Poistenie majetku počas výstavby
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť:
Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L&2350 Luxemburg, Luxembursko
konajúca prostredníctvom
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice
Produkt: Stavebno&montážne poistenie
Informačný dokument Vám poskytuje základný prehľad o rozsahu a podmienkach tohto poistenia. Kompletné informácie pred uzavretím
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené v poistnej zmluve, zmluvných dojednaniach pre stavebné poistenie alebo
zmluvných dojednaniach pre montážne poistenie, všeobecných poistných podmienkach a ďalších dokumentoch, na ktoré sa poistná zmluva
odvoláva.
O aký typ poistenia ide?
Stavebno(montážne poistenie sa vzťahuje na vecné škody, ktoré vzniknú na majetku počas jeho výstavby, prístavby, nadstavby,
rekonštrukcie, či montáže časti stavebných alebo montážnych diel.
Čo je predmetom poistenia?
Škody, ktoré vzniknú na poistenom majetku
počas výstavby, rekonštrukcie, montáže
následkom akéhokoľvek nebezpečenstva
okrem výluk, uvedených v podmienkach
poistnej zmluvy, napr.:
Škody
spôsobené
živelnými
nebezpečenstvami,
najmä
požiarom,
povodňou,
záplavou,
zemetrasením,
prívalom dažďovej vody, víchricou
Škody spôsobené krádežou vlámaním,
vandalizmom
Škody na bezchybne realizovaných prvkoch
stavebného diela v dôsledku chyby
konštrukcie, nedostatočne alebo chybne
vykonanou prácou alebo chybou materiálu.
Poisteným majetkom môže byť:
existujúci majetok alebo majetok prevzatý alebo
prenajatý poisteným, stavebné stroje a zariadenie
staveniska, odpratávacie náklady na odstránenie
sutín po poistnej udalosti, náklady za prácu
nadčas, prácu v noci, počas sviatkov, za expresné
dodanie náhradných dielov.
Doplnkovým voliteľným poistením je:
Poistenie
zodpovednosti
za
škodu
spôsobenú tretej osobe v súvislosti so
stavebno(montážnymi prácami,
Poistenie škôd počas doby odstraňovania
chýb a nedorobkov,
Poistenie rizika chybného projektu,
Poistenie škôd počas testovania technológie.

Čo nie je predmetom poistenia?
Vady, nedostatky, poruchy, za ktoré zodpovedá výrobca,
dodávateľ, opravárenská firma
Následné škody ako sú napr. ušlý zisk, zvýšené náklady na
výrobu, penále
Škody spôsobené povodňou v územiach, ktoré sú zaplavované
20(ročným prietokom alebo nižším v zmysle hydrologických
údajov spracovaných najmä hydrometeorologickým ústavom
Škody vzniknuté pôsobením bežných atmosférických zrážok
Škody vzniknuté lúpežným prepadnutím.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje na škody, ku ktorým došlo:
v dôsledku
úmyselného
konania
alebo
hrubou
nedbanlivosťou zo strany poisteného,
v dôsledku čiastočného alebo úplného zastavenia stavebno(
montážnych prác,
v dôsledku chýb a nedostatkov, ktoré mali poistené veci
v čase uzavretia poistenia a boli alebo mohli byť známe
poistenému,
v dôsledku nedodržania právnych predpisov, účelu diela,
technických noriem a technologických postupov,
pokiaľ poistený pri oprave alebo výmene veci nepostupoval
v súlade s pokynmi poistiteľa, ten môže poistné plnenie
znížiť úmerne tomu, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah
jeho povinnosti plniť,
na inom mieste, ako je uvedené v poistnej zmluve.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Na mieste vykonávania stavebno(montážnych prác uvedenom v poistnej zmluve.

Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia:
• pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poistiteľa,
• na požiadanie poistiteľa predložiť materiály a poskytnúť súčinnosť, nevyhnutnú pre posúdenie rizika, napr. Zmluva o dielo,
harmonogram prác.
Povinnosti počas trvania poistenia:
• platiť poistné v termíne a spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve,
• dbať, aby škodová udalosť nenastala a neporušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu poistného nebezpečenstva (možná
príčina vzniku škody), uložené právnymi predpismi, alebo ktoré sú ustanovené poistnou zmluvou.
Povinnosti v prípade uplatnenia nároku na poistné plnenie:
• oznámiť poistiteľovi vznik škodovej udalosti, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov, predložiť poistiteľovi
potrebné doklady, postupovať v súlade s pokynmi poistiteľa a učiniť opatrenia, aby sa škoda ďalej nezväčšovala,
• vyčkať s opravou poškodenej veci alebo s odstraňovaním zvyškov zničenej veci na pokyn poistiteľa, pokiaľ nie je potrebné
z bezpečnostných, hygienických, ekologických alebo iných závažných dôvodov s opravou veci alebo odstránením jej zvyškov
začať skôr,
• zabezpečiť poškodené veci alebo ich súčasti ako dôkazné prostriedky a mať ich k dispozícii k preukázaniu zo strany poistiteľa
alebo ním poverených osôb.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Jednorazové poistné za dobu trvania poistenia platíte najneskôr v deň začiatku poistenia.
Výška jednorazového poistného (prípadne jeho splátok), s termínom splatnosti a údajmi o spôsobe platby, je uvedená v poistnej
zmluve. Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo poštovým poukazom.

Kedy začína a končí krytie?
Poistné krytie začína okamihom zahájenia stavebno(montážnych prác, resp. vyložením poistených vecí na stavenisku , a to bez
ohľadu na skorší deň uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Koniec poistného krytia je okamihom odovzdania diela
alebo do okamihu ukončenia prvej skúšobnej prevádzky, najdlhšie však do okamihu vydania kolaudačného rozhodnutia. Poistenie
zanikne najneskôr dňom uvedeným v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete vypovedať do dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy. Poistenie zanikne uplynutím osemdňovej
výpovednej lehoty, ktorá sa počíta odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede.
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