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Článok 1  
Úvodné ustanovenia 

 

 
 

1. Na poistenie, ktoré sa uzatvára podľa týchto osobitných poistných podmienok OPP SKL 2019 sa vzťahujú Všeobecné 
poistné podmienky pre poistenie majetku (ďalej len „VPP PMA 2019“). 

 
 
 
 
Článok 2  
Rozsah poistenia 

 

 
 

1. Poistenie sa vzťahuje na prípad poškodenia alebo zničenia skla akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je vo VPP PMA 
2019, týchto OPP SKL 2019 a poistnej zmluve vylúčená a pri ktorej bolo zasadené alebo osadené sklo rozbité, prasklo 
alebo bolo poškodené tak, že je nevyhnutná jeho výmena. 

2. Poisťovateľ uhradí aj náklady na montáž a demontáž stavebných súčastí zasklievania, ak sú vynaložené v súvislosti 
s poistnou udalosťou. 

3. Ak z objektívnych príčin nie je možné okamžite nahradiť poistnou udalosťou poškodené alebo zničené sklo sklom 
rovnakého alebo podobného vyhotovenia a kvality a je nutné urobiť provizórne zabezpečenie otvoru za účelom 
zabezpečenia objektu, poisťovateľ uhradí tieto náklady. 

 
 

Poistenie 
nákladov 
 

 
Článok 3  
Predmet poistenia 

 

 
 

1. Poistenie sa vzťahuje na: 
a) sklo bližšie špecifikované v zmluve, 
b) izolačné dvojsklo, trojsklo, resp. viacsklo s hermeticky uzavretou medzerou s absorpčným dištančným rámčekom 

(lištou), ktoré je umiestnené v kovovom alebo umelohmotnom ráme alebo v eurookne a ktorého kvalita je doložená 
certifikátom, 

(ďalej len „sklo“). 
2. Ak je to dohodnuté v zmluve, poistenie sa vzťahuje aj na: 

a) špeciálnu povrchovú úpravu skla – napr. nalepené snímače zabezpečovacích zariadení, nalepené fólie, nápisy, maľby 
alebo inú výzdobu na poistenom skle, 

b) firemné štíty, svetelné neónové reklamy a nápisy a iné veci umiestnené na vonkajšej strane budovy, vrátane elektrickej 
inštalácie a nosnej konštrukcie. 

 
 
 

 

 

 

 
Článok 4  
Výluky z poistenia 

 

 

 1. Poistenie sa okrem prípadov uvedených v čl. 5 VPP PMA 2019 nevzťahuje na:  
a) sklené časti hnuteľných vecí (napr. zasklenie nábytku, zrkadlá, sklokeramické varné plochy, osvetľovacie telesá, atď.), 
b) škody vzniknuté pri preprave skla, pri jeho osadení, pri príprave na osadenie alebo v čase jeho demontáže, 
c) škody spôsobené krádežou alebo stratou skla, 
d) škody spôsobené poškriabaním povrchu skla alebo inou stratou estetického vzhľadu skla. 

2. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, poistenie sa nevzťahuje na ďalšie náklady uvedené v čl. 19 VPP PMA 2019, skupiny 
E. až G., s výnimkou nákladov v zmysle čl. 2 ods. 2. a 3. týchto OPP SKL 2019,  

 
Článok 5  
Poistná hodnota, poistná suma 

 

 

 1. Pri poistení skla je poistná hodnota vždy vyjadrená ako nová hodnota, ktorá je obstarávacou cenou nového skla. 
2. Ak je predmetom poistenia aj špeciálna povrchová úprava skla v zmysle čl. 3 ods. 2. písm. a) týchto OPP SKL 2019, sú 

náklady na ňu zahrnuté v poistnej hodnote poisteného skla.  
3. Ak sú predmetom poistenia aj veci uvedené v čl. 3 ods. 2. písm. b) týchto OPP SKL 2019,  je ich poistnou hodnotou nová hodnota, 

ktorou je cena, ktorú je nutné v mieste poistenia vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci rovnakého druhu a kvality. 
4. Pokiaľ nie je možné stanoviť poistnú sumu zodpovedajúcu poistnej hodnote, môže byť dojednané poistenie na prvé riziko 

v zmysle čl. 7 ods. 7. VPP PMA 2019. 
 

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY  
PRE POISTENIE SKLA 

OPP SKL 2019 
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Článok 6  
Povinnosti poisteného a/alebo poistníka 

 

 

 Okrem povinností stanovených vo VPP PMA 2019 je poistený a/alebo poistník ďalej povinný:  
a) udržiavať zasklenie v riadnom technickom stave,  
b) nevystavovať sklo sálavému teplu alebo priamemu ohňu (napr. pri rozmrazovaní alebo odstraňovaní náterov). 

 
 
 
Článok 7  
Limit poistného plnenia  

 

 

 Náklady uvedené v čl. 2 ods. 2. a 3. týchto OPP SKL 2019, uhradí poisťovateľ maximálne do výšky 5% z poistnej sumy. 

 
Článok 8  
Záverečné ustanovenia 

 

 
 

1. VPP PMA 2019 a tieto OPP SKL 2019 sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
2. Schválené predstavenstvom poisťovateľa dňa 24.09.2019. 
3. Tieto OPP SKL 2019 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňom 

01.10.2019. 

Účinnosť 
 

 


