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Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Na poistenie, ktoré sa uzatvára podľa týchto zmluvných dojednaní ZD VÝST 2019 sa vzťahujú Všeobecné poistné
podmienky pre poistenie majetku (ďalej len „VPP PMA 2019“), Osobitné poistné podmienky pre živelné poistenie (ďalej len
„OPP ZVL 2019“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie odcudzenia a vandalizmu (ďalej len „OPP ODV 2019“),
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP ZOD 2019“).
Oddiel I – Poistenie majetku
Článok 2
Rozsah poistenia
1. V poistení živelných udalostí je možné dojednať poškodenie, zničenie alebo stratu poisteného predmetu rizikami, resp.
Živelné
skupinami rizík v rozsahu čl. 2, ods. 2. až 5. OPP ZVL 2019.
poistenie
2. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci poistným rizikom „rozšírený rozsah poistenia“ (alebo „EC“) v rozsahu
čl. 2 ods. 5. OPP ZVL 2019 sa vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie veci spôsobené:
a) pádom poistenej veci v mieste poistenia,
b) poškodením poistenej veci návštevníkom expozície.
3.
Pokiaľ
je v zmluve dojednané poistenie „odcudzenie“, poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poisteného
Odcudzenie
predmetu poistenia v rozsahu čl. 2 ods. 1 a 2. OPP ODV 2019.
4. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci poistným rizikom „Odcudzenie“ sa vzťahuje aj na odcudzenie veci bez
prekonania prekážky, tzv. „prostú krádež“. Poistenie prostej krádeže je kryté iba v oficiálnom termíne konania výstavy v čase,
kedy je výstava prístupná verejnosti za podmienky prítomnosti minimálne jedného povereného pracovníka vystavovateľa.
5.
Poistenie pre prípad odcudzenia sa na rozdiel od OPP ODV 2019 vzťahuje aj na úmyselné poškodenie predmetu poistenia,
Čistý
tzv. „vandalizmus“.
vandalizmus
6. Poistenie v zmysle ods. 3. až 5. 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.
Článok 3
Výluky z poistenia
1. Poistenie pre prípad „prostej krádeže“ sa nevzťahuje na:
a) veci a tovary určené na priamy predaj,
b) autopríslušenstvo a iné vnútorné vybavenie vystavovaných automobilov, do ktorých je umožnený voľný prístup
verejnosti.
2. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie poisteného predmetu:
a) pri preprave po areáli výstaviska,
b) akýmkoľvek znečistením, zafarbením a pod. (napr. sprejermi).
Článok 4
Predmet poistenia
Poistenie pre prípad živelných udalostí a odcudzenia podľa čl. 2 týchto ZD VÝST 2019 je možné dojednať pre nasledujúce
predmety:
a) exponáty, vzorky, názorné modely a prototypy,
b) tovar určený na predaj,
c) zariadenia expozície a materiálu pre jej vybudovanie,
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d) zásoby pohostenia a propagačného materiálu,
e) zvršky pracovníkov expozície.
Článok 5
Limit poistného plnenia
1. Pre poistenie zvrškov pracovníkov expozície sa dojednáva limit plnenia vo výške 165,00 Eur na jedného pracovníka
expozície.
2. Právo na plnenie do výšky dohodnutej poistnej sumy alebo limitu plnenia dohodnutého v poistnej zmluve v prípade
poistenia odcudzenia vznikne poistenému len vtedy, keď odcudzená vec bola v čase poistnej udalosti zabezpečená
spôsobom uvedeným v čl. 6 ods. 1. a 2. týchto ZD VÝST 2019, okrem prípadu uvedeného v čl. 2 ods. 4. týchto ZD VÝST
2019.
Prostá krádež
3. Pre prípad „prostej krádeže“ sa dojednáva limit plnenia vo výške 3 500,00 Eur.
4. Pre prípad poškodenia alebo zničenia poisteného predmetu poistenia „vandalizmom“ sa dojednáva limit plnenia vo výške
Čistý
5 000,00 Eur.
vandalizmus
5. Právo na plnenie do výšky limitu plnenia dohodnutého v poistnej zmluve v prípade „prostej krádeže“ vznikne poistenému
len vtedy, keď boli v čase poistnej udalosti splnené podmienky uvedené v čl. 6 ods. 3. týchto ZD VÝST 2019.
Článok 6
Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia
1. Pre poistenie odcudzenia podľa čl. 2 ods. 3 a vandalizmu podľa čl. 2 ods. 5 týchto ZD VÝST 2019 sa dojednáva splnenie
nasledovných podmienok:
a) veci na výstave musia byť umiestnené vo vitrínach alebo iných úschovných objektoch, k otvoreniu ktorých je potrebné
použiť príslušný kľúč alebo náradie, alebo pevne pripevnené so stavbou stánku poisteného, príp. ukotvené
uzamykacím mechanizmom (oceľové lano, reťaz) k inej pevnej časti nachádzajúcej sa v mieste výstavy (stĺp, nosník
a pod.),
b) budova, v ktorej sa poistené veci nachádzajú, musí byť strážená bezpečnostnou službou.
2. V prípade, že vystavované veci vzhľadom na ich povahu nemôžu byť umiestnené vo vnútri budovy, areál výstaviska, na
ktorom sa veci nachádzajú musí byť oplotený, trvale osvetlený a strážený bezpečnostnou službou.
3. Poistenie „prostej krádeže“ je kryté iba v oficiálnom termíne konania výstavy v čase, kedy je výstava prístupná verejnosti
za podmienky prítomnosti minimálne jedného povereného pracovníka vystavovateľa.
Článok 7
Výklad pojmov
Pre účely tohto poistenia platí:
1. Pevným pripevnením sa rozumie také spojenie, ktoré zabraňuje voľnej manipulácii s poistenou vecou a na to, aby došlo
k premiestneniu, je potrebné použiť násilie alebo náradie.
2. Za uzamykací mechanizmus sa považuje reťaz s priemerom oka min. 6 mm alebo oceľové lano s priemerom kábla min.
10 mm, uzamknuté bezpečnostným visiacim zámkom.
Oddiel II – Poistenie zodpovednosti za škodu
Článok 8
Rozsah poistenia
Poistenie sa vzťahuje na prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú inému
v súvislosti s prevádzkou expozície na výstavisku špecifikovanom v zmluve v čase oficiálneho termínu konania výstavy.
Oddiel III – Záverečné ustanovenia
Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. VPP PMA 2019, OPP ZVL 2019, OPP ODV 2019, VPP ZOD 2019 a tieto ZD VÝST 2019 sú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy.
2. Schválené predstavenstvom poisťovateľa dňa 24.09.2019.
3. Tieto ZD VÝST 2019 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňom
01.10.2019.

Infolinka ČSOB Poisťovňa: 0850 111 303 E-mail: infolinka@csob.sk, www.csob.sk

strana 2 / 2

