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ZD 442-6

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE PODNIKATEĽSKÝCH RIZÍK MALÝCH
A STREDNÝCH PODNIKATEĽOV – MOJA FIRMA
ČLÁNOK 1
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné poistenie majetku, ktoré uzaviera KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group (ďalej len „poisťovňa“), upravujú:
a) príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,
b) Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku č. 106-6
(ďalej len „VPP MP 106-6“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí (ďalej len „OPP Z 156-6“),
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu OPP OV 206-6 (ďalej len „OPP OV 206-6“),
Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla OPP SK 256-6, (ďalej len „OPP SK 256-6“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie prepravy zásielok OPP PZ 407-6, (ďalej len „OPP PZ 407-6“),
Osobitné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektroniky
OPP SE 307-6, (ďalej len „OPP SE 307-6“), Všeobecné poistné
podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu VPP ZP 606-6
(ďalej len „VPP ZP 606-6“), Osobitné poistné podmienky zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom OPP ZVV 656-6
(ďalej len „OPP ZVV 656-6), Zmluvné dojednania pre poistenie
veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu – spôsoby zabezpečenia (ďalej len „ZD SZ-6“), Zmluvné dojednania pre poistenie
pojazdných pracovných strojov a zariadení ZD PST-6 (ďalej len
„ZD PST-6“) a tieto Zmluvné dojednania pre poistenie podnikateľských rizík malých a stredných podnikateľov ZD 442-6 (ďalej
len „ZD 442-6“),
c) poistná zmluva.
2. Uvedené poistné podmienky sú súčasťou poistnej zmluvy.

e) veci zvláštnej hodnoty (ďalej len „ umelecké diela a zbierky“),
f) písomnosti,
g) cudzie veci prevzaté, ktoré poistený potrebuje k výkonu činnosti
uvedenej v tejto poistnej zmluve v mieste poistenia alebo boli
prevzaté v súvislosti s touto činnosťou,
h) cudzie veci užívané, ktoré poistený užíva na základe písomnej
dohody.
4. Predmetom poistenia sú zásoby a ostatné hnuteľné veci, ktoré sú vo
vlastníctve alebo spoluvlastníctve poisteného (veci vlastné), cudzie
veci prevzaté a cudzie veci užívané nachádzajúce sa i mimo miesta poistenia na území Slovenskej republiky, pokiaľ sa v okamžiku
vzniku poistnej udalosti nachádzajú mimo miesta poistenia v priamej
súvislosti s realizáciou zákazky poisteného v rámci výkonu činnosti
uvedenej v tejto poistnej zmluve.
5. Predmetom poistenia je ďalej súbor skiel v mieste poistenia, do ktorého patrí:
a) súbor všetkých pevne osadených skiel, vrátane nalepených neodnímateľných snímačov zabezpečovacieho zariadenia, nalepených fólií, nápisov, malieb, inej výzdoby alebo špeciálnej povrchovej úpravy, ak je súčasťou poisteného skla,
b) svetelné reklamy a svetelné nápisy vrátane ich elektrickej inštalácie a nosnej konštrukcie,
c) sklenené pulty, vitríny a sklenené steny vnútri budovy, pokiaľ
slúžia k výkonu činnosti uvedenej v tejto poistnej zmluve.
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Časť A
Poistenie majetku
ČLÁNOK 2
Predmet poistenia
1. Ak je v poistnej zmluve dojednané, predmetom poistenia je výber
nehnuteľného majetku, (ďalej len „nehnuteľnosti“) bližšie špecifikovaný v poistnej zmluve alebo jej prílohách. Za nehnuteľný majetok sa
považujú budovy, haly, ostatné stavby, bytové či nebytové jednotky,
vrátane stavebných súčastí a príslušenstva slúžiace k podnikaniu,
ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia. Poistnou hodnotou nehnuteľností je ich nová cena. Nehnuteľnosti sú automaticky indexované.
2. Poistenie sa nevzťahuje na neštandardné budovy alebo stavby a ani
na veci v nich uložené. Toto neplatí pre ostatné stavby ako napr.
letné terasy, altánky, oplotenia, pergoly, vbudované bazény, ktoré sú
poisťované spolu so štandardnými budovami alebo stavbami, tieto
ostatné stavby však nie je možné poistiť samostatne.
3. Ak je v poistnej zmluve dojednané, predmetom poistenia je súbor
vecí hnuteľného charakteru v mieste poistenia, bližšie špecifikovaný
v poistnej zmluve, pokiaľ sú oprávnene užívané k výkonu činnosti uvedenej v tejto poistnej zmluve, alebo boli prevzaté v súvislosti
s touto činnosťou. Za súbor vecí hnuteľného charakteru, (ďalej len
„hnuteľnosti“) sa považujú:
a) ostatné hnuteľné veci, ktoré sú vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve poisteného,
b) zásoby, ktoré sú vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve poisteného,
c) stavebné súčasti a príslušenstvo budov alebo stavieb zriadené
poisteným na vlastné náklady v cudzej budove,
d) cenné veci (napr. peniaze, ceniny, cennosti),
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ČLÁNOK 3
Poistné riziká
Poistenie sa vzťahuje na škodu spôsobenú na poistených veciach
niektorým z poistených rizík uvedených v nasledujúcich odsekoch:
a) „Združený živel“ v zmysle článku 2 OPP Z 156-6 pre prípad živelných udalostí.
b) „Odcudzenie“ v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) a b) OPP OV 206-6
pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu.
c) „Vandalizmus“ v zmysle článku 2 ods. 2 OPP OV 206-6 pre prípad
odcudzenia alebo vandalizmu.
Poistenie sa vzťahuje na škodu spôsobenú lúpežou peňazí alebo cenín v zmysle článku 2 ods. 1 písm. c) OPP OV 206-6, ktoré prepravuje poistený alebo osoba nim poverená (ďalej len „peňažný posol“).
Miesto poistenia pre poistené riziko peňažný posol je územie Slovenskej republiky.
Poistenie sa vzťahuje na rozbitie poisteného skla akoukoľvek náhodnou udalosťou v zmysle OPP SK 256-6 pre poistenie skla.
Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie súboru strojných alebo
elektronických zariadení, (ďalej len „zariadenia“) akoukoľvek náhodnou
udalosťou v zmysle OPP SE 307-6 pre poistenie strojov a elektroniky. V prípade pojazdných pracovných strojov a zariadení sa tieto
poisťujú na riziko All risk v zmysle ZD PST-6. Súčasťou zariadení sú
vlastné aj cudzie zariadenia oprávnene využívané k výkonu činnosti
uvedenej v poistnej zmluve, a to:
a) stacionárne zariadenia a pojazdné pracovné stroje nachádzajúce
sa v mieste poistenia,
b) prenosná elektronika.
Miesto poistenia pre prenosnú elektroniku je územie Slovenskej
republiky.
V prípade odcudzenia prenosnej elektroniky z motorového vozidla
poisťovateľ poskytne poistné plnenie za podmienky, že prenosná
elektronika bola zabezpečená v zmysle ZD SZ-6.
Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, poistenie sa tiež vzťahu-

je na prepravu zásielok v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. a) a čl. 4 ods. 7
OPP PZ 407-6, pokiaľ je predmetom poistenia zásielka prepravovaná
automobilom.

v uzamknutej bezpečnostnej nehorľavej schránke (pokladňa, príručný trezor a pod.),
ČLÁNOK 6
Poistenie pre prípad odcudzenia
1. Ak bolo odcudzené mobilné elektronické zariadenie z motorového
vozidla, vzniká poistenému právo na plnenie len v prípade, ak bolo
motorové vozidlo zabezpečené v zmysle čl. 2 ods. 6 ZD SZ-6,
2. Ak bolo odcudzené mobilné elektronické zariadenie z motorového vozidla, poistený sa podieľa na poistnom plnení spoluúčasťou vo výške
25 % z výšky škody, minimálne však spoluúčasťou dojednanou v poistnej zmluve.

ČLÁNOK 4
Poistné plnenie
1. Plnenie poisťovateľa za škodu vzniknutú na poistených veciach je obmedzené poistnou sumou dojednanou v poistnej zmluve. Pre vybrané
skupiny vecí a poistných udalostí sú v rámci dojednanej poistnej
sumy stanovené sublimity poistného plnenia.
2. Poisťovateľ poskytne plnenie maximálne do výšky stanoveného sublimitu poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté
v priebehu jedného poistného obdobia:
a) 100 % z poistnej sumy na nehnuteľnostiach aj hnuteľnostiach
v dôsledku rizika združený živel,
b) 100 % z poistnej sumy na nehnuteľnostiach aj hnuteľnostiach
v dôsledku rizika odcudzenie,
c) 3 300 EUR za poistnú udalosť vzniknutú na nehnuteľnostiach
a hnuteľnostiach v dôsledku vandalizmu,
d) 5 % z poistnej sumy dojednanej pre hnuteľnosti, maximálne však
do výšky 3 300 EUR za poistnú udalosť vzniknutú na cenných
veciach rizikom združený živel (ďalej len „ZŽ“), odcudzenie (ďalej
len „O“), vandalizmus (ďalej len „V“),
e) 1 700 EUR za poistnú udalosť vzniknutú na umeleckých dielach
a zbierkach (riziko ZŽ, O, V),
f) 1 700 EUR za poistnú udalosť vzniknutú na písomnostiach (riziko ZŽ, O, V),
g) 1 700 EUR za poistnú udalosť vzniknutú na prenosnej elektronike (riziko ZŽ, O, V),
h) 1 000 EUR za poistnú udalosť vzniknutú na súbore skiel v dôsledku poistných rizík, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3 týchto
zmluvných dojednaní (riziko sklo),
i) 1 700 EUR za poistnú udalosť vzniknutú lúpežou peňazí alebo
cenín, ktoré prepravuje poistený alebo nim poverená osoba – peňažný posol (riziko lúpež),
j) 20 % z poistnej sumy dojednanej pre hnuteľnosti, maximálne
však do výšky 10 000 EUR za poistnú udalosť vzniknutú krádežou na veciach uložených mimo uzavretý priestor na oplotenom
priestranstve v mieste poistenia (riziko ZŽ, O, V). Poistenie sa
nevzťahuje na škody vzniknuté na takto uložených cenných veciach, umeleckých dielach a zbierkach, písomnostiach, ručnom
náradí, výpočtovej technike, elektronických zariadeniach,
k) 20 % z poistnej sumy dojednanej pre hnuteľnosti, maximálne
však do výšky 7 000 EUR za poistnú udalosť na zásobách a ostatných hnuteľných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve poisteného (veci vlastné), cudzie veci prevzaté a cudzie veci užívané, pokiaľ sa v okamžiku vzniku poistnej udalosti
nachádzajú mimo miesta poistenia v priamej súvislosti s realizáciou zákazky poisteného v rámci výkonu činnosti uvedenej v tejto
poistnej zmluve.
l) 5 % (bližšie špecifikované v poistnej zmluve, maximálne však
50 %) z poistnej sumy dojednanej pre hnuteľnosti za jednu a
všetky poistné udalosti vzniknuté v priebehu jedného poistného
obdobia na strojných a elektronických zariadeniach pre prípad
poškodenia akoukoľvek náhodnou udalosťou (ďalej len „LOM zariadenia“).

Časť B
Poistenie zodpovednosti za škodu
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ČLÁNOK 5
Živelné poistenie
1. V prípade, že poistná udalosť vznikla povodňou alebo záplavou, ktorá
sa s ohľadom na situáciu v mieste poistenia dá predpokladať – t. j.
jej výskyt bol častejší ako jedenkrát za 5 rokov pred dátumom vzniku poistnej udalosti, je poisťovateľ oprávnený znížiť poistné plnenie
o 80 %.
2. V prípade vzniku škody na cenných veciach spôsobenej živelnou
udalosťou je poistený povinný tieto cenných veciach mať uložené

ČLÁNOK 7
Predmet a rozsah poistenia
Predmetom poistenia zodpovednosti za škodu je právnym predpisom
stanovená zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inému v súvislosti s výkonom činnosti uvedenej v tejto poistnej zmluve (ďalej
len „všeobecná zodpovednosť“).
Plnenie z jednej škodovej udalosti nesmie presiahnuť limit plnenia
dohodnutý v poistnej zmluve. Maximálna výška poistného plnenia za
všetky poistné udalosti v jednom poistnom období nesmie presiahnuť dvojnásobok limitu plnenia dohodnutého v poistnej zmluve.
Ak je tak v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na
zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku a za škodu spôsobenú vadou vykonanej práce, ktorá sa prejaví po jej odovzdaní (ďalej
len „zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku“). Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku sa dojednáva na spoločný
limit plnenia so všeobecnou zodpovednosťou.
Poistenie sa vzťahuje i na zodpovednosť za škodu spôsobenú:
a) na veciach, ktoré poistený prevzal za účelom spracovania, opravy, úpravy, predaja, úschovy, uskladnenia alebo poskytnutia
odbornej pomoci. Toto poistenie sa nevzťahuje na živé zvieratá
a motorové vozidlá,
b) na veciach, ktoré síce nie sú vo vlastníctve poisteného, boli mu
však prenajaté, požičané, užíva ich z iného dôvodu alebo ich má
pri sebe (motorové vozidlá však nie je možné pripoistiť),
c) pracovným úrazom vrátane nárokov na náhradu vynaložených
nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, nemocenské
poistenie a dôchodkové zabezpečenie vzniknutých z toho istého
dôvodu (regresy sociálnej a zdravotných poisťovní).
Pripoistenie podľa článku 7 ods. 4 sa dojednáva so sublimitom plnenia vo výške 10 % z limitu poistného plnenia.
V prípade odcudzenia cudzích vecí prevzatých, vnesených alebo cudzích
vecí užívaných poisťovateľ poskytne poistné plnenie za podmienky, že
boli cudzie veci prevzaté a cudzie veci užívané zabezpečené v zmysle
ZD SZ-6.
Dojednáva sa, že maximálny limit poistného plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu zo všetkých platných poistných zmlúv produktu
442 uzatvorených jedným poistníkom špecifikovaným identifikačným číslom nesmie presiahnuť hodnotu 670 000 EUR pre jednu poistnú udalosť a dvojnásobok stanovenej hodnoty pre všetky poistné
udalosti v jednom poistnom období.
Časť C
Poistenie prerušenia prevádzky

ČLÁNOK 8
Predmet a rozsah poistenia
1. Predmetom poistenia je následná škoda spôsobená prerušením prevádzky z dôvodu vecnej škody; za vecnú škodu sa považuje škoda vzniknutá pôsobením niektorého z poistných rizík vymedzených
v článku 2 ods. 1. a ods. 2 bod 2.1 písm. d) OPP Z 156-6, a to na:
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a) veciach poistených touto poistnou zmluvou v mieste poistenia,
b) budove, v ktorej sa nachádza miesto poistenia, alebo na jej príslušenstve, v ktorého dôsledku došlo k prerušeniu prevádzky poisteného. Za vecnú škodu sa však nepovažuje škoda vzniknutá
na písomnostiach, cenných veciach, umeleckých dielach a zbierkach.
2. Následnou škodou sa rozumie:
a) zisk z činnosti uvedenej v poistnej zmluve, ktorý by poistený inak
dosiahol za dobu prerušenia prevádzky, najdlhšie však za dobu
ručenia (ďalej len „ušlý zisk“),
b) fixné náklady, ktoré musí poistený bezpodmienečne vynakladať
v priebehu doby trvania prerušenia prevádzky, aby bolo možné
čo najrýchlejšie obnoviť prevádzku v pôvodnom rozsahu, najdlhšie však za dobu ručenia (ďalej len „fixné náklady“).
3. Poistenie prerušenia prevádzky sa nevzťahuje na prípady prerušenia
prevádzky, ku ktorým došlo v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia
dodávok elektrickej energie, vody, plynu, tepla, alebo iných médií.

b) následkom podtlaku, aerodynamického tresku alebo výbuchu
v spaľovacom priestore spaľovacieho motora a iných zariadení,
v ktorých energia výbuchu sa cieľavedome využíva,
c) následkom poškodenia alebo zničenia vecí slúžiacich prevádzke
tým, že tieto veci boli vystavené úžitkovému ohňu alebo teplu.
11. Poisťovňa nie je povinná poskytnúť plnenie za ušlý zisk a fixné náklady, ktoré sa zvýšia v dôsledku úradného príkazu obmedzujúceho
obnovu poistenej prevádzky alebo rušiaceho prevádzku.
12. Poisťovňa poskytne plnenie iba vtedy, ak dôjde k poistnej udalosti na
mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia.
ČLÁNOK 10
Povinnosti poisteného
1. Poistený je povinný najmä:
a) viesť riadnu evidenciu o prerušení prevádzky, ktorá bude obsahovať nevyhnutné údaje o príčine a dobe prerušenia prevádzky
a hospodárení v dobe prerušenia prevádzky (napr. o výške tržieb
a nákladoch na zníženie škody),
b) umožní poisťovateľovi kontrolu hospodárenia a plnenia opatrení
vedúcich k urýchlenému a úplnému obnoveniu prevádzky, a to po
celú dobu prerušenia prevádzky,
c) vykonať všetky potrebné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa
následná škoda nezväčšovala.
2. Ak by malo porušenie povinností uvedených v ods. 1 tohto článku
podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti, jej priebeh alebo na zväčšenie rozsahu ich následkov alebo na zistenie alebo určenie výšky
poistného plnenia, je poisťovateľ oprávnený znížiť poistné plnenie
úmerne tomu, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.

ČLÁNOK 9
Poistná udalosť, poistné plnenie
1. Poistnou udalosťou z poistenia prerušenia prevádzky je vznik následnej škody spôsobenej prerušením prevádzky z dôvodu vecnej škody
v zmysle článku 8, ktorá nastala v dobe trvania poistenia.
2. V prípade vzniku poistnej udalosti vzniká poistenému právo, aby mu
poisťovateľ v rozsahu poistných podmienok a poistnej zmluvy vyplatil poistné plnenie za následnú škodu vzniknutú počas doby prerušenia prevádzky, najdlhšie však za dobu stanovenú ako doba ručenia.
Doba ručenia je dojednaná v poistnej zmluve.
3. Horná hranica poistného plnenia je stanovená limitom poistného plnenia, ktorý je uvedený v poistnej zmluve. Limit poistného plnenia je
hornou hranicou plnenia poisťovateľa zo všetkých poistných udalostí
vzniknutých v jednom poistnom roku.
4. Poistné plnenie za prerušenie prevádzky stanoví poisťovateľ ako
súčin dojednaného denného limitu poistného plnenia a počtu kalendárnych dní prerušenia prevádzky, (po jeho znížení o časovú spoluúčasť), maximálne však sumu zodpovedajúcu skutočnej škode
v zmysle čl. 8 ods. 2.
5. Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je, že v dôsledku vecnej škody došlo k úplnému prerušeniu činnosti uvedenej v poistnej
zmluve.
6. Prerušenie prevádzky začína okamihom vzniku vecnej škody.
7. Prerušenie prevádzky končí okamihom, keď sú veci, na ktorých
vznikla škoda, uvedené do stavu, ktorý umožňuje pokračovať v prevádzke v rozsahu, aký bol možný bezprostredne pred vznikom vecnej
škody.
8. Poistený sa na poistnom plnení podieľa čiastkou, ktorá zodpovedá
plneniu poisťovateľa za počet dní stanovený v poistnej zmluve ako
časová spoluúčasť. Pokiaľ doba prerušenia prevádzky nepresiahne
časovú spoluúčasť, poisťovateľ neposkytne poistné plnenie. Výška
časovej spoluúčasti je dojednaná v poistnej zmluve.
9. Poisťovateľ nie je povinný plniť za zväčšenie následnej škody spôsobenej tým že:
a) poistený nevyvíjal plné úsilie pre urýchlenie obnovenia prevádzky,
b) poistený nezaistil včas obnovu alebo opätovné nadobudnutie zničených, poškodených alebo stratených vecí slúžiacich prevádzke
alebo k tomu nezabezpečil načas dostatok finančných prostriedkov,
c) boli zničené, poškodené alebo stratené veci slúžiace prevádzke
rekonštruované (napr. inováciou, prestavbou) v širšom rozsahu,
než v akom slúžili v prevádzke v dobe pred vznikom vecnej škody.
10. Poistnou udalosťou nie je škoda, ktorá vznikla:
a) následkom zničenia a poškodenia, odcudzenia alebo straty peňazí v hotovosti, cenných papierov, listín, plánov, výkresov, nosičov
dát, obchodných kníh a spisov všetkých druhov,

Časť D
Záverečné ustanovenie
ČLÁNOK 11
Zánik poistenia
Okrem čl. 6 VPP MP 106-6 poistenie zanikne aj z dôvodov:
a) zrušením prevádzky,
b) ukončením činnosti poisteného uvedenej v poistnej zmluve.
ČLÁNOK 12
Výklad pojmov
Pre účely poistenia podľa týchto zmluvných dojednaní platí nasledujúci
výklad pojmov:
1. Časová spoluúčasť je doba od vzniku poistnej udalosti, za ktorú poistený
nemá nárok na poistné plnenie; doba trvania časovej spoluúčasti je
uvedená v poistnej zmluve.
2. Za neštandardné budovy a stavby – neodolné proti požiaru, sa považujú také,
ktoré majú:
a) nosné a stropné konštrukcie budov – vyhotovenie drevo, drevotrieska,
plasty a pod. Napr. montovaný dom postavený na báze dreva
(nepatrí sem montovaný dom z betónových alebo tehlových panelov), kde základný konštrukčný prvok stien je drevený rám.
Za neštandardné vyhotovenie nepovažujeme štandardné budovy,
ktoré majú strešnú konštrukciu (krov) zhotovenú z dreva.
b) obvodový plášť budov alebo obklad – vyhotovený na báze dreva, fólie,
textilu, plastov a pod., na ktorom nie je aplikovaná vrchná nehorľavá omietka.
Za neštandardné vyhotovenie nepovažujeme budovy zateplené
napr. polystyrénom, na ktorom je aplikovaná nehorľavá omietka.
c) strešnú krytinu z horľavých materiálov – asfaltový šindeľ, drevený šindeľ, plastový šindeľ a pod.,
d) celodrevenú konštrukciu – sem patria:
drevenice a montované drevodomy – všetky konštrukčné prvky sú
z dreva,
časť stavby je murovaná a časť je drevenica,
e) za neštandardné sa považujú aj nafukovacie a pretlakové haly.
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3. Za fixné náklady sú považované náklady, ktoré poistený musí bezpodmienečne vynakladať v priebehu doby trvania prerušenia prevádzky,
sem patria najmä mzdy stálych zamestnancov, nájomné, leasingové
poplatky.
Za fixné náklady sa nepovažujú:
a) výdaje za materiál, energie, služby a odobraný tovar, pokiaľ sa
nejedná o výdaje na udržiavanie prevádzky,
b) odvodové a daňové povinnosti závislé na obrate, vývozné clá,
poistné a poplatky závislé na obrate.
4. Ziskom sa rozumie prevádzkový zisk pred zdanením, ktorého by sa
počas doby prerušenia prevádzky dosiahlo.
5. Za prenosnú elektroniku sa považuje také zariadenie, ktoré je určené
prevažne na prácu v teréne a je buď prenosné alebo pevne inštalované vo vozidle. Poistenie sa nevzťahuje na telefóny, prenosné navigačné prístroje, diktafóny, prenosnú audio techniku, kamery, fotoaparáty, čítačky kódov, označovače cestovných lístkov, prenosné osobné
pokladnice v autobusoch a osobných vlakoch, prenosné elektronické
informačné systémy, objednávacie zariadenia v reštauráciách a pod.,
ďalej elektronické knihy, tablety, ultrazvukové zariadenia, endoskopy,
kardiostimulátory, načúvacie prístroje.

6. Indexáciou sa rozumie upravenie poistnej sumy i poistného poisťovateľom a to v prípade, ak dôjde v priebehu trvania poistenia k zvýšeniu
poistnej hodnoty v dôsledku nárastu cenového indexu. Úprava bude
vykonaná o násobok tohto indexu, k výročnému dátumu poistnej
zmluvy.
7. Sublimit je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovateľ vyplatí za všetky škody,
ktoré vznikli v priebehu poistnej doby, na ktoré sa sublimit podľa dojednaného rozsahu poistenia uvedeného v poistnej zmluve vzťahuje.
Sublimit nezvyšuje poistnú sumu.
8. Dobou ručenia sa rozumie časové obdobie uvedené v poistnej zmluve,
počas ktorého je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti.
ČLÁNOK 13
Účinnosť
Tieto Zmluvné dojednania pre poistenie podnikateľských rizík malých
a stredných podnikateľov ZD 442-6 boli schválené Predstavenstvom
spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2020.
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