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Osobitné poistné podmienky
pre poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu
Článok 1
1.

Tieto osobitné poistné podmienky pre poistenie majetku pre prípad
odcudzenia alebo vandalizmu (ďalej len „OPPOV“) doplňujú ustanovenia
Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku (ďalej len
„VPPM“) a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistenie pre
prípad odcudzenia alebo vandalizmu sa riadi príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, VPPM, týmito OPPOV, zmluvnými dojednaniami
a poistnou zmluvou.

Článok 2
1.

2.

1.

2.

1.

2.
3.

1.

2.
3.

Poistné riziká

1.

2.

3.

4.

Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak bola poistená veci
odcudzená:
(a) krádežou vlámaním,
(b) lúpežou,
(c) pri preprave peňazí.
Tieto poistné riziká sa vzťahujú aj na poškodenie alebo zničenie poistenej
veci a poistených mechanických zábranných prostriedkov slúžiacich na
jej ochranu voči odcudzeniu v súvislosti s vykonaním alebo pokusom
o vykonanie týchto činov bez ohľadu či k samotnej krádeži vlámaním
alebo lúpeži poistenej veci došlo alebo nedošlo.
V poistnej zmluve je možné dojednať poistné riziko vandalizmus.
Podmienkou vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia z poistných
rizík uvedených v bodoch 1. a 2. tohto článku je, že škodová udalosť bola
nahlásená polícii, ktorá ju vyšetrovala (bez ohľadu na to či bol páchateľ
zistený alebo nezistený) a poistený umožnil poisťovateľovi prístup
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Výluky z poistenia

Toto poistenie sa nevzťahuje na:
(a) motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel, ktoré sú vyrobené
alebo schválené na účely prevádzky v premávke na pozemných
komunikáciách a podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel,
(b) lietadlá, plavidlá, koľajové vozidlá, prípadne iné zariadenia schopné
pohybu v atmosfére,
(c) domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá a iné druhy vyšších
organizmov,
(d) lesy, porasty a rastliny,
(e) budovy v čase vykonávanie stavebných prác a na škody na veciach
uložených v takejto budove,
(f) verejné prenosové a distribučné sústavy elektriny, plynu, vody, tepla
a verejné elektronické komunikačné siete,
(g) softvérové vybavenie a elektronické dáta,
(h) škody spôsobené spreneverou, obyčajnou krádežou (t.j. krádežou
bez prekonania prekážky),
(i) škody spôsobené úmyselným konaním zamestnancov poisteného, ak
toto konanie bolo uskutočnené v mieste poistenia počas doby, kedy
bol umožnený prístup do miesta poistenia pre týchto zamestnancov.
(j) škody spôsobené zistením rozdielov pri inventúre alebo audite.
Poistenie prepravy peňazí sa nevzťahuje na lúpež ku ktorej došlo v čase
od 22:00 do 6:00.
Poistenie vandalizmu sa nevzťahuje na škody:
(a) estetického charakteru (pomaľovanie, posprejovanie, polepenie, rytie
a pod.), ktoré nemajú vplyv na funkčnosť poistenej veci,
(b) spôsobobené vo vnútri nehnuteľností.

Článok 6

Miesto poistenia

Pre predmety poistenia uvedené v článku 2 bod 2. písmená (a) až (c) je
miestom poistenia uzamknutý úschovný objekt nachádzajúci sa v mieste
poistenia uvedenom v poistnej zmluve.
Pre poistné riziko preprava peňazí je miestom poistenia územie
Slovenskej republiky pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

Článok 4

Článok 5

Predmet poistenia

Ak je poistenou vecou budova alebo stavba tak sa poistenie vzťahuje aj
na jej:
(a) stavebné súčasti,
(b) príslušenstvo budovy alebo stavby,
(c) pevne zabudované úschovné objekty, ktorých obsah je poistený,
(d) riadne nainštalované/namontované vonkajšie mechanické zábranné
prostriedky patriace k budove alebo stavbe (napr. oplotenie, rampa,
turniket); pre predmety uvedené v tomto písmene sa dojednáva
spoločný ročný limit poistného plnenia vo výške 1 % z výšky poistnej
sumy poistenej nehnuteľnosti, ku ktorej predmety patria, maximálne
však 5 000,00 EUR pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, toto poistenie sa nevzťahuje
na:
(a) peniaze, ceniny a cennosti,
(b) nosiče dát a obnovu dát (ďalej len „nosiče dát“),
(c) písomnosti, plány, obchodné knihy a obdobná dokumentácia,
kartotéky, výkresy (ďalej len „dokumentácia“),
(d) motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel a ťažné stroje vedené
v účtovníctve ako hmotný investičný majetok alebo zásoby,
(e) registračné pokladne, automaty na vhadzovanie mincí alebo
vkladanie bankoviek (vrátane automatov na rozmieňanie alebo
zamieňanie peňazí) vrátane ich obsahu, ako aj na automaty
vydávajúce peniaze,
(f) umelecké diela a zbierky,
(g) stavebné úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje náklady
v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy,
(h) výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia
nepoužiteľné pre štandardnú produkciu,
(i) veci hnuteľného charakteru umiestnené na voľnom priestranstve,
(j) veci osobnej potreby zamestnancov poisteného.

Článok 3

k vyšetrovaciemu alebo obdobnému spisu polície a na vyžiadanie
poisťovateľa poskytol kópie v ňom obsiahnutých dokumentov.

Úvodné ustanovenia

V prípade odcudzenia kľúča od vstupných dverí do poistenej
nehnuteľnosti krádežou vlámaním alebo lúpežou poskytne poisťovateľ
nevyhnutné náklady na:
(a) výmenu zámku vstupných dverí do poistenej nehnuteľnosti,
(b) náklady na zablokovanie odcudzených čipových kľúčov, kúpu
a naprogramovanie nových čipových kľúčov v prípade dverí
vybavených magnetickým zámkom.
V prípade zablokovania zámku vstupných dverí do poistenej nehnuteľnosti
v dôsledku krádeže vlámaním alebo lúpeže poskytne poisťovateľ
nevyhnutné náklady na odblokovanie týchto zámkov. Ak rozsah
poškodenia neumožňuje opravu zámku postupuje sa v zmysle bodu 1.
tohto článku.
Ustanovenia bodov 1. a 2. tohto článku sa vzťahujú aj na zámky
vstupných dverí do prevádzky poisteného, pokiaľ sa priestory prevádzky
poisteného nachádzajú v cudzej nehnuteľnosti a zámky sú vo vlastníctve
poisteného.
Ročný limit poistného plnenia pre náklady podľa bodov 1. a 2. je
1 000,00 EUR pre všetky miesta poistenia spolu a spoluúčasť je 30,00
EUR.

Článok 7
1.

Spôsoby zabezpečenia poisteného majetku

Podmienkou vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia z poistných
rizík uvedených v článku 4 bodoch 1. a 2. týchto OPPOV vzniká ak bol
predmet poistenia v čase vzniku poistnej udalosti zabezpečený v súlade
so spôsobmi zabezpečenia majetku proti odcudzeniu alebo vandalizmu
uvedenými v poistnej zmluve.

Článok 8
1.

Poistné plnenie

Povinnosti poisteného

Poistený je povinný v prípade straty kľúča od vstupných dverí do miesta
poistenia alebo kľúča od úschovného objektu, kde sú uložené poistené
veci v súlade so stupňom zabezpečenia
dojednaným
v poistnej

2.

3.

zmluve, bezodkladne zabezpečiť výmenu existujúceho zámku iným
zámkom minimálne rovnakého druhu a kvality.
Poistený je povinný dbať na dodržanie resp. nezníženie spôsobu
zabezpečenia majetku proti odcudzeniu, ktorý je dohodnutý v poistnej
zmluve.
V prípade vzniku poistnej udalosti zabezpečiť inventarizáciu majetku
a zabezpečiť pre poisťovateľa všetky potrebné podklady na preverenie
správnosti vykonanej inventarizácie.

Článok 9

8.

Článok 10 Záverečné ustanovenia
1.

2.

Výklad pojmov

1.

Za krádež vlámaním sa považuje prisvojenie si poistenej veci treťou
osobou, ak sa páchateľ zmocnil tejto veci jedným z nasledujúcich
spôsobov:
(a) do miesta poistenia sa dostal za preukázateľného použitia nástroja
alebo zariadenia, ktoré nie je určené na jeho riadne otváranie, alebo
iným deštrukčným spôsobom,
(b) do miesta poistenia sa dostal za použitia kľúča určeného na jeho
riadne otváranie, ktorého sa preukázateľne zmocnil krádežou
vlámaním alebo lúpežou,
(c) do bezpečnostnej schránky alebo úschovného objektu, ktorej obsah
je poistený sa dostal za preukázateľného použitia nástroja alebo
zariadenia, ktoré nie je určené na jeho riadne otváranie, alebo za
použitia kľúča určeného na jeho riadne otváranie, ktorého sa
preukázateľne zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežou; zároveň
sa do miesta poistenia kde je bezpečnostná schránka alebo
úschovný objekt uložený dostal spôsobom uvedeným v písmene (a)
alebo (b) tohto bodu,
(d) do miesta poistenia sa dostal iným spôsobom ako je uvedené
v písmene (a) alebo (b) tohto bodu pričom zanechal trasologické
stopy dokazujúce jeho nepovolenú prítomnosť alebo existujú iné
dôkazy (napr. kamerový záznam) potvrdzujúce vniknutie
a prítomnosť páchateľa.

2.

Za lúpež sa považuje zmocnenie sa veci páchateľom:
(a) za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia proti
poistenému, jeho zamestnancovi, inej oprávnenej osobe, alebo
osobe poverenou poistený,
(b) využitím zníženého odporu poisteného, zamestnanca poisteného
alebo oprávnenej osoby, alebo v dôsledku ich 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 poistený alebo poverená osoba; za osoby
poverené poisteným sa pre toto písmeno považujú osoby, ktorým
poistený zveril poistené veci, osoby poverené strážením
prepravovaných vecí, alebo osoby poverené strážnou službou.

3.

Poverená osoba je zamestnanec/zamestnankyňa poisteného vo veku
minimálne 18 rokov, bezúhonný/-á, spôsobilý/-á na právne úkony,
v plnom rozsahu a je zdravotne, fyzicky a a psychicky spôsobilý/-á na
výkon činnosti, ktorou bol/-a poverený/-á.

4.

Prepravou peňazí sa rozumie lúpež prepravovaných peňazí a/alebo cenín
(ďalej len „preprava peňazí“) vykonávaná poisteným alebo poisteným
poverenou osobou. Toto poistenie sa vzťahuje aj na:
(a) lúpež ku ktorej došlo pri preberaní alebo odovzdávaní peňazí a/alebo
cenín v miestach určenia,
(b) lúpež v čase zníženého odporu poisteného alebo poverenej osoby
v dôsledku ich 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
poistený alebo poverená osoba.

5.

Spreneverou sa rozumie privlastnenie si zverenej poistenej veci.

6.

Úschovné objekty sú priestory ohraničené špeciálnou konštrukciou,
ktorá zaručuje maximálne dosiahnuteľnú bezpečnosť pre vnútri uložené
predmety pred ich poškodením alebo zničením. Pre účely týchto
osobitných poistných podmienok sú úschovné objekty dvojplášťové
ohňovzdorné s izolačnou výplňou.

7.

Pod vandalizmom sa rozumie úmyselné poškodenie alebo úmyselné
zničenie verejne prístupnej poistenej veci, alebo poistenej veci
nachádzajúcej sa v priestore bezprostredne hraničiacom s verejne
prístupným miestom, ktorého sa dopustila tretia osoba (páchateľ).
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Voľným priestranstvo sa chápe priestranstvo mimo interiéru budovy
alebo stavby.

3.

OPPOV tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a zmluvné strany
môžu upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to
nie je v OPPOV výslovne zakázané.
Ustanovenia týchto OPPOV týkajúce sa poisteného platia aj pre poistníka
(pokiaľ je poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú
oprávnenú osobu.
Tieto OPPOV nadobúdajú účinnosť dňom 07.03.2018.

