
 

 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZÁSOB K ROZHODNÉMU DŇU  
ODROZ/0519 KU VPPPM/0519 

platné od 15.06.2019 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

Pre zmluvné poistenie zásob k rozhodnému dňu, 
ktoré uzaviera Union poisťovňa, a. s. (ďalej len 
„poisťovateľ“), platia ustanovenia Občianskeho 
zákonníka, Všeobecné poistné podmienky 
poistenia majetku pre podnikateľské subjekty 
VPPPM/0519 (ďalej len „VPPPM“), Osobitné 
dojednania pre poistenie majetku ODMAJ/0519 ku 
VPPPM/0519 (ďalej len „ODMAJ“), tieto Osobitné 
dojednania ODROZ/0519 (ďalej len „ODROZ“) a 
poistná zmluva. 
 

Článok 2 
Poistná suma 

1. Poistnú sumu určuje poistený k prvému dňu 
poistenia tak, aby zodpovedala maximálnej 
hodnote poisťovaných zásob počas doby 
poistenia. 

2. Poistná suma je hornou hranicou poistného 
plnenia za jednu poistnú udalosť. 

 
Článok 3 

Hlásenie poistných súm 
1. Poistený je povinný v deň uvedený v poistnej 

zmluve v každom mesiaci (ďalej len „rozhodný 
deň“) zistiť hodnotu poistených zásob v danom 
mesiaci. Pokiaľ sa v poistnej zmluve 
nedohodne iný deň, je rozhodným dňom 
rovnaký deň v kalendárnom mesiaci ako prvý 
deň účinnosti poistnej zmluvy. 

2. Poistený je povinný pravidelne každý mesiac, 
najneskôr do dvoch týždňov po rozhodnom dni, 
písomne nahlásiť poisťovateľovi zistenú 
hodnotu poistených zásob k rozhodnému dňu. 
Ak poistený nenahlási poisťovateľovi hodnotu 
zásob k rozhodnému dňu v uvedenej lehote, za 
hodnotu zásob sa považuje hodnota z 
posledného doručeného hlásenia. 

3. Ak poistený nenahlási poisťovateľovi stav 
zásob ani k prvému rozhodnému dňu, je 
hornou hranicou poistného plnenia do 
doručenia prvého hlásenia suma rovnajúca sa 
polovici dojednanej poistnej sumy. 

4. Ak hodnota zásob k rozhodnému dňu uvedená 
v hlásení prekročí výšku poistnej sumy, 
považuje sa takéto hlásenie zároveň za žiadosť 
o zvýšenie poistnej sumy do konca aktuálneho 
poistného obdobia (pre poistné zmluvy s 
bežným poistným) alebo doby poistenia (pre 
poistné zmluvy s jednorazovým poistným). Ak 
poisťovateľ písomne neodmietne žiadosť 

v priebehu dvoch týždňov od doručenia 
hlásenia, považuje sa táto žiadosť za prijatú. 

5. Poistený môže v hlásení zaslanom podľa ods. 
4 uviesť, že poisťovateľ nemá dané hlásenie 
považovať za žiadosť o zvýšenie poistnej sumy 
do konca aktuálneho poistného obdobia (pre 
poistné zmluvy s bežným poistným), resp. 
doby poistenia (pre poistné zmluvy s 
jednorazovým poistným). 

 
Článok 4 

Poistné plnenie 
1. Poisťovateľ v prípade poistnej udalosti 

poskytne poistné plnenie poistenému podľa 
VPPPM, ODMAJ, týchto ODROZ a poistnej 
zmluvy.  

2. Ak v poslednom hlásení pred poistnou 
udalosťou alebo v hlásení, ktoré za posledné 
platilo (čl. 3 ods. 2 a 3), bola poisteným 
nahlásená nižšia hodnota zásob, ako bola ich 
skutočná hodnota na mieste poistenia v deň, 
kedy bolo alebo malo byť uskutočnené 
posledné hlásenie pred poistnou udalosťou, je 
poisťovateľ oprávnený upraviť poistné plnenie 
určené podľa VPPPM tak, že takto určené 
poistné plnenie vynásobí pomerom hodnoty 
zásob uvedenej na poslednom hlásení pred 
poistnou udalosťou alebo na hlásení, ktoré za 
posledné platilo, k ich skutočnej hodnote na 
mieste poistenia v deň, kedy bolo alebo malo 
byť uskutočnené posledné hlásenie pred 
poistnou udalosťou. 

 
Článok 5 

Platenie poistného 
1. Poistné za poistné obdobie (pre poistné zmluvy 

s bežným poistným) alebo za dobu poistenia 
(pre poistné zmluvy s jednorazovým poistným) 
sa platí v dvoch splátkach: v zálohovej a 
doúčtovacej.  

2. Zálohová splátka je splatná prvý deň poistného 
obdobia (pre poistné zmluvy s bežným 
poistným), resp. doby poistenia (pre poistné 
zmluvy s jednorazovým poistným). Je 
stanovená ako súčin jednej polovice poistnej 
sumy a ročnej sadzby uvedenej v poistnej 
zmluve.  

3. Ak v priebehu poistného obdobia (pre poistné 
zmluvy s bežným poistným), resp. doby 
poistenia (pre poistné zmluvy s jednorazovým 
poistným) nastane prípad, že spotrebované 
poistné je vyššie ako zálohová splátka, má 
poisťovateľ právo požadovať zaplatenie ďalšej 
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zálohovej splátky, maximálne však do výšky 
polovice prvej zálohovej splátky.  

4. Doúčtovacia splátka je splatná do jedného 
mesiaca odo dňa doručenia doúčtovania. Jej 
výška je určená ako rozdiel medzi výškou 
spotrebovaného poistného a súčtu všetkých 
zálohových splátok týkajúcich sa daného 
poistného obdobia (pre poistné zmluvy s 
bežným poistným), resp. doby poistenia (pre 
poistné zmluvy s jednorazovým poistným). 

5. Spotrebované poistné sa určí ako súčin ročnej 
sadzby uvedenej v poistnej zmluve a váženého 
aritmetického priemeru hodnôt poistených 
zásob podľa hlásení poisteného počas 
poistného obdobia (pre poistné zmluvy s 
bežným poistným), resp. doby poistenia (pre 
poistné zmluvy s jednorazovým poistným) 
alebo hodnôt, ktoré boli za hlásenia 
považované (čl. 3 ods. 2 a 3). Váhou v 
aritmetickom priemere je počet dní, počas 
ktorých dané hlásenie platí. Ak podľa čl. 3 ods. 

4 poisťovateľ odmietol žiadosť o navýšenie 
poistnej sumy alebo poistený podľa čl. 3 ods. 5 
vyhlásil, že nežiada navýšenie poistnej sumy, 
nezapočítava sa do priemernej hodnoty zásob 
tá časť, ktorá presiahla výšku poistnej sumy.  

6. Zálohová splátka vrátane ďalšej zálohovej 
splátky podľa ods. 3 sa považuje za minimálne 
poistné. Ak spotrebované poistné nedosiahne 
výšku minimálneho poistného, poisťovateľ má 
nárok na celé minimálne poistné. 

7. Nezaplatením minimálneho poistného zaniká 
poistenie v zmysle §801 Občianskeho 
zákonníka. 

 
Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
1. Od ustanovení čl. 2 až 5 týchto ODROZ sa 

možno v poistnej zmluve odchýliť. 
2. Tieto ODROZ sú účinné od 15.06.2019 a sú 

súčasťou poistnej zmluvy.

 


