidlom. Poistiteľ však neposkytne plnenie 
za škody spôsobené vozidlami, ktoré prevádzkuje 
poistený, užívateľ poisteného majetku alebo jeho 
zamestnanci, ďalej škody vzniknuté na vozidlách a 
ich náklade, plotoch a na cestách.

11.  Za škodu spôsobenú dymom považujeme bez-
prostredné zničenie alebo poškodenie veci dymom, 
ktorý vystupuje náhle a náhodne v dôsledku poruchy 
zo spaľovacích, kúrenárskych, varných alebo sušiacich 
zariadení nachádzajúcich sa na poistenom mieste.

12.  Za škodu spôsobenú nadzvukovou vlnou považu-
jeme priame zničenie alebo poškodenie poistenej 
veci účinkom nadzvukovej vlny, spôsobenej prele-
tom lietadla.

13.  Povodňou sa rozumie zaplavenie väčších či menších 
územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov 
vodných tokov alebo nádrží alebo tieto brehy a hrá-
dze pretrhla alebo bola spôsobená náhlym a neo-
čakávaným zmenšením prietokového profilu koryta. 
Za povodeň sa nepovažuje také zaplavenie územia, 
ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd 
z vodných tokov.

14.  Záplavou sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej plo-
chy na území v mieste poistenia, ktorá bola spôsobená:

 a)  vystúpením povrchových vôd (stojatých, alebo 
tečúcich) zo svojho koryta,

 b)  atmosférickými zrážkami.
15.  Zemetrasením v zmysle týchto podmienok sa pova-

žuje len zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň 
medzinárodnej stupnice, udávajúcej makroseizmic-
ké účinky zemetrasenia (MCS).

16.  Nová hodnota je čiastka, ktorú treba vynaložiť na 
znovuzriadenie veci toho istého druhu, kvality a vý-
konu na danom mieste a v danom čase, vrátane ná-
kladov na dopravu, montáž, uvedenie do prevádzky 
a prípadné colné a iné poplatky bez zohľadnenia 
akýchkoľvek poskytnutých zliav.

17.  Časová hodnota je nová hodnota veci znížená o 
hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania alebo 
iného znehodnotenia.

18.  Zvyšková hodnota je hodnota veci určenej na likvi-
dáciu, ktorá je natrvalo znehodnotená alebo nepo-
užiteľná pre prevádzkové účely. Zodpovedá dosaži-
teľnej predajnej cene.

19.  Pod riadnym udržiavaním veci sa v zmysle týchto 
poistných podmienok rozumie zabezpečenie nasle-
dovných úkonov zo strany poisteného:

 a) bezpečnostné skúšky,
 b) pravidelné preventívne obhliadky, revízie a opravy,
 c)  odstraňovanie škôd alebo porúch, zapríčinených 

bežnou prevádzkou alebo starnutím, vyžadujú-
cich opravu alebo výmenu.

20.  Ak sa pre uvedenie poistenej veci do prevádzky vy-
žaduje skúšobná prevádzka, je vec považovaná za 
prevádzkyschopnú, pokiaľ sa skúšobná prevádzka 
úspešne ukončila a vec dosahuje projektované pa-
rametre. Vec je považovaná za prevádzkyschopnú aj 
vtedy, ak je odstavená, je rozobratá na čistenie ale-
bo údržbu, zostavovaná po vykonaní čistenia alebo 
údržby, alebo je v skúšobnej prevádzke po odstave-
ní, údržbe či čistení a podobne.

21.  Chránený priestor/objekt v zmysle týchto podmie-
nok je priestor/objekt, ktorý je od iných priestorov/
objektov oddelený požiarnymi deliacimi konštruk-
ciami (požiarnymi stenami, požiarnymi stropmi, 
požiarnymi obvodovými stenami a požiarnymi uzá-
vermi), ktorých funkciou je brániť šíreniu požiaru do 
susedných priestorov/objektov.
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Oddiel III
Poistenie vecnej škody následkom krádeže, 
lúpeže a vandalizmu

Článok 1
Predmet poistenia
1.  Predmetom poistenia sú veci, ktoré poistený:
 a) má vo vlastníctve, alebo
 b)  používa podľa písomnej nájomnej zmluvy, po-

kiaľ je podľa nej povinný používanú vec opraviť, 
zaobstarať novú vec alebo poskytnúť peňažnú ná-
hradu, ak bude vec poškodená, odcudzená alebo 
zničená, alebo

 c)  prevzal od právnickej alebo fyzickej osoby na zák-
lade zmluvy.

2. Predmetom poistenia sú veci, ktoré:
 a)  boli odovzdané do riadneho užívania na zákla-

de kolaudačného rozhodnutia alebo na základe 
úspešného absolvovania preberacích a výkono-
vých testov a 

 b)  v čase uzavretia poistenia, ako aj v čase vzniku po-
istnej udalosti vyhovujú príslušným bezpečnost-
ným a technickým normám, sú v prevádzkyschop-
nom stave a riadne udržiavané a

 c)  poistený ich riadne využíva na mieste poistenia na 
účely, na ktoré sú dané predmety určené.

3.  Predmetom poistenia sú v poistnej zmluve uvedené 
položky, ako:

 a)  prevádzkovo-obchodné zariadenia – t. j. hnuteľ-
ný hmotný majetok, ktorý poistený používa pre 
zabezpečenie plynulého chodu prevádzky (napr. 
stroje, prístroje, zariadenia, inventár, dopravné 
prostriedky bez EČ vozidla). Za prevádzkovo-ob-
chodné zariadenia sa nepovažujú živé zvieratá,

 b)  zásoby – t.j. suroviny , materiál, palivo určené na vý-
robu, zásoby vlastnej výroby – nedokončená výroba, 
polotovary, hotové výrobky a tovar, s ktorým poiste-
ný obchoduje. Za zásoby sa v zmysle týchto poist-
ných podmienok nepovažujú predmety poistenia 
uvedené pod písm. c) tohto bodu a živé zvieratá,

 c)  hotovosť v akejkoľvek mene, vkladné a šekové kniž-
ky, cenné papiere, platobné karty, drahé kovy (zla-
to, platina a iné),drahé kamene (diamanty, perly  
a iné) a ceniny (poštové známky, kolky, telefónne  
a ostatné karty a stravné lístky),

 d)  náklady na odstránenie následkov poistnej udalos-
ti – t.j. náklady na odstránenie škody, ktorá vznikla 
poškodením alebo zničením stavebnej súčasti chrá-
neného priestoru/objektu alebo schránky, ktorých 
obsah je poistený alebo poškodením ostatných špe-
ciálnych zábran chrániacich vec pred krádežou, ak 
bolo toto spôsobené konaním smerujúcim ku krá-
deži poistenej veci,

 e) vonkajší vandalizmus,
 f) peniaze v registračnej pokladni,
 g)  stavebné úpravy, súčasti stavby - sú prvky, ktoré 

upravujú priestory na chod prevádzky, napr. pre-
miestniteľné priečky, sanita, nátery, maľovky, ob-
klady, dlažby a podobne. 

4.  Všetky ustanovenia tohto článku môžu byť upravené, 
doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Článok 2
Poistené nebezpečia
1. Poisteným nebezpečím v zmysle tohto článku je:
 a)  krádež (ďalej aj odcudzenie), pri ktorej páchateľ pre-

konal prekážku alebo opatrenia chrániace vec pred 
krádežou, ktorých rozsah bol zmluvne dohodnutý,

 b)  lúpež v zmysle trestného zákona,
 c)  vnútorný vandalizmus, pod ktorým rozumieme 

úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie 
poistených predmetov inou osobou, ktorá si pre-
razí cestu do chráneného priestoru/objektu, pre-
koná prekážku v zmysle zmluvných podmienok  
a poškodí alebo zničí predmet poistenia; vnútor-
ným vandalizmom nie je poškodenie alebo zniče-
nie predmetov poistenia, pokiaľ tieto predmety 
nie sú umiestnené v priestoroch/objektoch, ktoré 
majú plné steny, vstupné dvere uzamknuté bez-
pečnostnými zámkami, prípadne ďalšie prvky za-
bezpečenia uvedené v poistnej zmluve.

2.  Ak je v poistnej zmluve dohodnuté poistenie von-
kajšieho vandalizmu, poisteným nebezpečím je aj 
úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie pred-
metov nachádzajúcich sa na mieste poistenia mimo 
chráneného priestoru/objektu. Poistiteľ uhradí škody 
na týchto predmetoch v prípade ak je vylúčená ich 
funkčnosť. Ak chránený priestor/objekt pre predmety 
poistenia predstavuje otvorené priestranstvo v zmysle 
zmluvných dojednaní, nevzťahuje sa poistenie von-
kajšieho vandalizmu na predmety nachádzajúce sa 
na tomto priestranstve. Estetické poškodenie predme-
tov sa za vonkajší vandalizmus nepovažuje.

3. Poistenie sa nevzťahuje na:
	   škody spôsobené ohňom, explóziou alebo únikom 

vody z potrubia, aj keď tieto vznikli v dôsledku vlá-
mania, krádeže alebo vandalizmu,

	   náklady na dekontamináciu zeminy a vody,
	   manká zistené pri inventúre alebo rozdiely zaprí-

činené účtovníckymi alebo výpočtovými chybami 
pri vedení účtovnej evidencie,

	   krádež, ku ktorej došlo vplyvom manipulácie so 
zariadením pre elektronické spracovanie dát alebo 
jeho zneužitím.

4.  Všetky ustanovenia tohto článku môžu byť upravené, 
doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Článok 3
Poistná hodnota, poistná suma, limit plnenia
1.  Poistná hodnota pre položku prevádzkovo-obchodné 

zariadenia je nová hodnota.
2.  Poistná hodnota zásob je čiastka, ktorú je nutné vyna-

ložiť na zakúpenie alebo výrobu veci rovnakého druhu 
a kvality, pričom rozhodujúcou je vždy nižšia suma.

3.  Poistnou hodnotou hotovosti v akejkoľvek mene, zla-
ta, platiny a iných drahých kovov, drahých kameňov 
je hodnota zodpovedajúca platnému kurzu v čase 
uzatvorenia poistnej zmluvy.

4. Poistná hodnota cenných papierov je:
 a)  u cenných papierov prijatých k burzovému obcho-

du ich cena uverejnená v kurzovom lístku burzy 
cenných papierov,

 b)  u disponibilných dokladov (vkladné knižky a pod.) 
hodnota ich aktív,

 c)  u ostatných cenných papierov ich trhová cena.
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5.  Poistnou hodnotou cenín je obstarávacia cena uvede-
ná v účtovnej evidencii.

6.  Poistná suma má pre každú položku predmetu po-
istenia zodpovedať jeho poistnej hodnote. Poistnú 
sumu stanoví na vlastnú zodpovednosť poistený.

7.  Poistná suma je suma, určená v zmluve ako najvyššia 
hranica plnenia poistiteľa pre každú položku pred-
metu poistenia jednotlivo, miesto poistenia a poistné 
obdobie.

8.  Limit plnenia je maximálna výška poistného plnenia 
za jednu a všetky poistné udalosti počas poistného 
obdobia, ktorá je uvedená priamo v poistnej zmluve 
alebo v zmluvných podmienkach.

9.  V prípade položiek predmetu poistenia, ktoré sú poiste-
né na prvé riziko platí, že poistná suma pre položku, za 
ktorú poistiteľ poskytol poistné plnenie sa zníži pre zvy-
šok poistného obdobia o výšku poskytnutého plnenia.

10.  Všetky ustanovenia tohto článku môžu byť upravené, 
doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Článok 4
Rozsah poistného plnenia
1.  Poistiteľ poskytne poistné plnenie vo forme finančnej 

úhrady alebo vecnej náhrady majetku alebo opravy 
poškodenej alebo zničenej veci.

2. Výška plnenia je:
 a)  pri veciach, ktoré boli v dôsledku poistnej udalosti 

zničené alebo odcudzené; ich poistná hodnota bez-
prostredne pred vznikom poistnej udalosti znížená 
o hodnotu zvyškov zničenej alebo odcudzenej veci,

 b)  pri poškodených veciach výška nevyhnutných ná-
kladov na ich opravu v čase vzniku poistnej udalosti, 
maximálne však ich časová hodnota. Do plnenia sa 
započítavajú náklady na uvedenie poškodenej veci 
do prevádzkyschopného stavu vrátane nákladov na 
rozobratie a zloženie, na dopravu do opravovne a z 
opravovne a colných poplatkov. Náhrada nákladov 
na opravu sa kráti, ak sa hodnota veci po oprave 
zvýši v porovnaní s hodnotou veci bezprostredne 
pred vznikom poistnej udalosti. Výška plnenia je 
znížená o hodnotu prípadných zvyškov. Na výšku 
plnenia nevplývajú úradné obmedzenia a zvýšené 
náklady z dôvodu technického pokroku.

3.  Ak je poistná hodnota predmetu poistenia rovná jeho 
novej hodnote, poistený má nárok aj na tú časť plnenia, 
o ktorú škoda prekračuje výšku vypočítaného poistného 
plnenia podľa bodu 2 tohto článku v prípade, ak poiste-
ný zabezpečí, aby sa plnenie v priebehu troch rokov po 
vzniku poistnej udalosti použilo na tieto účely:

 a)  hnuteľných vecí zničených alebo odcudzených: 
zabezpečenie hnuteľných vecí rovnakého druhu, 
kvality a účelu použitia,

 b)  u hnuteľných vecí poškodených v dôsledku poist-
nej udalosti: ich obnovenie do pôvodného stavu.

4.  Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, ktorou sa rozu-
mie čiastka dohodnutá v poistnej zmluve, ktorá sa od-
počíta z plnenia poistiteľa pri každej poistnej udalosti.

5.  Do nevyhnutných nákladov na opravu sa nezahŕňajú 
odmeny vyplatené za prácu nadčas, v noci, v dňoch 
pracovného voľna a pracovného pokoja, expresné 
príplatky, oprava v zahraničí, letecké dodávky náhrad-
ných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo 
zahraničia, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.

6.  Poistiteľ poskytne plnenie v súvislosti s poistnou uda-

losťou len za tie náklady, ktoré sú uvedené v poistnej 
zmluve a ktoré boli účelne vynaložené.

7.  Plnenie poistiteľa nepresiahne poistnú sumu dojedna-
nú pre každú položku predmetu poistenia alebo iný 
limit platný v čase poistnej udalosti na jedno miesto 
poistenia a poistné obdobie, platí vždy nižšia suma.

8.  Ak nastala poistná udalosť na cudzozemských pla-
tidlách, poskytne poistiteľ plnenie v slovenskej mene 
podľa kurzového lístka Národnej banky Slovenska a 
príslušných zákonných ustanovení platných v deň 
vzniku poistnej udalosti.

9.  Pokiaľ poistiteľ rozhodol o spôsobe odškodnenia a 
poistený napriek tomu vykoná opravu alebo výmenu 
veci iným než určeným spôsobom, poskytne poistiteľ 
plnenie len do tej výšky, ktorú by poskytol, ak by pois-
tený postupoval podľa pokynov poistiteľa.

10.  Poistiteľ poskytne poistné plnenie zodpovedajúce 
nákladom, ktoré poistený účelne vynaložil na nevy-
hnutne potrebné bezpečnostné opatrenia, na zame-
dzenie alebo manipuláciu následných škôd z titulu 
vzniknutej poistnej udalosti (stráženie, núdzové za-
debnenie a pod.) a to až do výšky 2 % zo zmluvne 
dohodnutej poistnej sumy pre každé miesto poiste-
nia. Toto ustanovenie neplatí pre náklady, ktoré boli 
zapríčinené poškodením zdravia príslušnej osoby pri 
plnení bezpečnostných opatrení.

11.  Ak je v čase poistnej udalosti poistná suma pre danú 
položku nižšia ako poistná hodnota poistenej veci na 
danom mieste poistenia, poistiteľ poskytne plnenie, 
ktoré je v rovnakom pomere ku škode, ako je poistná 
suma k poistnej hodnote (podpoistenie). Ak poistná 
suma niektorej z poistených položiek presahuje jej 
poistnú hodnotu v čase poistnej udalosti, bude táto 
čiastka zohľadnená v prospech položky, na ktorej na-
stalo podpoistenie. Toto ustanovenie neplatí, ak je v 
zmluve dojednané poistenie na prvé riziko.

12.  Ak boli poškodené, zničené, stratené alebo odcudze-
né poistené cudzie veci, poskytne poistiteľ plnenie za 
tieto veci iba vtedy, ak sa vlastníkovi veci z toho istého 
dôvodu neplnilo z jeho vlastného poistenia a poiste-
ný je podľa zmluvy alebo zákona povinný vynaložiť 
náklady na uvedenie poškodenej cudzej veci do stavu 
pred poistnou udalosťou.

13.  Ak je tá istá vec poistená proti tomu istému nebezpe-
čiu u viacerých poistiteľov a ak prevyšuje úhrn poist-
ných súm poistnú hodnotu alebo ak prevyšuje úhrn 
súm, ktorý by z uzatvorených poistných zmlúv z tej is-
tej udalosti poistitelia boli povinní plniť (viacnásobné 
poistenie), je každý z poistiteľov povinný poskytnúť 
plnenie do výšky hodnoty veci alebo dohodnutej po-
istnej sumy len v pomere sumy, ktorú by bol povinný 
plniť podľa svojej poistnej zmluvy k sumám, ktoré boli 
úhrnom povinní plniť všetci poistitelia. 

14.  Ak je poistený registrovaný platiteľ dane z pridanej hod-
noty, hodnota zodpovedajúca tejto dani sa započítava 
do plnenia poskytnutého poistiteľom, len ak bola hod-
nota dane započítaná do poistnej sumy pri poisťovaní.

Článok 5
Definícia pojmov
1.  Za prekonanie prekážky a opatrení chrániacich vec 

pred krádežou sa považuje prípad, ak:
 a)  neoprávnená osoba dokázateľne vnikla násilím do 

chráneného priestoru/objektu alebo násilím pre-
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konala iné opatrenia chrániace vec pred krádežou. 
To platí za predpokladu, že boli splnené všetky 
podmienky zabezpečenia príslušného predmetu 
poistenia v zmysle zmluvných podmienok prísluš-
nej poistnej zmluvy,

 b)  neoprávnená osoba vnikla do chráneného priesto-
ru/objektu pomocou totožného kľúča, uzamyka-
cieho kódu, priepustnej vstupnej karty alebo kre-
ditnej bankovej karty a pod. za podmienky, že sa 
páchateľ týchto prostriedkov dokázateľne zmocnil 
krádežou vlámaním v zmysle poistných podmie-
nok alebo lúpežou v zmysle Trestného zákona,

 c)  následný páchateľ vnikol neoprávnene do chráne-
ného priestoru/objektu bez prekonania prekážky, 
využijúc tú skutočnosť, že predchádzajúci pácha-
teľ, ktorý bol právoplatne zistený, už tieto prekážky 
prekonal. Podmienkou vzniku práva na plnenie z 
poistnej udalosti v tomto prípade je, že poistený 
dokázateľne nemohol po vniknutí prvého pácha-
teľa zabezpečiť predmet poistenia proti krádeži 
pred druhým, následným páchateľom,

 d)  neoprávnená osoba tajne vstúpi do chráneného 
priestoru/objektu počas prítomnosti oprávnenej 
osoby, vykoná krádež po uzamknutí priestorov  
a zanechá stopy pri opúšťaní chráneného priesto-
ru, ktoré môžu byť použité ako hodnoverný dôkaz 
spáchaného trestného činu krádeže.

2.  Lúpež je preukázané použitie násilia alebo hroz-
by bezprostredného násilia proti poistenému alebo 
jeho zamestnancovi v úmysle zmocniť sa jeho veci. 
Neočakávané vytrhnutie veci z ruky nie je lúpežou. 
Zneužitie omamného, uspávacieho alebo iného ob-
dobného prostriedku páchateľom proti inej osobe sa 
bude považovať za lúpež iba v tom prípade, ak bude 
toto násilie na inej osobe dokázateľné (napr. potvrde-
nie omamného prostriedku v krvi, v moči, svedectvo 
iných osôb a pod.).

3.  Chránený priestor/objekt je priestor definovaný  
v poistnej zmluve, v ktorom sa nachádzajú predmety 
poistenia, a ktorý je chránený zmluvne dojednanými 
prvkami zabezpečenia.

4.  Bezpečnostný zámok sa skladá z bezpečnostnej cy-
lindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou 
a odvŕtaniu a bezpečnostného kovania zabraňujúce-
mu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostné ko-
vanie musí byť chránené proti demontáži, t.z. nesmie 
byť z vonkajšej strany priskrutkované. Bezpečnostný 
visiaci zámok má prekrytý profil kľúča odolný pro-
ti vyhmataniu planžetou a trmeň (oblúk) vyrobený  
z vysokopevnostnej ocele.

5.  Elektronická zabezpečovacia signalizácia (EZS) 
je systém aktívnej ochrany priestoru/objektu, veci 
pred vlámaním a krádežou, ktorý pri vzniku a zistení  
prvých príznakov rizika vlámania a krádeže okamžite 
o tom informuje poverené osoby.

6.  Mreže musia byť vyrobené z vysokopevnostnej ocele, 
zabezpečené proti vytiahnutiu a nemôžu byť uvoľni-
teľné z vonkajšej strany bez špeciálneho náradia a ich 
mechanického poškodenia alebo zničenia.

7.  Predmet poistenia je poistený na prvé riziko v prípa-
de, ak bez ohľadu na jeho možnú poistnú hodnotu v 
čase poistnej udalosti, ktorú nie je možné stanoviť v 

čase uzavretia poistnej zmluvy, je zmluvne stanovená 
poistná suma.

8.  Nová hodnota je čiastka, ktorú treba vynaložiť na 
znovuzriadenie veci toho istého druhu, kvality a vý-
konu na danom mieste a v danom čase, vrátane ná-
kladov na dopravu, montáž, uvedenie do prevádzky 
a prípadné colné a iné poplatky bez zohľadnenia 
akýchkoľvek poskytnutých zliav.

9.  Časová hodnota je nová hodnota veci znížená o čiast-
ku zodpovedajúcu stupňu jej opotrebenia alebo iného 
znehodnotenia.

Oddiel IV
Poistenie zodpovednosti za škodu 

Článok 1
Predmet poistenia
Predmetom poistenia je/sú:
1.  zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú po-

isteným tretej osobe na živote, zdraví alebo na veci, 
ktorá bude uplatnená na základe zákonných ustano-
vení o zodpovednosti občiansko-právneho charakte-
ru voči poistenému,

2.  náklady na zisťovanie a odvrátenie nárokov na náhra-
du škôd uplatňovaných treťou osobou.

3.  Poistenie sa vzťahuje aj na nároky na náhradu škôd 
vyplývajúcich z nasledovných činností alebo vzťahov:

 a)  predvádzanie výrobkov alebo služieb mimo 
priestorov podniku, účasť na veľtrhoch, výstavách 
alebo exkurziách,

 b)  vlastníctvo nehnuteľností a s tým súvisiace zabezpe-
čovacie práce (napr. demolačné, stavebné, opravné 
a výkopové práce) ak ich investorom je poistený,

 c)  vlastníctvo reklamných zariadení,
 d)  vlastníctvo sociálnych, rekreačných, športových ale-

bo kultúrnych zariadení určených pre zamestnan-
cov aj v prípade ak sú využívané inými osobami,

 e)  nároky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú vo-
dou z vodovodu, výbuchom alebo požiarom na 
nehnuteľnostiach, ktoré si poistený prenajal alebo 
zobral na lízing,

 f)  účelne vynaložené náklady na odvrátenie vzniku 
bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo na 
zmenšenie rozsahu už vzniknutej poistnej udalosti.

4. Poistiteľ nahradí za poisteného trovy:
 a)  občianskoprávneho súdneho konania o náhrade 

škody pred súdom prvého stupňa alebo rozhod-
covským súdom, pokiaľ bolo toto konanie potrebné 
k zisteniu zodpovednosti poisteného alebo výšky 
škody a poistený je povinný tieto náklady uhradiť. 

 b)  právneho zastúpenia poisteného v konaní podľa 
písm. a) do výšky tarifnej odmeny podľa príslušných 
právnych predpisov upravujúcich výšku odmien,

 c)  mimosúdneho prejednania nárokov poškodeného 
pri splnení podmienok v zmysle písm. a),

5.  Trovy podľa ods. 4 písm. a) až c) predmetného Článku 
sa započítavajú do poistnej sumy a poistiteľ je opráv-
nený odmietnuť ich zaplatiť, pokiaľ poistený poruší 
povinnosti, ktoré sú mu uložené v Oddiele I Článku 7 
a Oddiele IV Článku 7 týchto poistných podmienok. 
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Článok 2
Vymedzenie poistnej udalosti
Odlišne definovania poistnej udalosti v zmysle Oddielu I 
Článku 1 ods. 4 týchto poistných podmienok je pre zod-
povednosť za škodu definované vymedzenie poistnej 
udalosti nasledovne: 
1.  Škodovou udalosťou je spôsobenie škody poisteným 

tretej osobe.
2.  Poistnou udalosťou sa rozumie náhodná škodová uda-

losť spôsobená poisteným nebezpečím tretej osobe, 
ktorej náhrada nie je v týchto poistných podmienkach 
alebo poistnej zmluve vylúčená a s ktorým je spojený 
vznik povinnosti poistiteľa poskytnúť poistné plnenie.

3.  Poistenie sa vzťahuje len na také nároky na náhradu 
škody, za ktorú poistený zodpovedá a ktoré vznikli 
počas doby trvania poistenia. Škodové udalosti, príči-
na ktorých vznikla pred účinnosťou poistnej zmluvy,  
avšak vznikli v čase platnosti poistnej zmluvy, sú kryté 
len v prípade ak poistený nevedel a ani nemohol ve-
dieť o príčine jej vzniku. 

4.  Sériovou poistnou udalosťou sa rozumie viacero  
časovo súvisiacich poistných udalostí vyplývajúcich  
z tej istej príčiny alebo vyplývajúcich z rovnakých  
časových, miestnych alebo iných priamo súvisiacich 
príčin. Sériová poistná udalosť sa považuje za jednu 
poistnú udalosť, za ktorej vznik je považovaný oka-
mih vzniku prvej poistnej udalosti. 

Článok 3
Poistené nebezpečia
1.  Poisteným nebezpečím je činnosť poisteného špecifi-

kovaná v poistnej zmluve, ktorú poistený vykonáva v 
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a inými právne záväznými predpismi upravujúcimi 
niektoré osobitné činnosti.

2.  Činnosť poisteného, z ktorej by mohli vzniknúť nároky 
na náhradu škôd a ktorú poistený vykonáva v rozpore 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 
nad rámec oprávnenia nie je poistením krytá.

Článok 4
Výluky
Zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu sa okrem 
výluk uvedených v Oddiele I Článku 8 týchto poistných 
podmienok nevzťahuje ani na:
1.  škody spôsobené mankom (schodkom) v pokladni, 

chybou pri platobnom styku, spreneverením veci ale-
bo finančnej hotovosti personálom poisteného alebo 
inými osobami konajúcimi z jeho poverenia, omeš-
kaním, stratou peňazí alebo cenných papierov ako aj 
prekročením, nedodržaním alebo chybou rozpočtu, 

2.  následné škody ako sú pokuty, manká a penále ulo-
žené poistenému, na škody vzniknuté pri finančných 
transakciách špekulatívneho charakteru, najmä za 
schodok na finančných hodnotách a pri obchodovaní 
s cennými papiermi,

3.  škodu spôsobenú v súvislosti s činnosťami, pre ktoré 
všeobecne záväzný právny predpis stanoví povinnosť 
uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu, 

4.  škodu spôsobenú pri pracovnom úraze alebo choro-
be z povolania,

5.  splnenie záväzkov zo zmlúv alebo dohôd a na ich 
miesto nastupujúcich plnení, okrem prípadu ak by 
zodpovedal za vzniknutú škodu len na základe vše-

obecne záväzných právnych predpisov bez ohľadu 
na uzavreté zmluvy alebo dohody,

6.  nároky z poskytnutých záruk a nároky z reklamácií na 
výrobky poisteného, a to aj v prípade pripoistenia zod-
povednosti za škody spôsobené vadným výrobkom,

7.  nároky z tzv. neodvrátiteľných škôd, ktorými sa rozu-
mejú také škody, ktorým z technického hľadiska nie 
je možné predísť. Sem patria aj škody, ktorým by sa  
z technického hľadiska bolo možné vyhnúť, ale z hľadis-
ka hospodárnosti by takéto vyhnutie sa nebolo účelné,

8.  škodu spôsobenú sadaním alebo zosúvaním pôdy, 
eróziou, v dôsledku poddolovania, podkopania,  
baníckej činnosti, podzemných prác, odstrelu alebo  
v súvislosti s použitím výbušniny,

9.  škody spôsobené pasúcimi sa hospodárskymi zviera-
tami alebo divokou zverou na lúkach, stromoch, zá-
hradných, poľných alebo lesných kultúrach,

10.  Poistenie sa nevzťahuje taktiež na škody spôsobené:
 a) poistenému (poisteným) sebou samým, 
 b)  jeho blízkym osobám v zmysle § 116 Občianskeho 

zákonníka a osobám žijúcim s poisteným v spoloč-
nej domácnosti,

 c)  spoločníkom poisteného alebo splnomocnencom 
a ich blízkym osobám. Škody na živote a zdra-
ví týchto osôb sú kryté, pokiaľ tieto osoby nie sú 
svojim konaním alebo nekonaním sami za škodu 
zodpovedné,

 d)  obchodnej spoločnosti, družstvu alebo inej práv-
nickej osobe, v ktorej sú poistený alebo osoby 
jemu blízke spoločníkmi, členmi alebo štatutárny-
mi zástupcami alebo v ktorej má poistený majet-
kovú účasť,

 e)  osobám spolupoisteným v rámci tej istej poistnej 
zmluvy.

Poistenie sa ďalej nevzťahuje na:
11.  nároky na náhradu škôd zapríčinených priamo alebo 

nepriamo organizmami zmenenými génovou techni-
kou, infekčným ochorením, plesňami alebo hubami, 
v dôsledku chorôb alebo syndrómov skupiny spon-
gioformných encefalopatií alebo ich mutácií. Škody 
alebo nedostatky na génovo-technicky zmenených 
organizmoch samých tiež nie sú poistené,

12.  nároky na náhradu škôd, ktoré vznikli priamo alebo 
nepriamo v súvislosti s účinkami elektromagnetic-
kých polí,

13.  škody spôsobené technickou poruchou, zlyhaním 
výpočtovej techniky vrátane programového vybave-
nia, škody na software alebo v akejkoľvek súvislosti 
so software,

14.  škody spôsobené výskumnou, vývojovou, reklam-
nou, producentskou činnosťou, poskytnutím pora-
denstva, konzultácie, spracovávaním údajov, dát ale-
bo vydávaním certifikátov, osvedčení alebo názorov 
v akejkoľvek oblasti a v akejkoľvek forme, 

15.  akékoľvek škody spôsobené na právach duševného 
vlastníctva alebo zásahom do osobnostných práv. 

 Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poiste-
nie sa nevzťahuje na:
16.  škody na ušlom zisku a finančné škody,
17.  nároky na náhradu nákladov sociálnej alebo zdravot-

ných poisťovní pri pracovnom úraze alebo chorobe z 
povolania,

18.  nároky na náhradu škôd na nehnuteľnostiach, ktoré 
si poistený prenajal alebo zobral na lízing, okrem prí-
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padov v zmysle Oddielu IV  Článku 1 ods. 3  písm. e) 
týchto poistných podmienok,

19.  nároky na náhradu škôd na hnuteľných veciach, kto-
ré má poistený prenajaté, požičané, vypožičané, kto-
ré zobral na lízing alebo ktoré používa,

20.  na náhradu škôd na hnuteľných veciach, ktoré pois-
tený prevzal za účelom opravy, údržby alebo poskyt-
nutia inej odbornej činnosti,

21.  škody na veciach vnesených alebo odložených,
22.  akékoľvek škody na životnom prostredí spôsobené 

napríklad v dôsledku vykládky, rozptylu, vypustenia 
alebo úniku výparov, pár, sadzí, dymu, kyselín, žiera-
vín, jedovatých chemikálií, jedovatých kvapalín a ply-
nov, odpadových látok alebo iných chemických látok 
alebo znečisťujúcich látok do zeme, atmosféry alebo 
do akéhokoľvek vodného toku alebo vodnej nádrže. 
Poistenie sa nevzťahuje ani na povinnosť úhrady ná-
kladov vynaložených v súvislosti so zabránením škôd 
na životnom prostredí alebo zmenšením ich rozsahu, 
ani na následné škody,

23.  zodpovednosť za škody spôsobené vadným výrob-
kom, ktorou sa rozumie súhrn zodpovednostných 
skutkových podstát za škody, ktoré vznikli v dôsledku 
vadného výrobku alebo po vykonaní vadnej práce  
a jej odovzdaní.

24.  V poistnej zmluve alebo v jej prílohách je možné do-
hodnúť aj iné výluky.

Článok 5
Miesto poistenia
Odlišne od ustanovenia Oddielu I Článku 2 týchto poist-
ných podmienok je pre zodpovednosť za škodu defino-
vané miesto poistenia nasledovne: 
1.  Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali 

na území Slovenskej republiky.
2.  Za územie Európy sa považujú štáty EU, Švajčiarsko, 

Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. 
3.  V poistnej zmluve je možné dohodnúť rozšírenie 

územnej platnosti aj pre iné štáty, potom však platí, 
že toto poistenie sa nevzťahuje na USA, Kanadu a kra-
jiny, na ktoré je uvalené obchodné embargo rozhod-
nutím OSN, vlády Slovenskej republiky a to aj v prí-
pade, keď k takémuto rozhodnutiu dôjde v priebehu 
platnosti poistnej zmluvy.

4.  Poistenie sa nevzťahuje na organizačné zložky alebo 
prevádzky so sídlom v zahraničí.

Článok 6
Rozsah poistného plnenia 
1.  Poistná suma uvedená v poistnej zmluve predstavuje 

maximálne plnenie poistiteľa za jednu poistnú uda-
losť, a to aj vtedy, ak sa poistná ochrana týka viace-
rých osôb.

2.  V poistnej zmluve a jej prílohách dojednané limity 
pre poistenie nezvyšujú poistnú sumu. Limit plnenia 
predstavuje maximálne plnenie poistiteľa za škody, 
na ktoré je tento limit dojednaný.

3.  Poistné plnenia zo všetkých poistných udalosti vzniknu-
tých v jednom poistnom období nesmú presiahnuť dvoj-
násobok poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve. 

4.  Spoluúčasť poisteného sa odpočíta od poistného 
plnenia. Spoluúčasť je suma dojednaná v poistnej 
zmluve, ktorou sa poistený podieľa na poistnom pl-
není z každej poistnej udalosti.

Článok 7
Práva a povinnosti poistníka, 
poisteného a poistiteľa 
Okrem práv a povinností poistníka, poisteného a poisti-
teľa v súlade s Oddielom I Článkom 7 týchto poistných 
podmienok sa povinnosti poisteného po vzniku poistnej 
udalosti dopĺňajú nasledovne:
1.  Ak poistený nie je schopný z časového alebo iného 

dôvodu získať príkaz od poistiteľa na vykonanie pro-
cesného úkonu, ktorý je ohraničený lehotou, je pois-
tený povinný tento úkon vykonať.

2.  V prípade škody na majetku tretej osoby (poškodenie 
alebo zničenie), ktorú spôsobil svojou činnosťou, je 
poistený povinný zabezpečiť uschovanie poškode-
ných vecí alebo ich častí, pokiaľ poistiteľ alebo ním 
poverené osoby nevykonajú ich obhliadku.

3.  Poistený je povinný v konaní o náhrade škody, kto-
rú má poistiteľ nahradiť, postupovať v súlade s po-
kynom poistiteľa, najmä sa poistený nemôže bez 
súhlasu poistiteľa zaviazať k náhrade škody a nemô-
že uzavrieť bez súhlasu poistiteľa súdny zmier. Proti 
rozhodnutiam príslušných orgánov, ktoré sa týkajú 
náhrady škody, je poistený povinný včas podať odvo-
lanie, pokiaľ v odvolacej lehote neobdrží od poistiteľa 
iný pokyn. Poistený nemôže bez predchádzajúceho 
súhlasu poistiteľa uznať alebo uspokojiť akýkoľvek ná-
rok zo zodpovednosti za škodu. Poistiteľ má právo na 
odmietnutie poistného plnenia v prípade premlčanej 
pohľadávky.

Článok 8
Definícia pojmov
Odlišne od ustanovenia Oddielu I  Článku 1 ods. 1  tých-
to poistných podmienok je pre účely poistenia zodpo-
vednosti za škodu pojem poistený nasledovný:
1. Poisteným je:
 a)  osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo
 b)  osoba podnikajúca na základe živnostenského lis-

tu, alebo
 c)  osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnos-

tenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 d) iná osoba uvedená v poistnej zmluve. 
Okrem vysvetlenia pojmov v Oddiele I Všeobecné usta-
novenia, Článku 1 týchto poistných podmienok platia pre 
zodpovednosť za škodu aj nasledovné definície pojmov: 
2.  Pojem činnosť zahŕňa predmet podnikania poistené-

ho podľa príslušného výpisu z obchodného registra, 
živnostenského alebo iného oprávnenia, pokiaľ v po-
istnej zmluve nie je inak špecifikované.

3.  Zamestnancom sa rozumie každá osoba, ktorá je v 
pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovno-
právnom vzťahu k poistenému.

4.  Výrobkom je pre účel tohto poistenia každá hnuteľná 
vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo ináč získa-
ná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je 
určená na uvedenie do obehu. Výrobkom je aj hnu-
teľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej 
hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci. Za výrobok sa po-
važuje aj elektrina a plyn, ktoré sú určené na spotre-
bu. Výrobky poisteného predstavujú akýkoľvek tovar 
a výrobky (po tom, kedy prestali byť vo vlastníctve 
alebo pod kontrolou poisteného) vyrobené, zostro-
jené, opravené, servisne kontrolované, upravované, 
predané, dodané alebo distribuované poisteným vrá-



15

tane ich obalu alebo k nim poskytnutým návodom na 
použitie, ktoré sú určené k ponuke pre spotrebiteľa. 
Za výrobok sa považuje aj manuálna práca vykonáva-
ná poisteným. 

5.  Škoda na živote a zdraví znamená telesné zrane-
nie; chorobu, ktorá vznikla počas trvania poistenia; 
úmrtie, ku ktorému došlo v ktorejkoľvek dobe a ktoré 
vyplýva z takéhoto telesného zranenia alebo choro-
by a smrť. Za škodu na živote a zdraví sa považuje aj 
uplatnený nárok zdravotnej poisťovne na úhradu za 
poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

6.  Škoda na veci znamená poškodenie, zničenie ale-
bo stratu hmotného majetku a následná majetková 
ujma vyplývajúca z poškodenia, zničenia alebo straty 
hmotného majetku okrem ušlého zisku. 

7.  Finančná škoda je škoda vyjadrená v peniazoch, kto-
rej nepredchádzalo poškodenie alebo zničenie veci 
alebo škoda na živote alebo zdraví.

8.  Ušlý zisk je zisk, ktorý by bola poškodená strana 
dosiahla, keby nenastala škodová udalosť na živote, 
zdraví alebo na veci. 

Oddiel V
Poistenie vecnej škody následkom lomu stroja

Článok 1
Predmet poistenia
1.  Predmetom poistenia sú stroje a strojné zariadenia, 

ktoré má poistený:
 a) vo vlastníctve, alebo
 b)  používa podľa písomnej nájomnej zmluvy, po-

kiaľ je podľa nej povinný používanú vec opraviť, 
zaobstarať novú vec alebo poskytnúť peňažnú ná-
hradu, ak bude vec poškodená, odcudzená alebo 
zničená, alebo

 c)  prevzal od právnickej alebo fyzickej osoby na zák-
lade platnej zmluvy, pokiaľ nie je dojednané inak.

2.  Stroje a strojné zariadenia podľa ods.1 tohto článku 
sú predmetom poistenia len ak:

 a)  boli odovzdané do riadneho užívania na zákla-
de kolaudačného rozhodnutia alebo na základe 
úspešného absolvovania preberacích a výkono-
vých testov a

 b)  v čase uzavretia poistenia, ako aj v čase vzniku po-
istnej udalosti vyhovujú príslušným bezpečnost-
ným a technickým normám, sú v prevádzkyschop-
nom stave a riadne udržiavané,

 c)  poistený riadne využíva na mieste poistenia na 
účely, na ktoré sú dané predmety určené.

3.  Predmetom poistenia sú v poistnej zmluve uvedené 
nasledovné položky:

 a) stroje a strojné zariadenia,
 b) obsah chladiacich zariadení.
4.  Ak sú predmetom poistenia transformátory, poistenie 

sa vzťahuje aj na ich olejové a plynové náplne.
5. Poistenie sa nevzťahuje na:
 a)  pomocné a prevádzkové látky, ako napr. pohonné 

látky, chemikálie, filtračné hmoty a vložky, kon-
taktné hmoty, katalyzátory, chladivá, čistiace pros-
triedky, mazivá a oleje,

 b)  výmurovky, výstieľky a nanesené vrstvy, ktoré musia 
byť podľa skúseností počas obdobia životnosti po-
istenej veci viackrát vymenené (najmä pri peciach, 

ohniskách alebo iných zariadeniach produkujúcich 
teplo, zariadeniach na produkciu pary a nádrží),

 c)  náradie všetkých druhov, napr. vrtáky, nože, frézy, 
pílové listy alebo iné ostria či brúsne kotúče ale-
bo pásy, ďalej len vymeniteľné časti ako i škody 
na elektrických a mechanických zabezpečovacích 
prvkoch,

 d)  ostatné diely, ktoré musia byť podľa skúseností 
počas obdobia životnosti poisteného stroja viac-
krát vymieňané (vymeniteľné časti), napr. formy, 
matrice, raznice, vzorové a ryhované dielce, kom-
pozitové, gumové či plastové výstieľky, sitá, laná, 
pneumatiky, drviace kladivá, rovnako ako ložiská a 
ostatné klzné a valivé uloženia pre rotačný a pria-
močiary pohyb, žiarivky, žiarovky, ventily, obrazov-
ky, hadice, dielce z gumy, textilu, skla, porcelánu 
alebo umelých hmôt, tesniace materiály, reťaze, 
remene, káble, kefy, akumulátorové batérie a pod.

6.  Stroje a technologické zariadenia sú poistené nezávis-
le od toho, či sú v prevádzke alebo mimo prevádz-
ky, v čase keď sú demontované za účelom údržby, 
v priebehu údržby alebo čistenia, ak sú prevážané v 
areáli pracoviska alebo sú zmontovávané po vykonaní 
údržby, pokiaľ sa nachádzajú na určenom pracovisku 
alebo v areáli uvedenom v poistnej zmluve alebo v 
prílohe k zmluve.

7.  Všetky ustanovenia tohto článku môžu byť upravené, 
doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Článok 2
Poistené nebezpečia
1.  Poisteným nebezpečím v zmysle tohto článku je aké-

koľvek náhle a nepredvídané, v týchto poistných 
podmienkach nevylúčené materiálne poškodenie 
alebo zničenie poistených predmetov uvedených v 
poistnej zmluve a nachádzajúcich sa na mieste pois-
tenia uvedenom v poistnej zmluve (spôsobené napr. 
chybou odliatku alebo materiálu, chybným dizajnom, 
výrobnými či montážnymi chybami, zlou remeselnou 
prácou, nedostatočnou kvalifikáciou alebo zručnos-
ťou, nedbanlivosťou obsluhy, nedostatkom vody v 
kotloch, fyzikálnym výbuchom, odtrhnutím alebo 
roztrhnutím odstredivou silou, bezprostredným účin-
kom elektrickej energie v dôsledku skratu, prepätia, 
nadprúdu, výboja, oblúku, preskoku alebo indukcie, 
chybou izolácie, zlyhaním meracích, regulačných ale-
bo bezpečnostných zariadení alebo akoukoľvek inou 
príčinou, ktorá nie je osobitne vylúčená).

2. Poistenie sa nevzťahuje na:
 a)  poškodenie alebo zničenie spôsobené živelnými 

nebezpečiami,
 b)  škody spôsobené únikom surovín alebo produktov 

z nádrží tankov a cisterien,
 c)  škody spôsobené výbuchom spaľovacích motorov 

a vodíkom chladených generátorov,
 d)  náklady na dekontamináciu rádioaktívnych látok,
 e)  poškodenie alebo zničenie okolitého majetku a 

zodpovednosť za škody spôsobené tretím osobám, 
 f)  poškodenie alebo zničenie priamo alebo nepria-

mo spôsobené odcudzením a vlámaním alebo po-
kusom o odcudzenie a vlámanie.

3. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na:
 a)  poškodenie alebo zničenie spôsobené mimoriad-

nymi podmienkami, priamo alebo nepriamo vyvo-
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lanými testovaním, úmyselným preťažením alebo 
pokusmi,

 b)  poškodenie alebo zničenie priamo alebo nepria-
mo spôsobené uvedením stroja do prevádzky po 
škode pred ukončením jeho opravy, prípadne po 
vykonaní provizórnej opravy, ak toto nebolo pí-
somne odsúhlasené poistiteľom,

 c)  škody alebo chyby, za ktoré ručí (na základe záko-
na alebo uzatvorenej zmluvy) dodávateľ, poistený 
alebo jeho zmluvný partner (napr. ten, ktorý je 
zodpovedný za údržbu alebo opravu veci), alebo 
ak ide o škodu alebo chybu, na ktorú poskytuje do-
dávateľ, výrobca alebo opravárenská firma záruku, 
v čase platnosti tejto záruky,

 d)  poškodenie alebo zničenie spôsobené akoukoľvek 
chybou alebo závadou, ktorá existovala na začiat-
ku poistenia, a ktorá bola poistenému alebo jeho 
zástupcovi známa, bez ohľadu na to, či o takýchto 
chybách alebo závadách poistiteľ vedel alebo nie,

 e)  poškodenie alebo zničenie spôsobené priamo ale-
bo nepriamo zlyhaním alebo prerušením dodávky 
plynu, vody alebo elektrického prúdu,

 f)  bezprostredné škody priamo zapríčinené trvalým 
vplyvom prevádzky, prirodzeným opotrebením 
alebo trvalým vplyvom chemických, biologických, 
fyzikálnych a atmosférických procesov (korózia, 
erózia, kavitácia, opotrebenie a pod.),

 g)  náklady spojené s údržbu poistených vecí alebo 
výmenou ich súčastí počas údržby,

 h)  škody alebo chyby na požičaných veciach, za ktoré 
zodpovedá ich majiteľ na základe zákona alebo v 
rámci zmluvy o prenájme alebo údržbe,

 i)  náklady na prípadné zmeny, doplnky, vylepšenia 
alebo revízne práce,

 j)  akékoľvek následné škody alebo zodpovednosť za 
škody spôsobené tretím osobám ako sú napr.: ušlý 
zisk, zvýšené náklady, náklady na výrobu, pokuty, 
penále, manká,

 k)  chyby vzhľadu alebo poškriabanie natretých, poli-
túrovaných alebo emailových povrchov.

4.  Všetky ustanovenia tohto článku môžu byť upravené, 
doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Článok 3
Poistná hodnota, poistná suma
1.  Poistná hodnota je hodnota poistenej veci, rozhodu-

júca pre určenie výšky poistného. Poistnou hodnotou 
v zmysle týchto poistných podmienok je nová nado-
búdacia hodnota poistenej veci, t.j. suma, ktorú treba 
vynaložiť na znovuzriadenie veci toho istého druhu, 
kvality a výkonu na danom mieste a v danom čase, 
vrátane nákladov na dopravu, montáž, uvedenie 
do prevádzky a prípadné colné a iné poplatky bez 
zohľadnenia akýchkoľvek poskytnutých zliav.

2.  Poistná suma má pre každú položku predmetu po-
istenia zodpovedať jeho poistnej hodnote. Poistnú 
sumu stanoví na vlastnú zodpovednosť poistený.

3.  Poistná suma je suma, určená v zmluve ako najvyššia 
hranica plnenia poistiteľa pre každú položku pred-
metu poistenia jednotlivo, miesto poistenia a poistné 
obdobie.

4.  V prípade položiek predmetu poistenia, ktoré sú pois-
tené na prvé riziko platí, že poistná suma pre položku, 
za ktorú poistiteľ poskytol poistné plnenie sa zníži pre 

zvyšok poistného obdobia o výšku poskytnutého pl-
nenia.

5.  Všetky ustanovenia tohto článku môžu byť upravené, 
doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Článok 4
Rozsah poistného plnenia
1.  Poistiteľ poskytne poistné plnenie vo forme finančnej 

úhrady alebo vecnej náhrady majetku alebo opravy 
poškodenej alebo zničenej veci.

2. Výška plnenia je:
 a)  pri veciach, ktoré sa v dôsledku poistnej udalosti 

zničili suma zodpovedajúca ich časovej hodnote  
v dobe poistnej udalosti znížená o hodnotu zvy-
škov celej veci,

 b)  pri poškodených veciach výška nevyhnutných ná-
kladov na ich opravu v čase vzniku poistnej uda-
losti, maximálne však ich časová hodnota. Do 
plnenia sa započítavajú náklady na uvedenie po-
škodenej veci do prevádzkyschopného stavu vráta-
ne nákladov na rozobratie a zloženie, na dopravu 
do opravovne a z opravovne a colných poplatkov. 
Náhrada nákladov na opravu sa kráti, ak sa hod-
nota veci po oprave zvýši v porovnaní s hodnotou 
veci bezprostredne pred vznikom poistnej udalos-
ti. Výška plnenia je znížená o hodnotu prípadných 
zvyškov. Na výšku plnenia nevplývajú úradné ob-
medzenia a zvýšené náklady z dôvodu technické-
ho pokroku.

3.  Do nákladov na opravu sa nezahŕňajú odmeny vy-
platené za prácu nadčas, v noci, v dňoch pracovného 
voľna a pracovného pokoja, expresné príplatky, opra-
va v zahraničí, letecké dodávky náhradných dielov a 
cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia, 
ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.

4.  Náklady na provizórnu opravu nahradí poistiteľ iba 
vtedy, ak sú tieto náklady súčasťou celkových nákla-
dov na opravu a nezvyšujú celkové plnenie poistiteľa, 
ak nerozhodne poistiteľ po poistnej udalosti inak.

5.  Ak je poistený registrovaný platca dane z pridanej 
hodnoty, hodnota zodpovedajúca tejto dani sa neza-
počítava do plnenia poskytnutého poistiteľom.

6.  Pokiaľ poistiteľ rozhodol o spôsobe opravy alebo 
náhrady škody a poistený napriek tomu uskutočnil 
opravu alebo výmenu veci iným spôsobom, poskytne 
poistiteľ plnenie len do tej výšky, ktorú by poskytol, 
keby poistený postupoval podľa jeho pokynov.

7.  Ak je v čase poistnej udalosti poistná suma pre danú 
položku predmetu poistenia nižšia než jej poistná 
hodnota na danom mieste poistenia, poistiteľ poskyt-
ne plnenie, ktoré je v rovnakom pomere ku škode, ako 
je poistná suma k poistnej hodnote (podpoistenie). 
Ak poistná suma niektorej z poistených položiek pre-
sahuje jej poistnú hodnotu v čase poistnej udalosti, 
bude táto čiastka zohľadnená v prospech položky na 
ktorej nastalo podpoistenie.

8.  Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, ktorou sa ro-
zumie suma dohodnutá medzi poisteným a poistite-
ľom uvedená v poistnej zmluve, ktorá sa odpočíta z 
plnenia poistiteľa pri každej poistnej udalosti.

9.  Ak poistený urobil opatrenia, ktoré mohol vzhľadom 
na okolnosti prípadu považovať za nevyhnutné na 
odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti 
alebo zmiernenie následkov poistnej udalosti, poisti-
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teľ nahradí náklady, ktoré poistený na také opatrenia 
vynaložil, ak boli úmerné cene poistenej veci.

10.  Poistiteľ poskytne plnenie len v prípade, ak sú mu 
predložené príslušné účty a doklady o vykonaných 
opravách alebo výmenách.

Článok 5
Definícia pojmov
1.  Poškodením veci sa rozumie zmena stavu veci alebo 

jej časti, ktorá vylučuje alebo obmedzuje jej funkč-
nosť, pokiaľ sa dá vec opravou uviesť do pôvodného 
prevádzkyschopného stavu.

2.  Zničením veci sa rozumie zmena stavu veci, ktorá vy-
lučuje alebo obmedzuje jej funkčnosť, ak ju nemožno 
odstrániť opravou, a preto vec už nemožno ďalej po-
užívať na pôvodný účel.

3.  Živelnými nebezpečiami sa z hľadiska tohto poiste-
nia rozumejú požiar, chemický výbuch, priamy úder 
blesku, náraz alebo zrútenie vzdušného dopravného 
prostriedku, jeho časti alebo nákladu, záplava, povo-
deň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál 
alebo zemín, zosúvanie alebo zrútenie lavín, pád stro-
mov, stožiarov a iných predmetov, tiaž snehu alebo 
námrazy, hasenie ohňa alebo následná demolácia, 
zborenie sa stavieb, vulkanická erupcia, voda vyte-
kajúca z vodovodného zariadenia, zemetrasenie, ako 
aj všetky škody spojené s odstraňovaním následkov 
týchto škôd alebo ich priamou elimináciou.

4.  Chemický výbuch je náhly ničivý prejav tlakovej sily 
spočívajúcej v rozpínavosti plynov alebo pár v dôsled-
ku veľmi rýchlej chemickej reakcie nestabilnej sústavy.

5.  Mechanickým poškodením alebo zničením sa v tomto 
poistení rozumie fyzické poškodenie alebo zničenie po-
istenej veci napr. lomom, trhlinou, deformáciou, zadre-
ním, uvoľnením, netesnosťou, upchatím, vytavením.

6.  Elektrickým poškodením alebo zničením sa v tomto 
poistení rozumie poškodenie alebo zničenie poistenej 
veci z dôvodov, ako sú napr. skrat, či iné pôsobenie 
elektrického prúdu (napr. prepätie, chyba izolácie, 
koróna, výboj, oblúk, preskok), vedúce k strate jej 
funkčnosti alebo k strate funkčnosti jej prvkov.

7.  Časová hodnota poistenej veci je jej hodnota v čase 
poistnej udalosti. Určí ju poistiteľ tak, že od poistnej 
hodnoty odpočíta hodnotu zodpovedajúcu opotre-
beniu a inému znehodnoteniu veci z doby pred po-
istnou udalosťou.

8.  Nedbanlivosťou sa podľa týchto podmienok rozu-
mie akékoľvek konanie riadnej (zaučenej) obsluhy 
stroja alebo zariadenia, ktoré má za následok vznik 
jeho poškodenia alebo zničenia.

9.  Ak sa pre uvedenie poistenej veci do prevádzky vyža-
duje skúšobná prevádzka, je vec považovaná za pre-
vádzkyschopnú, pokiaľ sa skúšobná prevádzka úspeš-
ne ukončila a vec dosahuje projektované parametre. 
Vec je považovaná za prevádzkyschopnú aj vtedy, ak 
je odstavená, je rozobratá na čistenie alebo údržbu, 
zostavovaná po vykonaní čistenia alebo údržby, ale-
bo je v skúšobnej prevádzke po odstavení, údržbe či 
čistení a podobne. 

10.  Pod riadnym udržiavaním veci sa v zmysle týchto 
poistných podmienok rozumie zabezpečenie nasle-
dovných úkonov zo strany poisteného:

 a) bezpečnostné skúšky,
 b) pravidelné preventívne obhliadky, revízie a opravy,

 c)  odstraňovanie škôd alebo porúch, zapríčinených 
bežnou prevádzkou alebo starnutím, vyžadujúcich 
opravu alebo výmenu skupín, dielcov alebo častí.

Oddiel VI
Poistenie vecnej škody elektronických zariadení

Článok 1
Predmet poistenia
1.  Predmetom poistenia sú elektronické prístroje a zaria-

denia, ktoré má poistený:
 a) vo vlastníctve, alebo
 b)  používa podľa písomnej nájomnej zmluvy, po-

kiaľ je podľa nej povinný používanú vec opraviť, 
zaobstarať novú vec alebo poskytnúť peňažnú ná-
hradu, ak bude vec poškodená, odcudzená alebo 
zničená, alebo

 c)  prevzal od právnickej alebo fyzickej osoby na zák-
lade platnej zmluvy, pokiaľ nie je dojednané inak.

2.  Elektronické prístroje a zariadenia podľa ods. 1 tohto 
článku sú predmetom poistenia len ak:

 a)  boli odovzdané do riadneho užívania na zákla-
de kolaudačného rozhodnutia alebo na základe 
úspešného absolvovania preberacích a výkono-
vých testov a

 b)  v čase uzavretia poistenia, ako aj v čase vzniku po-
istnej udalosti vyhovujú príslušným bezpečnost-
ným a technickým normám, sú v prevádzkyschop-
nom stave a riadne udržiavané,

 c)  poistený ich riadne využíva na mieste poistenia na 
účely, na ktoré sú dané predmety určené.

3.  Predmetom poistenia sú v poistnej zmluve uvedené 
elektrotechnické alebo elektronické zariadenia a prí-
stroje.

4.  Poistenie sa nevzťahuje na:
 a)  pomocné a prevádzkové látky, spotrebný mate-

riál, a pracovné prostriedky, ako napr. vývojky, 
regeneračné činidlá, tonery, chladiace a hasiace 
prostriedky, farebné pásky, filmy, kombinácie fólií, 
kontaktné hmoty, chladivá, čistiace prostriedky, 
mazivá a oleje,

 b)  ostatné diely, ktoré je nutné v priebehu životnosti 
veci meniť (časti vymeniteľné), napr. poistky, zdro-
je svetla, remene, hadice, akumulátorové články 
bez možnosti opätovného nabitia, filtračné hmoty 
a vložky, tesniace materiály,

 c)  elektrické ručné náradie, napr. vŕtačky, príklepové 
kladivá, pájkovačky, brúsky, píly, a pod.

5.  Elektronické zariadenia sú poistené nezávisle od 
toho, či sú v prevádzke alebo mimo prevádzky, v čase 
keď sú demontované za účelom údržby, v priebehu 
údržby alebo čistenia, ak sú prevážané v areáli pra-
coviska, alebo sú zmontovávané po vykonaní údržby, 
pokiaľ sa nachádzajú na určenom pracovisku alebo v 
areáli uvedenom v poistnej zmluve alebo v prílohe k 
zmluve.

6.  Všetky ustanovenia tohto článku môžu byť upravené, 
doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Článok 2
Poistené nebezpečia
1.  Poisteným nebezpečím v zmysle tohto článku je aké-

koľvek náhle a nepredvídané, v týchto poistných pod-
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mienkach nevylúčené materiálne poškodenie alebo 
zničenie poistených predmetov uvedených v poistnej 
zmluve a nachádzajúcich sa na mieste poistenia uve-
denom v poistnej zmluve (spôsobené napr. chybou 
materiálu, konštrukčnými a montážnymi chybami, 
nedostatočnou skúsenosťou alebo nedbanlivosťou ob-
sluhy, skratom, prepätím, indukciou účinkom blesku, 
chybou izolácie, vnútorným požiarom alebo akoukoľ-
vek inou príčinou, ktorá nie je osobitne vylúčená). 

2. Poistenie sa nevzťahuje na:
 a)  poškodenie alebo zničenie spôsobené živelnými 

nebezpečiami,
 b)  škody spôsobené odcudzením, vlámaním alebo 

pokusom o odcudzenie alebo vlámanie,
 c)  škody alebo chyby, za ktoré ručí (na základe záko-

na alebo uzatvorenej zmluvy) dodávateľ, poistený 
alebo jeho zmluvný partner (napr. ten, ktorý je 
zodpovedný za údržbu alebo opravu veci), alebo 
ak ide o škodu alebo chybu, na ktorú poskytuje do-
dávateľ, výrobca alebo opravárenská firma záruku, 
v čase platnosti tejto záruky,

 d)  poškodenie alebo zničenie spôsobené akoukoľvek 
chybou alebo závadou, ktorá existovala na začiat-
ku poistenia, a ktorá bola poistenému alebo jeho 
zástupcovi známa, bez ohľadu na to, či o takýchto 
chybách alebo závadách poistiteľ vedel alebo nie,

 e)  poškodenie alebo zničenie spôsobené priamo ale-
bo nepriamo zlyhaním alebo prerušením dodávky 
plynu, vody alebo elektrického prúdu,

 f)  bezprostredné škody priamo zapríčinené trvalým 
vplyvom prevádzky, prirodzeným opotrebením 
alebo trvalým vplyvom chemických, biologických, 
fyzikálnych a atmosférických procesov (korózia, 
erózia, kavitácia, opotrebenie a pod.),

 g)  náklady vynaložené na odstránenie funkčných 
chýb, ak tieto chyby nespôsobilo poškodenie ale-
bo strata poistených vecí, za ktoré by bolo poskyt-
nuté poistné plnenie,

 h)  náklady spojené s údržbou poistených vecí alebo 
výmenou ich súčastí,

 i)  škody alebo chyby na požičaných veciach, za kto-
ré zodpovedá ich majiteľ na základe zákona alebo  
v rámci zmluvy o prenájme alebo údržbe,

 j)  mimoriadnymi podmienkami, priamo alebo ne-
priamo vyvolanými testovaním, úmyselným preťa-
žením alebo pokusmi,

 k)  poškodenie alebo zničenie priamo alebo nepria-
mo spôsobené uvedením elektronického zariade-
nia do prevádzky po škode pred ukončením jeho 
opravy, prípadne po vykonaní provizórnej opravy 
ak toto nebolo písomne odsúhlasené poistiteľom,

 l)  náklady na prípadné zmeny, doplnky, vylepšenia 
alebo revízne práce,

 m)  následné straty alebo záväzky akéhokoľvek cha-
rakteru a platby presahujúce odškodnenie za ma-
teriálne škody, ako je tu uvedené,

3.  Všetky ustanovenia tohto článku môžu byť upravené, 
doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Článok 3
Poistná hodnota, poistná suma
1.  Poistná hodnota je hodnota poistenej veci, rozhodu-

júca pre určenie výšky poistného. Poistnou hodnotou 
v zmysle týchto poistných podmienok je nová nado-

búdacia hodnota poistenej veci, t.j. suma, ktorú treba 
vynaložiť na znovuzriadenie veci toho istého druhu, 
kvality a výkonu na danom mieste a v danom čase 
vrátane nákladov na dopravu, montáž, uvedenie 
do prevádzky a prípadné colné a iné poplatky bez 
zohľadnenia akýchkoľvek poskytnutých zliav.

2.  Poistná suma má pre každú položku predmetu po-
istenia zodpovedať jeho poistnej hodnote. Poistnú 
sumu stanoví na vlastnú zodpovednosť poistený.

3.  Poistná suma je suma, určená v zmluve ako najvyššia 
hranica plnenia poistiteľa pre každú položku pred-
metu poistenia jednotlivo, miesto poistenia a poistné 
obdobie.

4.  V prípade položiek predmetu poistenia, ktoré sú poiste-
né na prvé riziko platí, že poistná suma pre položku, za 
ktorú poistiteľ poskytol poistné plnenie sa zníži pre zvy-
šok poistného obdobia o výšku poskytnutého plnenia. 

5.  Všetky ustanovenia tohto článku môžu byť upravené, 
doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Článok 4
Rozsah poistného plnenia
1.  Poistiteľ poskytne poistné plnenie vo forme finančnej 

úhrady alebo vecnej náhrady majetku alebo opravy 
poškodenej alebo zničenej veci.

2. Výška plnenia je:
 a)  pri veciach, ktoré sa v dôsledku poistnej udalosti 

zničili, suma zodpovedajúca ich časovej hodnote v 
dobe poistnej udalosti znížená o hodnotu zvyškov 
celej veci,

 b)  pri poškodených veciach výška nevyhnutných ná-
kladov na ich opravu v čase vzniku poistnej uda-
losti, maximálne však ich časová hodnota. Do 
plnenia sa započítavajú náklady na uvedenie po-
škodenej veci do prevádzkyschopného stavu vráta-
ne nákladov na rozobratie a zloženie, na dopravu 
do opravovne a z opravovne a colných poplatkov. 
Náhrada nákladov na opravu sa kráti, ak sa hod-
nota veci po oprave zvýši v porovnaní s hodnotou 
veci bezprostredne pred vznikom poistnej udalos-
ti. Výška plnenia je znížená o hodnotu prípadných 
zvyškov. Na výšku plnenia nevplývajú úradné ob-
medzenia a zvýšené náklady z dôvodu technické-
ho pokroku.

3.  Do nákladov na opravu sa nezahŕňajú odmeny vy-
platené za prácu nadčas, v noci, v dňoch pracovného 
voľna a pracovného pokoja, expresné príplatky, opra-
va v zahraničí, letecké dodávky náhradných dielov  
a cestovné náklady technikov a expertov zo zahrani-
čia, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.

4.  Náklady na provizórnu opravu nahradí poistiteľ iba 
vtedy, ak sú tieto náklady súčasťou celkových nákla-
dov na opravu a nezvyšujú celkové plnenie poistiteľa, 
ak nerozhodne poistiteľ po poistnej udalosti inak.

5.  Ak je poistený registrovaný platca dane z pridanej 
hodnoty, hodnota zodpovedajúca tejto dani sa neza-
počítava do plnenia poskytnutého poistiteľom.

6.  Pokiaľ poistiteľ rozhodol o spôsobe opravy alebo 
náhrady škody a poistený napriek tomu uskutočnil 
opravu alebo výmenu veci iným spôsobom, poskytne 
poistiteľ plnenie len do tej výšky, ktorú by poskytol, 
keby poistený postupoval podľa jeho pokynov.

7.  Ak je v čase poistnej udalosti poistná suma pre danú 
položku predmetu poistenia nižšia než jej poistná 
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hodnota na danom mieste poistenia, poistiteľ poskyt-
ne plnenie, ktoré je v rovnakom pomere ku škode, ako 
je poistná suma k poistnej hodnote (podpoistenie). 
Ak poistná suma niektorej z poistených položiek pre-
sahuje jej poistnú hodnotu v čase poistnej udalosti, 
bude táto čiastka zohľadnená v prospech položky, na 
ktorej nastalo podpoistenie.

8.  Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, ktorou sa 
rozumie suma dohodnutá medzi poisteným a pois-
titeľom uvedená v poistnej zmluve, ktorá sa odpočíta  
z plnenia poistiteľa pri každej poistnej udalosti.

9.  Ak poistený urobil opatrenia, ktoré mohol vzhľadom 
na okolnosti prípadu považovať za nevyhnutné na 
odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti 
alebo zmiernenie následkov poistnej udalosti, poisti-
teľ nahradí náklady, ktoré poistený na také opatrenia 
vynaložil, ak boli úmerné cene poistenej veci.

10.  Poistiteľ poskytne plnenie len v prípade, ak sú mu 
predložené príslušné účty a doklady o vykonaných 
opravách alebo výmenách.

Článok 5
Definícia pojmov
1.  Pod elektronickým zariadením sa v zmysle týchto 

poistných podmienok rozumie slaboprúdové technic-
ké zariadenie používané pre profesionálnu činnosť, 
ako sú: elektronické zariadenia a prístroje na spraco-
vanie dát, zariadenia na diaľkové spojenie, vysielacie 
a prijímacie zariadenia vrátane rozhlasových, televíz-
nych a filmových zariadení, osvetľovacie zariadenia, 
navigačné zariadenia, zariadenia pre výskum a skúšky 
materiálov, elektromedicínske zariadenia a prístroje, 
signálne a prenosové zariadenia, technické zariade-
nia a prístroje pre kancelárie, grafická a reprodukčná 
technika, kontrolné a zapisovanie zariadenia.

2.  Poškodením veci sa rozumie taká zmena stavu veci 
alebo jej časti, ktorá vylučuje alebo obmedzuje jej 
funkčnosť, pokiaľ sa dá vec opravou uviesť do pôvod-
ného prevádzkyschopného stavu.

3.  Zničením veci sa rozumie zmena stavu veci, ktorá vy-
lučuje alebo obmedzuje jej funkčnosť, ak ju nemožno 
odstrániť opravou, a preto vec už nemožno ďalej po-
užívať na pôvodný účel.

4.  Živelnými nebezpečiami sa z hľadiska tohto poiste-
nia rozumejú požiar, chemický výbuch, priamy úder 
blesku, náraz alebo zrútenie vzdušného dopravného 
prostriedku, jeho časti alebo nákladu, záplava, povo-
deň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál 
alebo zemín, zosúvanie alebo zrútenie lavín, pád stro-

mov, stožiarov a iných predmetov, tiaž snehu alebo 
námrazy, hasenie ohňa alebo následná demolácia, 
zborenie sa stavieb, vulkanická erupcia, voda vyte-
kajúca z vodovodného zariadenia, zemetrasenie, ako 
aj všetky škody spojené s odstraňovaním následkov 
týchto škôd alebo ich priamou elimináciou.

5.  Mechanickým poškodením alebo zničením sa na 
účely tohto poistenia rozumie fyzické poškodenie 
alebo zničenie poistenej veci napr.: lomom, trhlinou, 
deformáciou, zadrením, uvoľnením, netesnosťou, 
upchatím, vytavením.

6.  Elektrickým poškodením alebo zničením sa na účely 
tohto poistenia rozumie poškodenie alebo zničenie 
poistenej veci z dôvodov, ako sú napr.: skrat, či iné 
pôsobenie elektrického prúdu (napr. prepätie, chyba 
izolácie, koróna, výboj, oblúk, preskok), vedúce k stra-
te jej funkčnosti alebo k strate funkčnosti jej prvkov.

7.  Pod riadnym udržiavaním veci sa v zmysle týchto 
poistných podmienok rozumie zabezpečenie nasle-
dovných úkonov zo strany poisteného:

 a) bezpečnostné skúšky,
 b) pravidelné preventívne obhliadky, revízie a opravy,
 c)  odstraňovanie škôd alebo porúch, zapríčinených 

bežnou prevádzkou alebo starnutím, vyžadujú-
cich opravu alebo výmenu elektronických skupín, 
dielcov alebo častí.

8.  Ak sa pre uvedenie poistenej veci do prevádzky vyža-
duje skúšobná prevádzka, je vec považovaná za pre-
vádzkyschopnú, pokiaľ sa skúšobná prevádzka úspeš-
ne ukončila a vec dosahuje projektované parametre. 
Vec je považovaná za prevádzkyschopnú aj vtedy, ak 
je odstavená, je rozobratá na čistenie alebo údržbu, 
zostavovaná po vykonaní čistenia alebo údržby, ale-
bo je v skúšobnej prevádzke po odstavení, údržbe či 
čistení a podobne.

9.  Časová hodnota poistenej veci je jej hodnota v čase 
poistnej udalosti. Určí ju poistiteľ tak, že od poistnej 
hodnoty odpočíta hodnotu zodpovedajúcu opotre-
beniu a inému znehodnoteniu veci z doby pred po-
istnou udalosťou.

10.  Nedbanlivosťou sa v zmysle týchto poistných pod-
mienok rozumie konanie riadnej (zaučenej) obsluhy 
elektronického zariadenia, ktoré má za následok po-
škodenie alebo zničenie tohto zariadenia. 

Tieto poistné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2017. 


