ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE STAVEBNÉ POISTENIE
ČASŤ 1 – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Článok 1 – Úvodné ustanovenia
1. Tieto zmluvné dojednania pre stavebné poistenie
(ďalej len „ZD-CAR“) doplňujú ustanovenia
všeobecných poistných podmienok pre poistenie
majetku (ďalej len „VPPM“) a sú neoddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy. Stavebné poistenie sa riadi
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
VPPM, týmito ZD-CAR a poistnou zmluvou.
2. ZD-CAR sa vzťahujú na zmluvné poistenie majetku a
zodpovednosti za škodu pri vykonávaní stavebných prác
právnickými alebo podnikajúcimi fyzickými osobami
vykonávajúcimi činnosť v súlade s príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. ZD-CAR dopĺňajú, prípadne nahrádzajú ustanovenia
VPPM uvedené v týchto ZD-CAR. Ak sa ustanovenia
ZD-CAR a ustanovenia VPPM vzájomne vylučujú,
poistenie sa riadi týmito ZD-CAR.
4. Pre vzťahy a záležitosti, ktoré nie sú upravené
ZD-CAR, platia ustanovenia uvedené vo VPPM.
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5. Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, jednotlivé
ustanovenia týchto ZD-CAR je možné upraviť, doplniť
alebo zmeniť klauzulami. V takom prípade platia
podmienky uvedené v klauzulách.
6. Pre účely všeobecných ustanovení ZD-CAR sa pod
pojmom poistenie rozumejú poistenia uvedené v časti 2
a 3 týchto ZD-CAR. Pre účely jednotlivých častí ZD-CAR
sa pod pojmom poistenie rozumie vždy len to poistenie,
ktoré daná časť upravuje, ak nie je uvedené inak.
7. Poisteným je v poistnej zmluve uvedená fyzická alebo
právnická osoba, na ktorej majetok alebo zodpovednosť
za škodu sa toto poistenie vzťahuje. Okrem poisteného
uvedeného v poistnej zmluve sú poistené aj zmluvné
strany príslušnej zmluvy o dielo uvedenej v poistnej
zmluve vrátane subdodávateľov vykonávajúcich
objednané stavebné práce, ktorých dodávky sú zahrnuté
do poistnej sumy pre budované stavebné dielo, pokiaľ
uvedené subjekty majú príslušné oprávnenie k
vykonávaniu objednaných stavebných prác.

Článok 2 – Poistné riziká
Toto poistenie je možné dohodnúť pre poistné riziká
uvedené v časti 2 a 3 týchto ZD-CAR. Poistenie sa
vzťahuje iba na poistné riziká, ktoré sú dohodnuté v
poistnej zmluve, okrem výluk uvedených vo VPPM,
týchto ZD-CAR a v poistnej zmluve, vrátane
dojednaných klauzúl.

Článok 3 – Všeobecné výluky z poistenia
1. Pre všetky poistné riziká uvedené v častiach 2 a 3
týchto ZD-CAR platia výluky uvedené v tomto článku.
2. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo náklady
akejkoľvek povahy spôsobené, vyplývajúce z alebo
vzniknuté v príčinnej súvislosti s:
a. hrubou nedbanlivosťou zo strany poisteného alebo
jeho zástupcov, alebo iných osôb konajúcich z
podnetu poisteného;
b. úplným alebo čiastočným zastavením stavebných prác,
bez ohľadu na akékoľvek ďalšie súčasne alebo v
akomkoľvek časovom slede spolupôsobiace príčiny.
3. Povinnosť poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie
nevznikne, ak poistený alebo zástupca poisteného bol
právoplatne odsúdený za podvodné konanie alebo
pokus o podvod pri spôsobenej škode alebo stanovení
výšky náhrady škody.

Článok 4 – Doba poistného krytia
1. Povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie
začína:
a. prvým dňom (od 00.00 hod.) nasledujúcim po dni
uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej
zmluve dojednaný iný, neskorší dátum vzniku
poistenia;
b. okamihom zahájenia stavebných prác alebo
vyloženia poistených vecí na mieste poistenia;
c. pre existujúce stavby, ktoré sú predmetom
technického zhodnotenia, okamihom zahájenia
stavebných prác, podľa toho, čo nastane neskôr.
2. Povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie trvá
do okamihu odovzdania stavebného diela alebo do
okamihu ukončenia prvej skúšobnej prevádzky
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stavebného diela, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane
skôr, najdlhšie však do okamihu vydania kolaudačného
rozhodnutia, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté
inak. Poistenie zanikne najneskôr dňom uvedeným v
poistnej zmluve, t. j. uplynutím poistnej doby.
Akékoľvek predĺženie poistnej doby musí byť
poisťovateľom vopred písomne odsúhlasené.
3. V prípade zahájenia skúšok alebo prevádzky, príp.
odovzdania časti stavebného diela, povinnosť poisťovateľa
poskytnúť poistné plnenie vo vzťahu k tejto časti
stavebného diela zanikne, avšak vo vzťahu k ostatným
častiam stavebného diela bude pokračovať. V prípade
použitých strojov alebo technologických zariadení (z
druhej ruky), však poistenie pre tieto zariadenia zanikne
okamihom zahájenia skúšobnej prevádzky.

Článok 5 – Spoluúčasť
1. Ak sa v prípade poistnej udalosti má uplatniť súčasne
viac spoluúčastí, uplatní sa maximálne jedna, a to
najvyššia spoluúčasť.
2. Spoluúčasť sa odpočíta od výsledného poistného
plnenia osobitne za časť 2 a časť 3.

Článok 6 – Výklad pojmov
Elektrické poškodenie alebo zničenie je poškodenie
alebo zničenie poistenej veci pôsobením elektrického
prúdu (napr. skrat, prepätie, chyba izolácie, koróna,
výboj, oblúk, preskok), vedúce ku strate jej funkčnosti
alebo ku strate funkčnosti jej prvkov.
Za hrubú nedbanlivosť sa považuje:
− konanie alebo nekonanie, ktoré takto klasifikuje súd;
− činnosť vykonávaná bez povolenia, škoda vzniknutá v
dôsledku prekročenia kompetencií alebo právomocí;
− činnosť vykonávaná pri absencii personálnych alebo
vecných predpokladov stanovených právnymi
predpismi;
− hrubé porušenie pracovných pravidiel;
− spôsobenie škody v opitom stave alebo pod vplyvom
omamných a/alebo psychotropných látok;
− spôsobenie škôd opakovane rovnakou príčinou a
neodstránenie príčiny vzniku škody napriek
upozorneniu poisťovateľa;
− ak poisteného oficiálne upozornila tretia osoba na
hroziacu škodu a škodová udalosť vznikla následkom
nevykonania opatrení;
− poverenie náležite nepoučenej a nespôsobilej osoby
obsluhou poistenej veci.
Kritický otvor je otvor v konštrukcii stavby (napr. okno)
s plochou väčšou ako 400 cm2 alebo s rozmerom väčším
ako 20 cm v jednom smere, s výškou spodného okraja
do 3 m vo vertikálnom smere od zeme alebo iného
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miesta umožňujúceho prístup. Najmenšia vzdialenosť
od miesta umožňujúceho dosiahnuť úroveň otvoru v
horizontálnom smere je 1,20 m (napr. od stromu,
bleskozvodu, požiarneho rebríka a pod.). Za kritický
otvor sa považuje aj otvor na vstupných dverách.
Za lúpež sa považuje zmocnenie sa veci páchateľom:
a. použitím násilia alebo hrozby bezprostredného
násilia proti poistenému alebo jeho zástupcovi;
b. využitím zníženého odporu poisteného alebo jeho
zástupcu v dôsledku jeho fyzického oslabenia po
nehode (nie v príčinnej súvislosti s vedomým požitím
alkoholu, drog alebo zneužitím liekov) alebo v
dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť
zodpovedný.
Mechanické poškodenie alebo zničenie je fyzické
poškodenie alebo zničenie poistenej veci, napr. lomom,
trhlinou, deformáciou, zadretím, uvoľnením, netesnosťou,
upchaním, vytavením, stratou funkčných parametrov.
Motorové vozidlo je akýkoľvek pozemný dopravný
prostriedok poháňaný vlastným motorom (vrátane
prípojného vozidla a akéhokoľvek zariadenia na nich
pripevneného), ktorý je vyrobený alebo schválený na účely
prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách a
podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.
Mreže musia byť tvorené oceľovými prútmi s
minimálnym prierezom 100 mm2, s veľkosťou oka max.
400 cm2. Mreže musia byť pevne ukotvené v stene
alebo ráme okna (resp. výkladu) zvonka nedemontovateľnými prvkami v minimálne 4 bodoch v max.
odstupoch 500 mm.
Následná škoda je fyzická škoda na poistenej veci, za
ktorú vznikne poistenému právo na poistné plnenie,
ktorá vznikla ako bezprostredne priamy následok
fyzickej škody na inej poistenej veci alebo jej časti, alebo
inej časti poškodenej poistenej veci.
Opravou sa rozumie uvedenie veci do takého
prevádzkyschopného stavu, v ktorom by bola schopná
vykonávať všetky funkcie a dosahovať všetky parametre
tak, ako v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou.
Poisteným sa rozumejú spoločníci, členovia orgánov
právnickej osoby, poverení štatutárni zástupcovia a
vedúci pracovníci (vrátane majstrov), riadiaci z
poverenia činnosť a prevádzku poistených vecí.
Ručné náradie je akékoľvek náradie so samostatným
technicko-ekonomickým určením, vrátane náradia
mechanicky alebo elektricky poháňaného (napr. ručné
vŕtačky, brúsky, pílky, hoblíky, búracie kladivá, lopaty,
krompáče a pod.).

Služobný pes je pes spôsobilý na výkon strážnej služby
s osvedčením o absolvovaní príslušného výcviku.
Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými
prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne
spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje
úpravu podkladu.
Stavebné dielo je materiálny výsledok všetkých
činností prevedených podľa projektu, aby mohlo dielo
slúžiť požadovanému účelu. Stavebné dielo je
výsledkom stavebnej výroby; tvorí priestorovo ucelenú,
technicky samostatnú časť stavby s účelovo
vymedzenou funkciou.
Stavebné stroje sú stroje na zemné práce, žeriavy a
vozidlá, ktoré nie sú určené k prevádzke na verejných
komunikáciách (bez evidenčného čísla), ďalej
dopravníky, stavebné výťahy a pod..
Strážnou službou sa rozumie osoba, ktorá musí byť:
− fyzicky zdatná – zdravotne spôsobilá a na výkon
stráženia riadne vyškolená a poučená;
− staršia ako 18 rokov a mladšia než 60 rokov.
Škodová udalosť je udalosť, počas ktorej dochádza ku
vzniku škody, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva na
poistné plnenie poisťovateľa.
Ušlý zisk je to, čo poškodený mohol získať, nebyť
vzniku škody. Podstatou ušlého zisku je ujma
vyjadriteľná v peniazoch, spočívajúca v tom, že
poškodený v dôsledku škodovej udalosti nedosiahne
rozmnožovanie majetkových hodnôt, ktoré sa dalo
očakávať pri pravidelnom chode veci, t. j. keby nebolo
došlo k vzniku škody.
Vedomá nedbanlivosť je také konanie alebo
opomenutie, o ktorom poistený vedel, že ním môže
škodu spôsobiť, ale bez primeraných dôvodov sa
spoliehal, že ju nespôsobí.
Visiaci zámok je bezpečnostný visiaci zámok s
tvrdeným strmeňom min. priemeru 10 mm alebo
tvarovou ochranou strmeňa voči prestrihnutiu. Oko
petlice, ktorým prechádza strmeň, a petlica vrátane jej
uchytenia, musia mať rovnakú mechanickú pevnosť ako
strmeň zámku.
Za vlámanie sa považuje vniknutie páchateľa do miesta
poistenia tak, že ho otvoril:
− nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie;
− iným preukázateľne násilným spôsobom;
− kľúčom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého
sa zmocnil vlámaním alebo lúpežou v mieste
poistenia alebo mimo miesta poistenia.

Zariadenie staveniska zahrňuje skladovacie prístrešky
a plochy, prípravné a miešacie zariadenia, lešenie,
prípojky elektriny, vody a pod., administratívne priestory
– unimobunky.
Zástupcom
poisteného
sa
rozumejú
jeho
zamestnanci, osoby, ktorým poistený zveril poistené
veci alebo osoby poverené strážením miesta poistenia.
Znečisťujúce látky sú akékoľvek nebezpečné alebo
znečistenie spôsobujúce pevné, kvapalné alebo plynné
materiály, látky, emisie či tepelné účinky, vrátane dymu,
výparov, sadze, popolčeka, kyselín, zásad, chemikálií či
odpadu. Odpadom sa myslia aj materiály určené na
recykláciu.

Článok 7 – Záverečné ustanovenia
1. Tieto ZD-CAR sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy.
2. Od týchto ZD-CAR je možné sa odchýliť v poistnej
zmluve na základe dohody zmluvných strán, ak to nie je
v jednotlivých ustanoveniach určené inak.
3. Ustanovenia týchto ZD-CAR, týkajúce sa poisteného, sa
použijú aj na poistníka (pokiaľ je poistník osobou odlišnou
od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú osobu.
4. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto ZD-CAR, sa
v otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi
právom Slovenskej republiky. Pre súdne spory,
vyplývajúce z tejto poistnej zmluvy, sú príslušné
výhradne súdy Slovenskej republiky. Uvedené platí tiež
pre poistené riziká v zahraničí.
5. Tieto ZD-CAR nadobúdajú účinnosť dňom 1. 7. 2015.

ČASŤ 2 – POISTENIE MAJETKU
Článok 1 – Predmet poistenia
1. Predmetom poistenia je v poistnej zmluve uvedené
budované stavebné dielo (novostavba, zmena alebo
technické zhodnotenie existujúcej stavby) vrátane
technického vybavenia stavby a materiálu skladovaného
alebo prepravovaného na mieste poistenia, ktorý má
byť použitý na stavbu.
2. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa
vzťahuje aj na:
a. stavebné stroje;
b. zariadenie staveniska;
c. majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo
v správe poisteného, uvedeného v poistnej zmluve,
nachádzajúci sa v mieste poistenia.
Predmetom poistenia je aj cudzí majetok, ktorý poistený
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užíva alebo ho prevzal na základe zmluvy o dielo alebo
inej písomnej zmluvy.
3. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa
vzťahuje aj na:
a. náklady na odpratanie zvyškov poistenej veci
poškodenej alebo zničenej poistnou udalosťou, vrátane
strhnutia stojacich častí, odvoz sutín a iných zvyškov k
najbližšej skládke a za ich uloženie alebo zničenie;
b. mzdové zvýhodnenia vyplatené za nadčasovú prácu,
prácu v noci, prácu vo sviatok a expresné príplatky za
dopravu; podmienkou je, že tieto dodatočné náklady
boli vynaložené v súvislosti so škodou na poistených
veciach, na ktorú sa vzťahuje povinnosť poisťovateľa
vyplatiť poistné plnenie podľa poistnej zmluvy;
c. primerané a účelne vynaložené cestovné náklady
technikov a expertov súvisiace s poistnou udalosťou;
externý technik, špecialista alebo expert je pre účely
tohto poistenia osoba iná ako poistený alebo jeho
zamestnanec; cestovné náklady predstavujú pre
účely týchto ZD-CAR primerané náklady na stravu,
primerané náklady na ubytovanie, náhradu za čas
strávený na ceste a cestovné náhrady (náhrada za
precestované kilometre alebo cena cestovného
lístka/letenky);
d. letecké dodávky náhradných dielov; podmienkou je,
že tieto dodatočné náklady boli vynaložené v
súvislosti so škodou vzniknutou na poistených
veciach, na ktorú sa vzťahuje povinnosť poisťovateľa
vyplatiť poistné plnenie podľa poistnej zmluvy.
4. Poistenie sa vzťahuje iba na veci a náklady, ktoré sú
uvedené v poistnej zmluve a je pre ne osobitne
stanovená poistná suma, resp. limit poistného plnenia.

Článok 2 – Poistné riziká
Poistenie podľa tejto časti sa vzťahuje na škody
spôsobené na poistenom majetku v priebehu
stavebných prác alebo v súvislosti s nimi akoukoľvek
náhodnou udalosťou, ktorá nastala počas trvania
poistenia v mieste poistenia a ktorá nie je vylúčená vo
VPPM, v týchto ZD-CAR alebo poistnej zmluve.
Poistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia
alebo zničenia poisteného majetku, ktoré obmedzuje
alebo vylučuje jeho funkčnosť, vyžaduje jeho opravu
alebo výmenu.
Poistenie sa vzťahuje na predmet poistenia tiež vtedy,
ak bol stratený v príčinnej súvislosti s náhodnou
udalosťou uvedenou v tomto článku, za ktorú vzniklo
poistenému právo na poistné plnenie.

Článok 3 – Osobitné výluky z poistenia
1. Poistenie sa nevzťahuje na:
a. motorové vozidlá, plavidlá, lietadlá, prípadne iné
zariadenia schopné pohybu v atmosfére;
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

pozemok;
porasty a rastliny;
obrazové, zvukové, dátové a iné záznamy;
výstavné modely, vzory, prototypy;
písomnosti, výkresy, listiny, účty, doklady o dlhoch,
dokumenty;
peniaze, listinné cenné papiere, ceniny, drahé kovy,
klenoty a iné cennosti;
veci osobitnej kultúrnej a historickej hodnoty,
umelecké diela a zbierky;
uniknuté médiá a energie;
baliaci materiál, obaly ako napr. debny, palety a
pod.;
ručné náradie.

2. Pri poistených stavebných strojoch sa poistenie
nevzťahuje na:
a. pracovné médiá (palivá, mazivá, chladiace zmesi,
katalyzátory a pod.);
b. akumulátorové batérie a články;
c. časti, ktoré sa vymieňajú v dôsledku prirodzeného
opotrebenia, starnutia alebo pri zmene pracovného
úkonu (napr. ventily, ložiská, čeľuste drvičov,
vymeniteľné nástroje, dopravné pásy, dielce z gumy,
skla alebo porcelánu, obrazovky, pneumatiky, zdroje
svetla, pásky, remene, reťaze, laná, vrtáky, frézy,
formy, nože a iné rezné hrany, pílové listy a pod.) ak
súčasne nedošlo z tej istej príčiny aj k inému
poškodeniu poistenej veci, za ktoré je poisťovateľ
povinný poskytnúť poistné plnenie.
3. Okrem výluk uvedených vo VPPM a v časti 1 týchto
ZD-CAR sa poistenie podľa tejto časti nevzťahuje na:
a. škody vzniknuté v dôsledku chyby projektu;
b. náklady na výmenu, opravu alebo úpravu chybnej
konštrukcie, na nedostatočne alebo chybne
vykonanú prácu, na chybný materiál, ktorý
nezodpovedá kvalite predpísanej projektovou
dokumentáciou a platnými predpismi. Táto výluka sa
však vzťahuje len na bezprostredne postihnuté
objekty stavebného diela a nevylučuje škody na
bezchybne realizovaných objektoch stavebného
diela v dôsledku škody alebo havárie zapríčinenej
chybnou konštrukciou, nedostatočne alebo chybne
vykonanou prácou alebo chybou materiálu;
c. škody na poistenej veci spôsobené chybami, ktoré
boli zistené v priebehu realizácie stavebných prác
pred vznikom škody, a ktoré boli, alebo mohli byť
poistenému alebo jeho zástupcom známe a neboli
nimi odstránené;
d. škody na poistenej veci spôsobené únavou
materiálu, dlhodobým skladovaním, zhoršením stavu
spôsobeným nepoužívaním;
e. škody na poistenej veci spôsobené bežnými
atmosférickými podmienkami, s ktorými je potrebné
podľa ročného obdobia a miestnych pomerov počítať;

f. škody vzniknuté schodkom zisteným pri inventúre
alebo audite;
g. následné škody, ako sú napr. ušlý zisk, zvýšené
náklady na výrobu, zvýšené prevádzkové náklady,
pokuty, penále alebo iné nepriame škody
akéhokoľvek druhu, rovnako ako na škody
spôsobené omeškaním alebo nevykonaním prác,
nedodržaním dohodnutého výkonu, odstúpením od
zmluvy, stratou trhu alebo kontraktu;
h. škody vzniknuté v dôsledku vád, funkčných
nedostatkov a porúch, za ktoré zodpovedá v rámci
zodpovednosti za vady výrobca, dodávateľ alebo
opravárenská firma;
i. škody alebo vady na cudzích veciach, za ktoré
zodpovedá ich vlastník, resp. prevádzkovateľ na
základe zákona alebo zmluvy;
j. škody na majetku tretích osôb, nachádzajúcom sa v
priestore staveniska alebo v jeho bezprostrednom
okolí. Tento majetok je poistený iba v prípade, ak je
prevzatý na základe zmluvy alebo prenajatý
poistenému za účelom realizácie stavebného diela, a
ku škode došlo v bezprostrednej súvislosti so
stavebnými prácami a skúšobnou prevádzkou, pričom
v poistnej zmluve je pre tento majetok uvedená
zvláštna poistná suma alebo limit poistného plnenia;
k. škody na stavebných strojoch a/alebo zariadení
staveniska v dôsledku elektrického alebo
mechanického poškodenia alebo zničenia (vrátane
zlyhania, rozbitia alebo poruchy), zmrznutia
chladiaceho média alebo inej kvapaliny,
nesprávneho mazania alebo nedostatku oleja či
chladiaceho média. Táto výluka sa však nevzťahuje
na následnú škodu na poistenom majetku, ku ktorej
došlo v dôsledku takého zlyhania alebo poruchy;
l. škody vzniknuté krádežou bez preukázateľného
prekonania prekážky alebo opatrenia chrániaceho
poistenú vec pred krádežou;
m. škody vzniknuté zemetrasením, ktoré nedosahuje
aspoň 5. stupeň MSK-64 intenzitnej stupnice
zemetrasenia, udávajúcej makroseizmické účinky
zemetrasenia, a to na mieste poistnej udalosti (nie v
epicentre zemetrasenia);
n. škody vzniknuté prúdením vzduchu, ktoré
nedosiahne rýchlosť aspoň 54 km/h;
o. škody v dôsledku povodne, ktorá sa s ohľadom na
situáciu v mieste poistenia dá predpokladať; za
povodeň, ktorú je možné predpokladať, sa považuje
výskyt častejší ako raz za desať rokov pred dátumom
vzniku poistnej udalosti;
p. škody spôsobené zrážkami, ak tieto neboli v mieste
poistenia klasifikované príslušnou oprávnenou
inštitúciou ako katastrofálny lejak;
q. náklady vynaložené na odstránenie sutín po zosuve
pôdy, ktoré prekročia náklady na vyťaženie
pôvodného materiálu v úseku postihnutom
zosuvom;

r. škody vzniknuté v súvislosti s prepravou mimo
miesta poistenia (vrátane vykládky a nakládky), ani
vtedy, ak škoda vznikne na mieste poistenia;
s. náklady na nájom, náklady na uzavretie zmluvy,
náklady na poistenie a poplatky.
4. Pre pilótové základy a oporné múry sa toto poistenie
nevzťahuje na:
a. náklady vynaložené na výmenu alebo opravu pilót
alebo prvkov paženia alebo oporných múrov, ktoré
boli:
a/1. počas stavby nesprávne umiestnené, zarovnané
alebo sa vzpriečili;
a/2. poškodené alebo stratené v dôsledku zarážania
alebo vyťahovania;
a/3. zablokované zaseknutým alebo poškodeným
pilótovacím zariadením alebo výstužou.
b. opravu nedoliehajúcich alebo rozpojených výpažníc;
c. opravu akýchkoľvek priesakov alebo vniknutia
materiálu akéhokoľvek druhu;
d. vypĺňanie dutín a medzier alebo chýbajúceho
bentonitu;
e. náklady vzniknuté v súvislosti s tým, že pilóty alebo
základové prvky neprešli záťažovými testmi alebo
inak nedosiahli požadovanú únosnosť;
f. obnovovanie, vyrovnávanie profilov alebo rozmerov.

Článok 4 – Poistná hodnota, poistná suma
1. Poistnou hodnotou je:
a. pre budované stavebné dielo plná hodnota
nákladov, ktoré súvisia s realizáciou stavby, vrátane
všetkého materiálu, miezd, prepravného, ciel,
poplatkov a materiálu alebo vecí, dodaných
investorom (objednávateľom stavby);
b. pre stavebné stroje, zariadenie staveniska a majetok
vo vlastníctve, užívaní, opatrovaní alebo správe
poisteného, uvedeného v poistnej zmluve, nová
hodnota poistenej veci.
2. Poistná suma sa v poistnej zmluve určí na návrh
poistníka tak, aby zodpovedala poistnej hodnote
poisteného majetku v čase uzavretia poistnej zmluvy.
Poistná suma sa stanoví pre jednotlivé položky
predmetov poistenia, uvedené v poistnej zmluve.
Poisťovateľ je oprávnený pri uzavretí poistnej zmluvy
preskúmať hodnotu poisťovaného majetku.
3. Pokiaľ nie je možné stanoviť poistnú sumu
zodpovedajúcu poistnej hodnote alebo v prípadoch
stanovených poisťovateľom, pre predmety uvedené v čl.
1 bod 2 tejto časti ZD-CAR, môže byť dojednané
poistenie na prvé riziko, kde poistník stanoví poistnú
sumu pre položky predmetov poistenia. Takto
stanovená poistná suma je hornou hranicou poistného
plnenia poisťovateľa zo všetkých poistných udalostí,
ktoré nastali počas poistnej doby. Skutočnosť, že pre
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jednotlivé položky je dojednané poistenie na prvé riziko,
musí byť jednoznačne uvedená v poistnej zmluve.

Článok 5 – Poistné plnenie
1. Právo na poistné plnenie vznikne, ak nastala poistná
udalosť v mieste poistenia. Poistnou udalosťou je vznik
náhodnej škodovej udalosti, ktorá je následkom
poistného rizika, s ktorou je spojený vznik povinnosti
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie na základe
platnej poistnej zmluvy.
2. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k poškodeniu
poistenej veci, vzniká poistenému právo, aby mu
poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu primeraným a
hospodárne vynaloženým nákladom na opravu veci,
ktoré sú v dobe a v mieste vzniku poistnej udalosti
obvyklé, potrebné k uvedeniu poškodenej veci do
prevádzkyschopného stavu, ktorý mala bezprostredne
pred vznikom poistnej udalosti, vrátane nákladov na
rozobratie a zloženie, nákladov na dopravu do a z
opravovne a nákladov na colné poplatky, najviac však
časovú hodnotu veci, zníženú o cenu prípadných
zvyškov nahradzovaných častí poškodenej veci a
nakoniec zníženú o dohodnutú spoluúčasť. Náklady na
opravu veci sa neznižujú o sumu zodpovedajúcu stupňu
opotrebenia nahradzovaných častí.
3. Za náklady na opravu sa nepovažujú:
a. náklady na revízie, údržby a ostatné opatrenia, ktoré
je nutné vynakladať aj bez poistnej udalosti;
b. náklady na akékoľvek zmeny, dodatky a/alebo
vylepšenia, ktoré boli vykonané nad rámec opravy
stavu pred poistnou udalosťou.
Tieto náklady nie sú poisťovateľom hradené.
4. Poisťovateľ nahradí náklady na provizórnu opravu iba
vtedy, pokiaľ sú súčasťou celkových nákladov na opravu
a nezvyšujú celkové plnenie poisťovateľa, ak nestanoví
poisťovateľ po poistnej udalosti inak.
5. Pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, do
primeraných nákladov na opravu veci sa nezapočítavajú:
a. náklady na odmeny vyplatené za prácu nadčas, v
noci, v dňoch pracovného pokoja a pracovného
voľna;
b. expresné príplatky;
c. letecké dodávky náhradných dielov;
d. cestovné náklady technikov a znalcov zo zahraničia;
e. náklady na dopravu do opravovne mimo územia
Slovenskej republiky a miesta vzdialeného viac než
50 km od miesta vzniku poistnej udalosti;
f. náklady na opravu v zahraničí.
6. Poisťovateľ má právo rozhodnúť o primeranom
spôsobe opravy alebo má právo určiť opravovňu, v
ktorej sa poškodená vec môže opraviť.
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7. Pokiaľ poisťovateľ rozhodol o spôsobe opravy alebo
náhrady škody a poistený napriek tomu uskutočnil
opravu alebo výmenu poškodených vecí iným
spôsobom, poisťovateľ poskytne poistné plnenie len do
tej výšky, ktorú by bol poskytol, keby poistený
postupoval podľa jeho pokynov.
8. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k zničeniu,
strate alebo odcudzeniu poistenej veci, resp. poistenú
vec nie je možné opraviť alebo náklady na jej opravu by
prevýšili časovú hodnotu veci v čase tesne pred poistnou
udalosťou, poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo
výške časovej hodnoty poistenej veci v čase
bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti, ktorá sa
stanoví z novej hodnoty poistenej veci, pričom sa
prihliada na stupeň opotrebenia alebo iného
znehodnotenia alebo zhodnotenia, ku ktorému došlo
jej opravou, modernizáciou alebo iným spôsobom, s
odpočítaním ceny využiteľných zvyškov.
9. Pokiaľ došlo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného
stavebného stroja, za ktoré je poisťovateľ povinný
poskytnúť poistné plnenie, poskytne poisťovateľ poistné
plnenie aj za veci uvedené v čl. 3, bod 2 tejto časti
ZD-CAR, poškodené alebo zničené v príčinnej súvislosti
s poistnou udalosťou, v časovej hodnote.
10. Pokiaľ je v poistnej zmluve ako predmet poistenia
dojednaný majetok vo vlastníctve, užívaní, opatrovaní
alebo správe poisteného, nachádzajúci sa v mieste
poistenia:
a. poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré boli spôsobené
alebo vznikli stavbou alebo montážou vecí
poistených v zmysle časti 2 týchto ZD-CAR;
b. poisťovateľ nahradí poistenému škodu na poistenom
majetku iba vtedy, ak je tento majetok pred začatím
stavebných prác v dobrom stave (t. j. spôsobilý na
užívanie, bez technických chýb) a pokiaľ boli
vykonané nevyhnutné bezpečnostné opatrenia;
c. v prípade škôd spôsobených vibráciami alebo
oslabením či odstránením nosných prvkov tohto
predmetu poistenia poisťovateľ poskytne poistné
plnenie iba za škody, ku ktorým dôjde v dôsledku
úplného alebo čiastočného zrútenia poisteného
majetku, avšak nie za škody, ktoré neovplyvňujú
negatívne statiku poisteného majetku;
d. poistenie tohto predmetu poistenia sa nevzťahuje na:
d/1. škody spôsobené prírodnými živlami alebo
inými príčinami, nesúvisiacimi so stavbou alebo
montážou;
d/2. škody, ktoré možno vzhľadom k povahe
stavebných prác alebo spôsobu ich vykonania
predpokladať;
d/3. náklady na preventívne opatrenia na
minimalizáciu možnosti vzniku škody, ktoré boli
vynaložené počas poistnej doby;

d/4. škody spôsobené stratou, krádežou vrátane
pokusu o krádež alebo lúpežou.
11. Ak je v poistnej zmluve dojednané, poskytne
poisťovateľ poistné plnenie aj za škody na predmete
poistenia, ktoré sa prejavia počas záručného obdobia
uvedeného v poistnej zmluve, za predpokladu, že boli
spôsobené v mieste poistenia počas vykonávania
stavebných prác, pred vystavením protokolu o prevzatí
predmetu poistenia.
12. Podmienkou poskytnutia poistného plnenia v
prípade škody spôsobenej úmyselným poškodením
alebo úmyselným zničením poistených vecí, je
nahlásenie škodovej udalosti polícii.
13. V prípade, ak na poistených veciach došlo už v
minulosti k trvalému zníženiu hodnoty v dôsledku
poškodenia alebo poruchy, ktoré neboli poistnou
udalosťou, vrátane prípadov, ak oprava potrebná z
dôvodu predchádzajúcej poistnej udalosti nebola
uskutočnená, poisťovateľ poskytne poistné plnenie
maximálne do výšky tejto zníženej hodnoty, aj v prípade,
ak je v poistnej zmluve dojednaná vyššia poistná suma.
14. Ak následne po obnove, resp. náhrade nevznikne
pôvodný stav, poisťovateľ hradí len vypočítané
(odhadnuté) náklady na obnovu alebo náhradu,
zodpovedajúce uvedeniu do pôvodného stavu.
15. Po vzniku poistnej udalosti sa zníži poistná suma pre
príslušnú položku predmetu poistenia alebo limit
poistného plnenia, o výšku vyplateného poistného
plnenia. Poisťovateľ a poistený sa však môžu dohodnúť,
že sa poistná suma, resp. limit poistného plnenia obnoví
do pôvodnej výšky, pokiaľ poistník uhradí dodatočné
poistné vo výške určenej poisťovateľom. Pokiaľ dôjde k
dohode ešte predtým, ako bolo vyplatené poistné
plnenie, môže byť pohľadávka na uhradenie
dodatočného poistného započítaná proti príslušnej časti
pohľadávky na poistné plnenie.

Článok 6 – Limity poistného plnenia
a spôsob zabezpečenia poistených vecí
proti krádeži a vandalizmu po vlámaní
a proti lúpeži v mieste poistenia
1. Ak bola spôsobená škoda na poistenej veci krádežou,
pre stanovenie výšky poistného plnenia je rozhodujúci
stav zabezpečenia miesta poistenia v dobe vzniku
poistnej udalosti.
2. Ak dôjde ku krádeži poistených vecí z uzamknutého
priestoru alebo k poškodeniu poistených vecí
vandalizmom po vlámaní v zmysle týchto ZD-CAR,
poskytne poisťovateľ poistné plnenie do výšky limitov
poistného plnenia z jednej poistnej udalosti:

a. do 1 660 eur, ak budú poistené veci zabezpečené
nasledovným spôsobom:
a/1. všetky vstupy do priestoru, v ktorom sa
nachádzajú poistené veci, musia byť
zabezpečené pevnými dverami, uzamykateľnými
bezpečnostnou profilovou cylindrickou vložkou
alebo visiacim zámkom;
a/2. ostatné otvory do priestoru, v ktorom sa
nachádzajú poistené veci, musia byť
zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez
ktoré nie je možné vniknúť bez ich poškodenia.
b. do 6 600 eur, ak budú poistené veci zabezpečené v
rozsahu písm. a a zároveň:
b/1. na uzamknutie dverí nemôže byť použitý visiaci
zámok;
b/2. zárubne musia byť zabezpečené proti
roztiahnutiu;
b/3. bezpečnostná profilová cylindrická vložka musí
byť odolná voči vyhmataniu, vytlačeniu a
chránená bezpečnostným štítom proti
rozlomeniu.
c. do 16 600 eur, ak budú poistené veci zabezpečené
v rozsahu písm. b a zároveň miesto poistenia musí
byť nepretržite strážené minimálne jednočlennou
strážnou službou.
d. do 26 600 eur, ak budú poistené veci zabezpečené
v rozsahu písm. c a zároveň:
d/1. dverné krídla všetkých vstupov do priestoru, v
ktorom sa nachádzajú poistené veci, musia byť
v zatvorenom stave zabezpečené proti
vyveseniu;
d/2. všetky vstupy do priestoru, v ktorom sa
nachádzajú poistené veci, musia byť zabezpečené
funkčnou kovovou mrežou, uzamknutou
bezpečnostnou profilovou cylindrickou vložkou
chránenou bezpečnostným štítom alebo
minimálne dvoma visiacimi zámkami;
d/3. všetky kritické otvory musia byť zabezpečené
mrežami alebo chránené sklom osadeným v
pevnom ráme, na ktorom je nalepená
bezpečnostná fólia hrúbky min. 200 μm alebo za
ktorým je z vnútornej strany priestoru osadená
oceľová zvarovaná sieť s priemerom prútu min. 6
mm a max. veľkosťou oka 225 cm2, pripevnená
po obvode do steny alebo do rámu okna.
e. do 50 000 eur, ak budú poistené veci zabezpečené
v rozsahu písm. d a zároveň:
e/1. rám dverí musí byť odolný proti roztlačeniu a
pevne ukotvený;
e/2. bezpečnostný štít musí chrániť bezpečnostnú
cylindrickú vložku aj proti odvŕtaniu a
vytrhnutiu;
e/3. miesto poistenia musí byť nepretržite strážené
jednočlennou
strážnou
službou
buď
ozbrojenou strelnou zbraňou pripravenou na
obranu, alebo so služobným psom.
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f. do 250 000 eur, ak budú poistené veci zabezpečené
v rozsahu písm. e a zároveň miesto poistenia musí
byť nepretržite strážené dvojčlennou strážnou
službou ozbrojenou strelnou zbraňou pripravenou
na obranu a so služobným psom.

V prípade dvojčlennej strážnej služby musí byť stráženie
vykonávané tak, aby bol jeden člen strážnej služby
trvalo na stálom stanovisku strážnej služby.

3. Ak dôjde ku krádeži poistených vecí uložených mimo
budovy alebo k poškodeniu poistených vecí
vandalizmom po vlámaní v zmysle týchto ZD-CAR,
poskytne poisťovateľ poistné plnenie len za veci,
ktorých uskladnenie mimo budovy je obvyklé (hnuteľné
veci a zásoby charakteru sypkých materiálov,
nadrozmerných materiálov a materiálov s vysokou
hmotnosťou, kde je manipulácia možná iba za použitia
zdvíhacieho zariadenia), nasledovne:
a. do 2 000 eur, ak boli poistené veci uložené na
voľnom priestranstve ohradenom funkčným
oplotením s minimálnou výškou 180 cm, s
uzamknutými vstupnými otvormi, ktoré je v nočných
hodinách nepretržite osvetlené;
b. do 20 000 eur, ak boli poistené veci uložené
spôsobom uvedeným v písm. a a zároveň ak bol
objekt nepretržite strážený minimálne jednočlennou
strážnou službou;
c. do 50 000 eur, ak boli poistené veci uložené
spôsobom uvedeným v písm. a a zároveň ak boli
nepretržite strážené minimálne jednočlennou
strážnou službou ozbrojenou strelnou zbraňou
pripravenou na obranu a súčasne služobným psom.

Okrem povinností stanovených poistnou zmluvou,
VPPM a všeobecne záväznými právnymi predpismi je
poistený povinný:
a. oznámiť poisťovateľovi zvýšenie alebo zníženie
poistnej sumy v prípade podstatných zmien miezd
a/alebo cien (t. j. takých zmien, ktoré ovplyvnia
hodnotu kontraktu podľa zmluvy o dielo), pričom
toto zvýšenie alebo zníženie nadobúda účinnosť až
po písomnom doplnení poistnej zmluvy;
b. v miestnostiach a priestoroch umiestnených na
prízemí alebo v podzemných podlažiach budov,
alebo iných stavieb ukladať veci najmenej 15 cm nad
najnižšou úrovňou podlahy;
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;
d. zabezpečiť poškodené veci alebo ich súčasti ako
dôkazný materiál v súvislosti so škodou a mať ich k
dispozícii pre kontrolu zo strany poisťovateľa alebo
ním poverených osôb;
e. vyžiadať si na opravu alebo znovuzriadenie
poškodenej alebo zničenej veci predchádzajúci
súhlas poisťovateľa;
f. predložiť poisťovateľovi zápis z inventúry vykonanej
bezodkladne po vzniku poistnej udalosti s uvedením
miery poškodenia a s vyčíslením výšky škody a
predložiť na požiadanie i iné doklady nevyhnutné pre
vyšetrenie poistnej udalosti (napr. dodacie listy,
účtovné doklady, daňové doklady, účtovné knihy a
iné ďalšie evidencie).

4. Ak dôjde v zmysle týchto ZD-CAR k lúpeži poistených
vecí spáchanej v budove alebo na pozemku v mieste
poistenia, poskytne poisťovateľ poistné plnenie:
a. do 5 000 eur;
b. do 20 000 eur, ak je miesto poistenia nepretržite
strážené minimálne jednočlennou strážnou službou
ozbrojenou strelnou zbraňou pripravenou na obranu.
5. Osoba vykonávajúca stráženie objektu musí v čase
výkonu stráženia:
a. byť nepretržite prítomná v stráženom objekte a
aktívne dohliadať na strážené veci;
b. vykonávať pochôdzky v mieste poistenia minimálne
raz za 2 hodiny, a to kontrolovateľným a
preukázateľným spôsobom (napr. predpísaným
záznamom o mieste, čase a stave kontrolovaného
miesta, záznamom prostredníctvom kontrolných
hodín, kamerovým systémom so záznamom);
c. vykonávať kontrolu oplotenia, uzatvorenia a
uzamknutia budov;
d. byť vybavená spojovacou technikou tak, aby mohla
bezodkladne privolať políciu či inú podobnú pomoc
v prípade zistenia krádeže alebo v prípade lúpeže;
e. okamžite informovať orgány polície o narušení
stráženého objektu a najneskôr do odovzdania
služby vykonať záznam o tomto narušení.
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Článok 7 – Povinnosti poisteného

ČASŤ 3 – POISTENIE ZODPOVEDNOSTI
ZA ŠKODU
Článok 1 – Rozsah poistenia
1. Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na
právnym predpisom stanovenú zodpovednosť
poisteného za škodu, ktorá bola spôsobená tretej osobe
(ďalej len „poškodený“) v priamej súvislosti so
stavebnými prácami na stavenisku, ktoré je uvedené v
poistnej zmluve ako miesto poistenia a ku ktorej došlo
v dobe trvania poistenia.
2. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu
spôsobenú v súvislosti s uskutočňovaním stavieb a ich
zmien, prípravnými prácami k realizácii stavby,

dokončovacími stavebnými prácami, vykonávaním
remeselných stavebných živností v zmysle a v rozsahu
platného oprávnenia poisteného (ďalej len „poistená
činnosť“).
3. Škodou sa pre účely časti 3 týchto ZD-CAR rozumie:
a. škoda na veci, ktorá znamená fyzické poškodenie
hmotnej veci, vrátane následnej majetkovej ujmy
a/alebo ušlého zisku vyplývajúcich zo straty
funkčnosti alebo možnosti používať poškodenú vec;
b. škoda na zdraví, ktorá znamená telesné poškodenie
osoby vrátane choroby alebo usmrtenia a z nich
vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku.
4. Poistenie sa vzťahuje len na škodu, ktorá vznikla ako
následok škodovej udalosti.
5. Poistenie sa vzťahuje len na škodovú udalosť, ktorá
nastala na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve
alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.
6. Poistenie sa vzťahuje len na škody spôsobené a
vzniknuté počas doby poistného krytia, ktoré boli
uplatnené do jedného roka od ich vzniku.

Článok 2 – Osobitné výluky z poistenia
1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť:
a. za inú škodu ako škodu na zdraví a škodu na veci;
b. za škodu vyplývajúcu alebo spôsobenú navzájom
medzi poistenými;
c. za škodu spôsobenú na ktorejkoľvek časti
budovaného stavebného diela, na ktorom poistený
vykonáva poistenú činnosť;
d. za škodu na veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v
užívaní dodávateľa, investora (objednávateľa
stavby) alebo akejkoľvek inej osoby (ako aj ich
zástupcov alebo zamestnancov), ktorí sú spojení s
budovaným stavebným dielom, poisteným podľa
časti 2 týchto ZD-CAR; táto výluka platí, aj keď
poistená stavba tvorí len časť budovaného
stavebného diela;
e. za škodu vyplývajúcu alebo spôsobenú výkonom
poistenej činnosti bez platného stavebného
povolenia, príp. ohlásenia stavby stavebnému úradu;
f. za škodu vyplývajúcu alebo spôsobenú výkonom
poistenej činnosti osobami bez platného oprávnenia;
g. za škodu spôsobenú porušením statiky stavieb;
h. za škodu spôsobenú na nadzemných alebo
podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu, pokiaľ
poistenému nebol vydaný súhlas na vykonávanie
činnosti v ich blízkosti alebo pokiaľ poistený nezistil
presnú polohu podzemných vedení v podzemných
mapách (nákresoch uloženia podzemných vedení);
i. za škodu na veciach dodaných poisteným alebo na
veciach, na ktorých poistený vykonával objednanú
činnosť, ak ku škode došlo preto, že dodané veci boli

vadné alebo objednaná činnosť bola vadne
vykonaná;
j. za škodu spôsobenú v dôsledku výkonu
demolačných alebo búracích prác;
k. za škodu v súvislosti s činnosťami, pri ktorých boli
použité akékoľvek výbušniny alebo výbušné plyny;
l. za škodu vyplývajúcu alebo spôsobenú výstavbou,
montážou alebo opravou priehrad, hrádzí, tunelov,
mostov, razením baní;
m. za škodu, za ktorú poistený zodpovedá v dôsledku
prebrania zodpovednosti zmluvou alebo na základe
dohody; táto výluka sa však nevzťahuje na škodu, za
ktorú by poistený na základe všeobecne záväzných
právnych predpisov zodpovedal aj v prípade, ak by
sa k zodpovednosti zmluvne alebo dohodou
nezaviazal;
n. za škodu, ak jej príčinou bolo porušenie právnej
povinnosti pred dátumom uzavretia poistnej zmluvy;
o. za škodu spôsobenú alebo vyplývajúcu z
formaldehydu alebo azbestu;
p. za škodu spôsobenú pri výkone činností, u ktorých
právny predpis ukladá povinnosť uzavrieť poistenie
zodpovednosti za škodu;
q. za škodu, z ktorej vyplývajúce nároky sú predmetom
akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne
zmluvného poistenia;
r. za škodu vyplývajúcu alebo spôsobenú výkonom
činnosti stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho;
s. za škodu vyplývajúcu z pracovno-právnych vzťahov;
t. za škodu na zdraví zamestnanca poisteného
uvedeného v poistnej zmluve alebo akejkoľvek inej
osoby vykonávajúcej pracovnú činnosť pre
poisteného alebo ním poverenú osobu, vrátane
pracovných úrazov a chorôb z povolania, ak táto
škoda na zdraví vznikla počas alebo v dôsledku
pracovnej činnosti pre poisteného alebo ním
poverenú osobu;
u. za škodu vzniknutú pôsobením teploty, vlhkosti,
hluku, a žiarením akéhokoľvek druhu;
v. z prepravných zmlúv;
w. za škody spôsobené vozidlami určenými k prevádzke
na verejných komunikáciách, lietadlami, prípadne
inými zariadeniami schopnými pohybu v atmosfére,
vznášadlami alebo plavidlami;
x. za škodu spôsobenú poisteným alebo ním
poverenou osobou na lietadle a/alebo na plavidle;
y. za škodu vzniknutú alebo spôsobenú na pôde,
pozemkoch, plodinách, lesoch a iných rastlinných
kultúrach;
z. za škodu spôsobenú stratou veci.
2. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za:
a. náklady na zhotovenie, opravu, úpravu, výmenu
alebo nahradenie akejkoľvek veci alebo jej časti,
ktorá je alebo môže byť poistená podľa časti 2 týchto
ZD-CAR;
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b. škody na majetku, pozemkoch alebo stavbách
spôsobené vibráciami alebo odstránením či
oslabením nosných prvkov pri príprave stavieb,
zemných prácach alebo pri zakladaní stavieb, ako i
zodpovednosť za škody v dôsledku takýchto škôd na
zdraví alebo na veci, ktoré nastanú po takejto škode
alebo v jej dôsledku.
3. Poistenie sa nevzťahuje na nároky v súvislosti s
akoukoľvek náhradou škody priznanou orgánom
miestne príslušným v Spojených štátoch amerických
alebo Kanade, oprávneným rozhodovať o právach a
povinnostiach právnických a/alebo fyzických osôb.
4. Poistenie sa nevzťahuje na škodu vyplývajúcu alebo
akýkoľvek
nárok
súvisiaci
so
skutočným,
predpokladaným alebo hroziacim únikom, vypustením,
rozptýlením
alebo
uvoľnením
akýchkoľvek
znečisťujúcich látok. Táto výluka sa však nevzťahuje na
škodu spôsobenú tepelnými účinkami, sadzami alebo
dymom, pochádzajúcimi z požiaru. Pre účely tohto
poistenia sa požiarom rozumie oheň, ktorý vznikol
alebo sa vlastnou silou rozšíril mimo určeného ohniska.
5. Poistenie sa nevzťahuje na nároky uplatnené v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich
environmentálnu zodpovednosť, prevenciu alebo
nápravu environmentálnych škôd.
6. Poistenie sa nevzťahuje na náhradu poplatkov,
pokút, penále, peňažných trestov, a to na základe
občianskoprávnych predpisov, obchodnoprávnych
predpisov, predpisov správneho práva alebo na základe
zmluvy, vrátane tzv. punitive damages, exemplary
damages (sankčné náhrady škôd, plniace represívnu
funkciu) a podobne.
7. Pre účely poistenia zodpovednosti za škodu podľa
časti 3 týchto ZD-CAR sa primerane uplatnia
ustanovenia o výlukách uvedené v čl. 6 VPPM, ktoré nie
sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

Článok 3 – Poistné plnenie
1. Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený
právo, aby poisťovateľ za neho v rozsahu a za
podmienok stanovených v týchto ZD-CAR vyplatil
poškodenému náhradu škody, za ktorú poistený na
základe všeobecne záväzných právnych predpisov
zodpovedá.

náklady občianskeho súdneho konania, vrátane trov
právneho zastúpenia, ktoré je poistený na základe
právoplatného rozhodnutia súdu povinný nahradiť
poškodenému, v súvislosti s nárokom uplatneným voči
poistenému v dôsledku škody, na ktorú sa toto
poistenie vzťahuje.
4. Právoplatné rozhodnutie súdu o povinnosti
poisteného nahradiť škodu zaväzuje poisťovateľa
vyplatiť poškodenému náhradu škody za poisteného len
vtedy, ak sa poisťovateľ zúčastnil súdneho procesu,
zabezpečoval právne zastúpenie poisteného alebo sa
týchto možností písomne zriekol.
5. Pokiaľ sa k tomu poisťovateľ po vzniku škodovej
udalosti písomne zaviazal, nahradí poistenému taktiež:
a. nevyhnutne vynaložené náklady občianskeho
súdneho konania o náhrade škody, pokiaľ toto
konanie je nevyhnutné k určeniu zodpovednosti
poisteného alebo výšky škody, za ktorú poistený
zodpovedá, vrátane trov právneho zastúpenia
poisteného v tomto konaní;
b. náklady vynaložené poisteným na mimosúdne
prejednanie nároku na náhradu škody, a to v
rozsahu, v akom ich poisťovateľ vopred odsúhlasil.
6. Poisťovateľ nahradí za poisteného nároky na úhradu
za poskytnutú zdravotnú starostlivosť uplatnené
zdravotnými poisťovňami voči poistenému a nároky na
náhradu vyplatených dávok Sociálnej poisťovne
uplatnené voči poistenému (regresné náhrady
zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne) za škodu
na zdraví, za ktorú poistený zodpovedá poškodenému,
ktorý nie je zamestnancom poisteného.
7. Súčet náhrad škôd a náhrad nákladov vo vyššie
uvedenom rozsahu však nesmie presiahnuť limit
poistného plnenia uvedeného v poistnej zmluve.
8. Poisťovateľ vyplatí za poisteného náhradu škody
vzniknutej ako následok jednej škodovej udalosti, ako aj
všetkých škodových udalostí vzniknutých počas poistnej
doby, maximálne do výšky limitu poistného plnenia
dojednaného v poistnej zmluve, nezávisle na počte
poistených, poškodených osôb, vznesených nárokov
alebo súdnych konaní.
9. Poisťovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a
mimosúdne vyrovnať akýkoľvek nárok podľa vlastného
uváženia.

2. Predpokladom vzniku povinnosti poisťovateľa
poskytnúť náhradu škody je, že škoda bola spôsobená v
súvislosti so stavebnými prácami poistenými podľa časti
2 týchto ZD-CAR.

10. Pre plnenie poisťovateľa sa primerane uplatnia
ustanovenia čl. 5, bod 4, 5 a čl. 9, bod 13, 15 VPPM.

3. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho nahradil

1. Okrem povinností stanovených poistnou zmluvou,
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Článok 4 – Povinnosti poisteného

VPPM a všeobecne záväznými právnymi predpismi, je
poistený povinný:
a. oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu
každé zvýšenie poistného rizika, ktoré nastalo po
uzavretí poistnej zmluvy;
b. bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi vznik
škodovej udalosti a skutočnosť, že poškodený uplatnil
proti nemu právo na náhradu škody. Je povinný
vyjadriť sa k svojej zodpovednosti za vzniknutú škodu,
k požadovanej náhrade škody a k jej výške;
c. oznámiť poisťovateľovi, že proti nemu bolo v
súvislosti so škodovou udalosťou zahájené konanie
pred štátnym orgánom alebo rozhodcovské konanie,
oznámiť meno svojho právneho zástupcu,
informovať poisťovateľa o priebehu a výsledkoch
konania o náhrade škody a postupovať v súlade s
pokynmi poisťovateľa;
d. vykonať opatrenia, aby nedošlo k premlčaniu alebo k
zániku práva na náhradu škody v súvislosti s
prechodom práv na poisťovateľa;
e. umožniť poisťovateľovi kedykoľvek nahliadnuť do
účtovných a iných dokladov, pokiaľ je to nutné k
zisteniu alebo prevereniu hodnôt rozhodných pre
stanovenie výšky poistného.

2. Poistený nie je bez predchádzajúceho písomného
súhlasu poisťovateľa oprávnený:
a. vykonať akýkoľvek úkon, ktorým by uznával svoju
zodpovednosť;
b. uzavrieť zmier, uznať akékoľvek nároky na náhradu,
vrátane nárokov na náhradu nákladov.

Článok 5 – Prechod práv
1. Pokiaľ poisťovateľ nahradil za poisteného škodu,
prechádza na neho právo poisteného na náhradu škody
alebo iné obdobné právo, ktoré mu v súvislosti s jeho
zodpovednosťou za škodu vzniklo proti inému.
2. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe
právo na vrátenie vyplatenej sumy alebo na zníženie
dôchodku alebo na zastavenie jeho výplaty, prechádza
toto právo na poisťovateľa, pokiaľ za poisteného túto
sumu zaplatil alebo za neho vypláca dôchodok.
3. Na poisťovateľa prechádza aj právo poisteného na
úhradu tých nákladov konania o náhrade škody, ktoré
sa poistenému priznali proti druhému účastníkovi,
pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného zaplatil.
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