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Článok 1 Úvodné ustanovenia 
 

1. Tieto osobitné poistné podmienky pre poistenie majetku proti všetkým 
rizikám (ďalej len „OPPMVR“) doplňujú ustanovenia Všeobecných 
poistných podmienok pre poistenie majetku (ďalej len „VPPM“) a sú 
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistenie majetku proti 
všetkým rizikám sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka, VPPM, týmito OPPMVR, zmluvnými dojednaniami a poistnou 
zmluvou. 

Článok 2 Predmet poistenia 
 

1.  Ak je predmetom poistenia budova alebo stavba tak poistenie sa vzťahuje 
aj na všetky časti poistenej nehnuteľnosti, vrátane základov, pivničných 
múrov, stavebných súčastí a príslušenstva budovy alebo stavby. 

2. Ak je predmetom poistenia budova alebo stavba, poistenie sa vzťahuje aj 
na: 

 (a)  riadne nainštalované/namontované vonkajšie mechanické zábranné 
prostriedky patriace k budove alebo stavbe (napr. oplotenie, rampa, 
turniket), 

 (b)  cesty, chodníky a spevnené plochy patriace k budove alebo stavbe, 
ktoré sú vo vlastníctve poisteného, 

 (c) iné vedľajšie stavby bez súpisného čísla (napr. altánok, bazén), ktoré 
prináležia k poistenej budove alebo stavbe.  

Ak nie sú veci uvedené v písmenách (a) až (c) samostatne poistené, tak 
pre ne platí ročný limit poistného plnenia vo výške 10 % z poistnej sumy 
budovy alebo stavby ku ktorej prináležia, maximálne však 10 000 EUR 
podľa toho, ktorá z uvedených súm je nižšia, ak nie je v poistnej zmluve 
dojednaná iná suma.  

3. Poistenie sa vzťahuje na veci podľa bodov 1. a 2. tohto článku len ak boli 
odovzdané do riadneho užívania na základe kolaudačného rozhodnutia 
s výnimkou tých stavieb podľa bodu 2. kde stavebný úrad upustil od 
kolaudácie.   

4.  Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, 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)  stavby na vodných tokoch, 
 (j) veci osobnej potreby zamestnancov poisteného, 
 (k) sklené časti hnuteľný vecí (napr. obrazovky, nábytkové sklo, 

osvetlovacie telesá). 

Článok 3 Miesto poistenia 
 

1. Ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa vzťahuje na 
poistené veci len vtedy ak ku škode na veci došlo na mieste, ktoré je 
uvedené v poistnej zmluve ako miesto poistenia. 

2. Miestom poistenia je budova, miestnosť alebo miesto nachádzajúce sa na 
území Slovenskej republiky, vymedzené v poistnej zmluve adresou alebo 
katastrálnym územím a číslom parcely (pozemku), kde sa poistené veci 
nachádzajú, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak. 

 

 

3. Miestom poistenia pre: 
 (a)  pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené a stroje, ktoré 

sú prípojnými vozidlami,  
 (b) prenosnú (mobilnú) elektroniku a elektroniku pevne zabudovanú 

v motorovom vozidle, 
 (c) hnuteľné veci okrem vecí uvedených v článku 2 bod 4. písm. (a) a (f), 

ktoré prevzal zamestnanec poisteného na pokyn, alebo so súhlasom 
zamestnávateľa za účelom plnenia svojich pracovných úloh,  

 je územie Slovenskej republiky pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené 
inak. 

4. Pri hnuteľných veciach sa poistenie vzťahuje aj na miesto, kam boli 
poistené veci premiestnené z miesta poistenia uvedeného v poistnej 
zmluve na nevyhnutnú dobu v dôsledku bezprostredne hroziacej alebo už 
vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie sa na toto miesto vzťahuje odo dňa, 
kedy boli poistené veci premiestnené na toto miesto len ak poistený do 14 
dní túto skutočnosť oznámil poisťovateľovi a zároveň mu poskytol adresu 
a zoznam premiestnených vecí. 

5. V prípade ak sa nejedná o poistnú udalosť len v dôsledku nevedomej 
chyby alebo neúmyselného opomenutia: 

 (a) pri uvádzaní miesta poistenia, kde sa poistená vec nachádza, alebo, 
v dôsledku nezahrnutia miesta: 
(i) vlastneného, prenajatého alebo lízovaného poisteným ku dňu 

začiatku poistenia, alebo 
(ii) zakúpeného, prenajatého alebo so začiatkom lízingu počas 

trvania platnosti poistenia,  
 tak sa poistenie vzťahuje aj na tieto miesta v takom rozsahu, ktorý by 
poistenie poskytlo v prípade ak by neprišlo k takejto nevedomej chybe 
alebo neúmyselnému opomenutiu za podmienky, že každá nevedomá 
chyba alebo neúmyselné opomenutie musí byť nahlásené poistníkom, 
resp. poisteným spolu s dátumom zistenia a zaevidovania opravy. Toto 
však nenavyšuje poistné sumy a limity poistného plnenia uvedené 
v poistnej zmluve a nezbavuje povinnosti poistníka, resp. poisteného 
povinnosti nahlásiť nové miesto poistenia  poisťovateľovi najneskôr do 90 
dní odo dňa začatia jeho prvého užívania poisteným.    

6. Pre predmety poistenia uvedené v článku 2 bod 4. písmená (a) až (c) je 
miestom poistenia úschovný objekt nachádzajúci sa v mieste poistenia 
uvedenom v poistnej zmluve. 

Článok 4 Poistné riziká 
 

1.  Toto poistenie sa vzťahuje na priame fyzické škody spôsobené na 
poistenom majetku poistnou udalosťou, ktorá nie je v týchto OPPMVR, 
zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve vylúčená. 

2. Poistenie sa vzťahuje na predmet poistenia aj ak bol stratený v príčinnej 
súvislosti s poistnou udalosťou v zmysle bodu 1. tohto článku, za ktorú 
vzniklo poistenému právo na poistné plnenie. 

 

Článok 5 Výluky z poistenia 
 

1. 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) vrtné veže, atómové elektrárne, 
 (d)  domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá a iné druhy vyšších 

organizmov, 
 (e)  vodstvo, pôdu, polia, lesy, porasty a rastliny,  
 (f)  verejné pozemné komunikácie (diaľnice, cesty, miestne 

komunikácie, verejné účelové komunikácie) vrátane mostov, 
nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov, 

 (g)  budovy v čase vykonávanie stavebných, montážnych alebo 
rekonštrukčných prác a na škody na veciach uložených v takejto 
budove, pokiaľ vykonávané stavebné, montážne alebo rekonštrukčné 
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práce mali akýkoľvek vplyv na príčinu vzniku alebo zväčšenie 
rozsahu následkov škody,  

 (h)  pozemky, nedláždené (nespevnené) nádvoria, násypy, valy, nábrežia, 
ktoré nie sú vybudované z masívneho materiálu (napr. kameň, betón, 
kov, drevo), 

 (i)  verejné prenosové a distribučné sústavy elektriny, plynu, vody, tepla 
a verejné elektronické komunikačné siete, 

 (j) softvérové vybavenie a elektronické dáta, 
 (k)  veci, ktoré sú dlhodobo nevyužívané alebo nevyužiteľné, 
 (l)  škody, ktoré sú dôsledkom odstavenia prevádzky ako hospodárska 

strata, ušlý zisk, 
 (m)  bane a majetok nachádzajúci sa v baniach, 
 (n) nafukovacie haly, stanové haly, stany a majetok uložený v takýchto 

objektoch. 
Poistenie sa na veci uvedené v písmenách (a) až (m) tohto bodu 
nevzťahuje ani v prípade, ak sú súčasťou poisteného súboru alebo výberu 
vecí. 

2. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté na poistenej veci: 

 (a) v dôsledku údržby, opravy, servisu, inštalácie, skúšky, testovania, 

 (b) výrobou, spracovaním, balením alebo akoukoľvek inou prácou na 
nich vykonávaných, 

 (c) v dôsledku prasknutia, lomu, zrútenia alebo prehriatia kotlov, 
bojlerov, ohrievačov, nádrží, potrubí a trubiek, presakovaním tesnení 
alebo chybami zvarov kotlov. 

Ak však vznikne následkom udalosti uvedenej v tomto bode následná 
fyzická škoda, poisťovateľ poskytne poistné plnenie za takto vzniknutú 
následnú fyzickú škodu, pokiaľ táto nie je z poistenia vylúčená. 

3. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, tak sa toto poistenie 
nevzťahuje na škody spôsobené na hnuteľných veciach nachádzajúcich 
sa na voľnom priestranstve, pod prístreškami alebo v otvorených 
budovách, okrem vecí, ktoré sa vzhľadom ku svojmu charakteru (veľkosť, 
hmotnosť a pod.) obvykle na takýchto miestach skladujú (stavebniny, 
hutnícky materiál, ťažké stroje, poľnohospodárska technika a pod.). 

4. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody na poistených veciach: 

 (a) spôsobené spreneverou, podvodom, nepoctivým konaním, činom 
v rozpore s dobrými mravmi poisteného, alebo inej osoby konajúcej 
na podnet poisteného, 

 (b) v dôsledku nevysvetliteľného zmiznutia poistenej veci, 

 (c)  spôsobené stratou poistenej veci okrem prípadov v zmysle 
ustanovenia uvedeného v čl. 4 bod 2. týchto OPPMVR, krádeže 
vlámaním a lúpeže, 

 (d) zistené rozdielom pri inventúre alebo audite, 

 (e) trestným činom spôsobeným počítačom, tabletom, mobilným 
telefónom alebo iným prostriedkom informačných technológií. 

5. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené: 

 (a) zvieratami, vrátane hmyzu a hlodavcov, rastlinami, 

 (b) atmosférickou vlhkosťou alebo suchom, extrémnymi zmenami 
teploty, smogom, vysychaním, odparovaním, výparmi, plynmi, 
prachom, vznikom usadenín, úbytkom na váhe, zmenami farby alebo 
zmenou zloženia tkanín, vône, chuti alebo konečnej úpravy, 

 (c) zemetrasením, ktoré nedosiahne aspoň 6. stupeň  Európskej 
makroseizmickej stupnice (EMS-98) v mieste poistenia, 

 (d) dynamickým pôsobení hmoty vzduchu, ktorá sa nepohybovala 
rýchlosťou 65 km/h (18,06 m/s) a viac, 

 (e) povodňou alebo záplavou, ak kulminačný prietok vody nedosiahne 
v mieste poistenia aspoň úroveň dvadsať ročného prietok; za 
dvadsať ročný prietok sa považuje kulminačný prietok vody v toku, 
ktorý je dlhodobo dosiahnutý alebo prekročený jeden krát za dvadsať 
rokov, 

 (f) zaplavením územia v dôsledku regulovaného vypúšťania vôd 
z vodných tokov alebo vodných nádrží,  

 (g) zvýšením hladiny podzemnej vody, ktoré nebolo spôsobené 
povodňou, záplavou alebo atmosférickými zrážkami, 

 (h) zosuvom pôdy ak: 

  (i)  sa v čase uzatvorenia poistnej zmluvy zosuv pôdy 
v geologickom zmysle už začal, 

  (ii) bol zosuv pôdy zapríčinený akoukoľvek priemyselnou, 
stavebnou alebo ľudskou činnosťou, 

  (iii)  sa s ohľadom na situáciu v mieste poistenia dá predpokladať, 
t.j. jeho výskyt bol častejší ako jedenkrát za desať rokov pred 
dátumom vzniku škodovej udalosti. 

 (i) genetickými zmenami organizmov alebo rastlín, 

 (j) poklesom alebo sadaním pôdy, vzdutím, resp. nadvihnutím pôdy, 
trhlinami v zemi; okrem sadania pôdy ak bolo spôsobené nečakaným 
a náhlym únikom vody, pary alebo kvapaliny z vodovodného 
zariadenia,  

 (k) spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia okrem prípadov 
ak bolo spôsobené povodňou, záplavou alebo atmosférickými 
zrážkami, 

 (l) v dôsledku nefunkčnosti uzáverov zabraňujúcich spätnému 
vystúpeniu vody z kanalizácie, pokiaľ boli tieto uzávery zaznačené 
v projektovej dokumentácii budovy alebo stavby,   

 (m)  vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do budovy otvormi, 
ktoré vznikli poškodením stavebných súčastí budovy v dôsledku 
udalosti vylúčenej z poistenia alebo nedostatočným uzatvorením 
alebo netesnosťou okien, dverí alebo iných stavebných otvorov. 

6. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené: 

 (a) stuhnutím obsahu v zariadeniach a linkách zadržujúcich alebo 
prepravujúcich roztavené materiály alebo betón, 

 (b) zamrznutím vody v dôsledku nevykurovania nehnuteľnosti, 

 (c) vodou unikajúcou zo strešných žľabov a vonkajších zvodov 
atmosférických zrážok, 

 (d) cielenou explóziou pri trhacích prácach a podobných prácach, 
výbuchom (reakciou) v spaľovacom priestore motorov, hlavniach 
strelných zbraní a iných zariadeniach pri ktorých sa energia výbuchu 
cieľavedome využíva, 

 (e) vodou, kvapalinou alebo parou unikajúcou pri vykonávaní tlakových 
skúšok, opravy alebo údržby vodovodných zariadení, 

 (g) vodou alebo inou kvapalinou na uskladnených zásobách, alebo 
veciach charakteru zásob, ktoré neboli uložené minimálne 12 
centimetrov nad úrovňou podlahy ak sa nachádzajú v priestoroch na 
úrovni prízemného podlažia alebo pod úrovňou prízemného podlažia; 
toto sa však nevzťahuje na zásoby, ktoré sa vzhľadom ku svojmu 
karteru bežne skladujú na podlahe, 

 (h) chybným alebo vadným projektom, materiálom, opracovaním alebo 
chybami pri výrobe,  

 (i) prepravou poisteného majetku dopravným prostriedkom vrátane 
škôd spôsobených pri jeho nakládke a/alebo vykládke,   

  (j) pôsobením úžitkového tepla alebo sálavého tepla, 

 (k) tlením s obmedzeným prístupom vzduchu, 

 (l) výpadkom alebo prerušením dodávky elektrickej energie, plynu, vody 
alebo iného média, 

 (m) sadaním, praskaním, zmrštením, vydutím, rozpínaním alebo 
zrútením stavby, 

 (n) za ktoré podľa zákona alebo zmluvy zodpovedá dodávateľ alebo 
zmluvný partner poisteného, vrátane škôd na ktoré sa vzťahuje 
záruka výrobcu alebo zhotoviteľa diela. 

7. Toto poistenie sa nevzťahuje na  škody spôsobené:  

 (a) prepätím alebo indukciou na strojových, elektrických alebo 
elektronických zariadeniach, 

 (b) zlyhaním meracích, riadiacich, regulačných alebo bezpečnostných 
zariadení, nedostatkom vody, oleja alebo mazadiel, 

 (c) chybou obsluhy, nešikovnosťou alebo nedostatočnou zručnosťou 
obsluhy, 

 (d) v dôsledku pôsobenia vnútornej strojnej, elektrickej alebo 
elektronickej chyby. 

8. Toto poistenie sa nevzťahuje na náklady: 

 (a) na uniknutú vodu a hasiace médium, 

 (b) vynaložené poisteným na prípadné zmeny, doplnky, modernizáciu, 
vylepšenia, revízne práce, pokiaľ neboli tieto náklady zahrnuté do 
poistnej hodnoty poistenej veci, 

 (c) vyvolané zmenou právnych a technických predpisov. 

9. Poisťovateľ neposkytne poistné krytie, poistné plnenie za akúkoľvek 
škodu alebo akúkoľvek výhodu v zmysle tohto ustanovenia pokiaľ by 
poskytnutie poistného krytia, poistného plnenia alebo výhody vystavilo 
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poisťovateľa akejkoľvek sankcii, zákazu alebo obmedzeniu vyplývajúcich 
z rozhodnutí  Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo 
ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, Spojeného 
kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto 
spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo 
obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 

10. V poistnej zmluve je možné dojednať ďalšie výluky z poistenia. 
 

Článok 6 Poistné plnenie 
 

1.  V prípade poistnej udalosti na sklenených častiach budovy alebo stavby  
poskytne poisťovateľ aj primerané náklady: 

 (a) na premiestnenie demontáž, montáž a inštaláciu bezpečnostných 
mreží, fólií a pod., pomocné práce ako napr. lešenie, zdvíhacie 
zariadenia, ktoré bolo nutné vynaložiť pri oprave alebo inštalácii 
poisteného skla po poistnej udalosti; súčet týchto nákladov a 
poistného plnenia z poistného rizika rozbitie skla nesmie prekročiť 
poistnú sumu alebo limit poistného plnenia dojednanú pre predmet 
poistenia, 

 (b) spojené s úpravami, ktoré slúžia na dočasnú ochranu majetku do tej 
doby, kým nie je možné nahradiť rozbité poistené sklo; limit 
poistného plnenia pre tieto náklady je vo výške 20% z poistnej sumy 
dojednanej pre predmet poistenia a dojednáva sa v rámci poistnej 
sumy alebo limitu plnenia dojednanej pre predmet poistenia.   

Článok 7 Povinnosti poisteného 
 

1.  Poistený je povinný: 

 (a) zabezpečiť plnú priedušnosť odvádzacieho potrubia kanalizácie. 

 (b)  udržiavať vodovodné zariadenia v prevádzkyschopnom stave 
a zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu, 

 (c)  v chladnom období zaistiť primerané vykurovanie budovy (stavby), 
 (d)  v prípade hrozby úniku vody z vodovodných zariadení uzatvoriť 

prívod vody a vypustiť potrubie, 
 (e) 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 zmluve, 
bezodkladne zabezpečiť výmenu existujúceho zámku iným zámkom 
minimálneho rovnakého druhu a kvality, 

 (f) dbať na dodržanie resp. nezníženie spôsobu zabezpečenia majetku 
proti odcudzeniu, ktorý je dohodnutý v poistnej zmluve, 

 (g) v prípade vzniku poistnej udalosti zabezpečiť inventarizáciu majetku 
a zabezpečiť pre poisťovateľa všetky potrebné podklady na 
preverenie správnosti vykonanej inventarizácie. 

 

Článok 8 Limit poistného plnenia 
 

1.  Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, tak pri poistnej udalosti 
vzniknutej v dôsledku požiaru poisťovateľ poskytne poistné plnenie 
najviac do výšky 1 000,00 EUR pokiaľ neboli predmety poistenia uložené 
v riadne uzatvorených úschovných objektoch s požiarnou odolnosťou 
podľa normy EN 1047-1: 

 (a) S 60 P pre peniaze, ceniny alebo dokumentáciu, 
 (b) S 60 D pre optické médiá (CD, DVD, Blue-ray disky) a flash pamäte 

(USB flash pamäte, pamäťové karty), 
 (c) S 60 DIS pre disketové médiá.  

2. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve vyslovene dojednané inak, platia tieto 
limity poistného plnenia: 

 (a) 3 000 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené krupobitím,  
 (b) 3 000 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené povodňou 

alebo záplavou, 
 (c) 3 000 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené prudkým vetrom, 
 (d) 3 000 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené výbuchom sopky, 
 (e) 3 000 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené zemetrasením, 
 (f) 3 000 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené zosuvom pôdy. 

Článok 9  Výklad pojmov 
 

1. Atmosférickými zrážkami sa rozumie  kondenzácia alebo sublimácia 
vodnej pary v ovzduší, ktorá následne dopadá na zemský povrch. Jedná 
sa o všetku vodu v kvapalnom alebo tuhom skupenstve (dážď, mrholenie, 
sneh, snehové krúpky, snehové zrná, mrznúci dážď, krúpy a snehové 

ihličky) vypadávajúce na zemský povrch zo všetkých druhov oblakov, tzv. 
vertikálne zrážky.  

2. 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. 

 Krádež vlámaním sa vzťahuje 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 tohto činu bez ohľadu či k samotnej krádeži vlámaním 
poistenej veci došlo alebo nedošlo. 

3. 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. 

 Lúpež sa vzťahuje 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 tohto činu bez ohľadu či k samotnej lúpeži  poistenej veci 
došlo alebo nedošlo. 

4. Následná fyzická škoda je fyzická škoda na poistenej veci, za ktorú 
vznikne poistenému právo na poskytnutie poistného plnenia, ktorá vznikla 
ako priamy následok fyzickej škody na inej poistenej veci, alebo jej časti, 
alebo inej časti poškodenej poistenej veci.  

5. 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.  

6. Stavbami na vodných tokoch sú napríklad mosty, priepusty, nádrže, 
hrádze a ďalšie stavby, ktoré tvoria konštrukciu prietokového profilu 
alebo do tohto profilu zasahujú. 

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

8. 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). 
Vandalizmus sa nevzťahuje na škody spôsobené vo vnútri budov alebo 
stavieb a na škody estetického charakteru (pomaľovanie, posprejovanie, 
polepenie, rytie a pod.), ktoré nemajú vplyv na funkčnosť poistenej veci. 
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9. Veci osobnej potreby zamestnancov poisteného sú veci, ktoré sa 
zvyčajne nosia do práce, alebo ktoré si zamestnanec poisteného odložil 
pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi na mieste kde 
sa takéto veci obvykle ukladajú a toto miesto sa nachádza na mieste 
poistenia. Toto poistenie sa nevzťahuje na predmety uvedené v týchto 
OPPMVR v článku 2 bod 4. písm. (a) až (f) a (h). 

10. Vodovodnými zariadeniami sa rozumejú:  
 (a) vo vnútri budovy alebo stavby pevne zabudované vodovodné alebo 

kanalizačné potrubia, vykurovacie, klimatizačné, solárne alebo 
hasiace systémy, vrátane pripojených sanitárnych zariadení, armatúr 
alebo zariadení pripojených na tieto systémy,  

 (b) vnútorné potrubia určené na odvod atmosférických zrážok,  
 (c) nádrže o objeme väčšom ako 50 litrov, ktoré nie sú súčasťou vyššie 

uvedených systémov. 

Článok 10 Záverečné ustanovenia 
 

1. OPPMVR tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a zmluvné strany 
môžu upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to 
nie je v OPPMVR výslovne zakázané. 

2. Ustanovenia týchto OPPMVR týkajúce sa poisteného platia aj pre poistníka 
(pokiaľ je poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú 
oprávnenú osobu.  

3.  Tieto OPPMVR nadobúdajú účinnosť dňom 02.04.2018. 

 


