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Článok 1  
Úvodné ustanovenia 

 

 

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

 
Článok 2  
Rozsah poistenia 

 

 
 

1. Poistenie sa vzťahuje na prípad odcudzenia veci:  
a) krádežou vlámaním,  
b) lúpežným prepadnutím. 

2. Poistenie sa tiež vzťahuje na prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci konaním páchateľa, ktoré smerovalo  
k odcudzeniu poistenej veci (ďalej len „vandalizmus“). 

3. Ak je to dohodnuté v zmluve, poistenie sa vzťahuje aj na prípad lúpežného prepadnutia pri preprave peňazí, cenín, cenností 
a klenotov (ďalej len „peňažnej zásielky“) peňažným poslom: 
a) Toto poistenie sa vzťahuje na prípady, ak bola poistenému alebo ním poverenej osobe (ďalej len „peňažný posol“) 

odcudzená peňažná zásielka pri preprave z miesta prevzatia do miesta určenia.  
b) Osoba prepravujúca peňažnú zásielku sa považuje za peňažného posla len vtedy, ak je staršia ako 18 rokov  

a je fyzicky a duševne spôsobilá túto činnosť vykonávať.  
c) Preprava peňažnej zásielky musí byť uskutočnená najbližšou alebo dohodnutou trasou z miesta určenia a nesmie byť 

až do miesta určenia prerušená. 
d) Poistenie sa vzťahuje aj na prípady, keď páchateľ v dobe bezprostredne pred a po preprave použije proti peňažnému 

poslovi násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia. 
e) Poistenie sa vzťahuje aj na odcudzenie alebo stratu peňažnej zásielky pri dopravnej alebo inej nehode, pri ktorej bol 

peňažný posol zbavený možnosti zverené peniaze opatrovať. 
4. Poistenie v zmysle ods. 1. až 3. tohto článku sa vzťahuje iba na poistné udalosti, ktoré boli vyšetrené políciou; za poistnú 

udalosť vyšetrenú políciou sa považuje poistná udalosť, ktorá bola kvalifikovaným spôsobom oznámená orgánu činnému 
v trestnom konaní, najmä trestným oznámením podaným na príslušnom útvare policajného zboru. 
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Článok 3  
Výluky z poistenia 

 

 

 1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa nevzťahuje na: 
a) platné tuzemské a zahraničné peniaze, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, nezasadené perly a drahokamy, 

klenoty a iné cennosti, 
b) vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné dokumenty, cenné papiere a ceniny,  
c) písomnosti, plány, obchodné knihy, kartotéky, výkresy, magnetické pásky, magnetické disky, ostatné nosiče dát a  

na obnovu dát a záznamy na nich uložených,  
d) vzorky, názorné modely, prototypy a predmety na výstave,  
e) motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel a ťažné stroje za predpokladu, že nie sú vedené ako zásoby alebo ako 

dlhodobý hmotný majetok,  
f) automaty na vhadzovanie mincí (vrátane meničov mincí) a na vydávanie peňazí vrátane obsahu, výherné a predajné 

automaty, 
g) veci umeleckej a historickej hodnoty a zbierky, 
h) veci osobnej potreby zamestnancov, ktoré sa obvykle nosia do zamestnania a veci, ktoré boli zamestnancom na miesto 

poistenia prinesené na žiadosť alebo so súhlasom zamestnávateľa v súvislosti s plnením pracovných úloh, 
i) stavebné úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje náklady v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy, 
j) nosiče dát a náklady na obnovu dát a záznamov výrobnej a prevádzkovej dokumentácie na nich uložených, 
k) škody na pletive oplotenia a cestách, 
a to ani v prípade, že sú súčasťou súboru uvedeného v poistnej zmluve. 

2. Ak nejde o prípady uvedené v čl. 2 ods. 3. až 6. VPP PMA 2019 a nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa 
nevzťahuje ani na: 
a) náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti, 
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 b) náklady na búranie (strhnutie), 
c) náklady na demontáž a opätovnú montáž, na premiestnenie a ochranu, 
d) náklady na zamedzenie alebo skrátenie prerušenia prevádzky následkom poistnej udalosti, 
e) náklady na odstránenie škôd na stavebných súčastiach nehnuteľnosti poškodených, zničených alebo stratených  

pri poistnej udalosti, ak nejde o prípad uvedený v čl. 2 ods. 2. týchto OPP ODV 2019,  
f) náklady na výmenu zámkov vonkajších dverí nehnuteľnosti v mieste poistenia, ak prišlo k poškodeniu, zničeniu alebo 

strate kľúča v dôsledku udalosti uvedenej v čl. 2 ods. 1. až 3. týchto OPP ODV 2019, a to aj mimo miesta poistenia, 
g) náklady na výmenu zámkov dverí od trezorov a trezorových miestností v mieste poistenia, ak prišlo k poškodeniu, zničeniu 

alebo strate kľúča v dôsledku udalosti uvedenej v čl. 2 ods. 1. až 3. týchto OPP ODV 2019, a to aj mimo miesta poistenia, 
h) náklady na krátkodobé nutné bezpečnostné opatrenia proti odcudzeniu. 

3. Okrem prípadov uvedených v čl. 5 VPP PMA 2019 sa poistenie nevzťahuje na:  
a) poškodenie alebo zničenie povrchu veci akýmkoľvek znečistením, zafarbením a pod. (napr. sprejermi), 
b) škody na skle výkladných skríň, okien alebo dverí, vrátane nalepených snímačov zabezpečovacích zariadení, 

nalepených fólií, nápisov, malieb a iných výzdob alebo povrchových úprav na poškodenom alebo zničenom skle, 
c) škody na prepravovanej peňažnej zásielke pri preprave vykonávanej na základe prepravnej zmluvy. 

 

 

 

 
Článok 4  
Limit poistného plnenia 

 
 

 1. Právo na plnenie do výšky dohodnutej poistnej sumy alebo limitu plnenia dohodnutého v poistnej zmluve vznikne 
poistenému len vtedy, keď odcudzená vec bola v čase poistnej udalosti zabezpečená spôsobom uvedeným v Zmluvných 
dojednaniach pre zabezpečenie proti odcudzeniu (ďalej len „ZD ZAB 2019“). 

2. V prípade, že skutočný spôsob zabezpečenia proti odcudzeniu v čase vzniku poistnej udalosti nebude zodpovedať zabezpečeniu 
uvedenému v poistnej zmluve pre dohodnutú výšku poistnej sumy alebo limitu plnenia, poskytne poisťovateľ poistné plnenie 
maximálne do výšky limitu zodpovedajúcemu skutočnému spôsobu zabezpečenia v čase vzniku poistnej udalosti. 

 
Článok 5  
Povinnosti poisteného a/alebo poistníka 

 

 

 Okrem povinností stanovených vo VPP PMA 2019 je poistený a/alebo poistník ďalej povinný:  
a) dodržiavať limity a spôsoby zabezpečenia dohodnuté v zmluve,  
b) v prípade vzniku škodovej udalosti zabezpečiť inventarizáciu poškodeného, zničeného, znehodnoteného alebo odcudzeného 

majetku a zabezpečiť pre poisťovateľa všetky potrebné podklady na preverenie správnosti vykonanej inventarizácie,  
c) v prípade straty kľúča od vstupných dverí do miesta poistenia alebo od úschovného objektu, kde sú poistené veci 

uložené v súlade s dojednanými podmienkami, bezodkladne zabezpečiť výmenu existujúceho zámku iným zámkom 
minimálne rovnakého druhu a kvality. 

 
Článok 6  
Výklad pojmov 

 

 

 Pre účely tohto poistenia platí: 
1. Krádež vlámaním je zmocnenie sa poistenej veci páchateľom niektorým z nasledovných spôsobov: 

a) do miesta poistenia a/alebo predmetu poistenia sa dostal tak, že si ho sprístupnil nástrojmi, ktoré nie sú určené k jeho 
riadnemu otváraniu,  

b) do miesta poistenia sa dostal inak ako vstupným otvorom alebo bežne prístupným otvoreným oknom,  
c) v mieste poistenia sa preukázateľne skryl a po jeho uzamknutí sa veci zmocnil,  
d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa zmocnil krádežou 

vlámaním alebo lúpežným prepadnutím; toto sa nevzťahuje na kľúče od schránok s peniazmi alebo cennosťami, 
ktorých sa páchateľ zmocnil krádežou v mieste poistenia,  

e) do schránky, ktorej obsah je poistený, sa dostal alebo ju otvoril nástrojmi, ktoré nie sú určené k jej riadnemu otváraniu, alebo 
prekonal prekážku vytvorenú špecifickými vlastnosťami veci (napr. veľká hmotnosť, nadmerné rozmery, obtiažna demontáž).  

Vždy však páchateľ musí násilne prekonať prekážky alebo opatrenia chrániace vec pred odcudzením. 
2. Lúpežné prepadnutie je zmocnenie sa poistenej veci tak, že páchateľ použil proti poistenému alebo jeho zamestnancovi 

alebo inej osobe poverenej poisteným násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia. 
3. Primeranými nákladmi na opravu veci je cena opravy veci alebo jej časti, ktorá je v čase vzniku poistnej udalosti v mieste 

obvyklá a nepresiahne časovú hodnotu veci, ak poisťovateľ neurčí inak. 
4. Príslušenstvom veci sú veci, ktoré patria vlastníkovi veci hlavnej a sú určené k tomu, aby sa s hlavnou vecou trvalo užívali. 
5. Súčasťou veci je všetko to, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, aby sa tým vec znehodnotila. 

 
Článok 7  
Záverečné ustanovenia 

 

 
 

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

01.10.2019. 

Účinnosť 
 

 


