
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavebné Poistenie  

Informačný dokument o poistnom produkte 

Spoločnosť: Generali Poisťovňa, a. s., Slovenská republika         Produkt: Stavebné poistenie 

Tento dokument Vám má poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím 
zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach stavebno-
montážneho poistenia pre všetky riziká VPP PPSM 15. Aby ste boli plne informovaní, prečítajte si všetky dokumenty.   

O aký typ poistenia ide? 

Stavebno-montážne poistenie  
 

 

 

 

 

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia? 

 budované stavebné alebo montážne dielo 
poškodené alebo zničené akoukoľvek nečakanou 
a náhlou udalosťou, ktorá obmedzí alebo vylúči 
jeho funkčnosť a ktorá zároveň nie je vo 
Všeobecných poistných podmienkach uvedená 
medzi výlukami z poistenia, 

 materiál, ktorý bude použitý na budované dielo. 

 účelne vynaložené náklady na odvrátenie 
bezprostredne hroziacej škody alebo náklady na 
odvrátenie alebo zmiernenie už vzniknutej škody 
na poistenej veci. 

Poistenie je možné rozšíriť aj na: 

 zariadenie staveniska alebo miesta montáže,  
 stavebné alebo montážne stroje, 
 majetok vo vlastníctve vašej spoločnosti alebo na 

cudzí majetok, ktorý vaša spoločnosť oprávnene 
užíva. 

 zákonnú zodpovednosť za škodu vzniknutú v 
dôsledku poistených stavebno-montážnych prác, 

 zákonnú zodpovednosť za škodu subdodávateľov, 
ktorí sa podieľajú na poistených stavebno-
montážnych prácach, 

 ušlý hrubý zisk poisteného investora v dôsledku 
zníženia obratu a/alebo zvýšenia prevádzkových 
nákladov spôsobených následkom oneskorenia 
začatia prevádzky poisteného budovaného diela. 

Pre budované dielo ako aj pre ostatné poistené veci 

musíte stanoviť poistnú sumu. Poistná suma 

predstavuje maximálne plnenie poisťovne v prípade 

poistnej udalosti. Pri stanovení poistnej sumy 

budovaného diela vychádzajte z jeho hodnoty po 

dokončení vrátane hodnoty materiálu, nákladov na 

dopravu, colných poplatkov, nákladov montáže, miezd. 

Pri stanovení poistnej sumy zariadenia 

staveniska/miesta montáže a stavebných/montážnych 

strojov vychádzajte z ich novej hodnoty, t. z. zo sumy 

potrebnej na znovuzriadenie zariadenia/stroja toho 

istého druhu, kvality a výkonu vrátane nákladov na 

dopravu, nákladov montáže a prípadných colných a 

iných poplatkov. 

 peniaze, ceniny, drahé kovy, klenoty a iné cennosti, 
 veci zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky, 
 písomnosti, výkresy, listiny, dokumenty, faktúry, šeky, 
 výstavné modely, vzorky, prototypy, 
 obrazové, zvukové, dátové a iné záznamy, 
 motorové vozidlá s prideleným EČV, lietadlá a vodné plavidlá všetkého druhu, 
 porasty a rastliny. 

 

 
Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Poistenie sa nevzťahuje na: 

 škody, ktoré neobmedzujú ani nevylučujú funkčnosť poistených vecí, 
 vady, ktoré mali poistené veci pred uzavretím poistenia,  
 škody spôsobené vojnovými udalosťami, vzburou, povstaním alebo inými 

hromadnými násilnými nepokojmi, štrajkami, výlukami, teroristickými aktmi 
alebo v dôsledku zásahu uznanej alebo neuznanej moci, 

 škody spôsobené jadrovou reakciou, jadrovým žiarením, či rádioaktívnou 
kontamináciou, 

 škody spôsobené zastavením alebo prerušením poistených 
stavebných/montážnych prác, či už čiastočným alebo úplným, 

 škody spôsobené úmyselne alebo z vedomej nedbanlivosti, 
 škody spôsobené pôsobením fauny, 
 škody spôsobené bezprostredným následkom korózie, erózie, oxidácie, 
 škody spôsobené priamym dlhodobým vplyvom biologických, chemických a 

tepelných procesov, 
 škody spôsobené znečistením, 
 škody spôsobené normálnymi atmosférickými podmienkami a vplyvmi, s 

ktorými je potrebné podľa ročného obdobia a miestnych pomerov počítať, 
 škody spôsobené vznikom usadenín akéhokoľvek druhu, 
 škody spôsobené bezprostredným následkom opotrebovania, trvalého vplyvu 

prevádzky, postupného starnutia, únavy materiálu, nedostatočného 
používania, dlhodobého uskladnenia, usadzovania kotolného kameňa, 

 škody všetkého druhu na činných médiách (napr. palivá, mazivá, chemikálie, 
filtračné hmoty, chladivá, katalyzátory) poistených vecí, 

 škody na dielcoch a nástrojoch poistených vecí, ktoré sa vymieňajú pri zmene 
pracovného úkonu alebo pre opotrebovanie (napr. formy, kokily, matrice, 
razidlá, raznice, zápustky, ryté a vzorkované valce, šablóny, vrtáky a vŕtacie 
hlavy, nože, britvy, listy píl, ostatné rezné a lisovacie nástroje, pracovné časti 
drvičov, pásy, laná, drôty, pneumatiky, žiaruvzdorné výstelky a pod.),  

 škody všetkého druhu na akumulátorových batériách, elektrochemických 
článkoch a pod. poistených vecí. 

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v článku 6. časti 
A Všeobecných poistných podmienok. 

 



 
Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 Na území Slovenskej republiky na stavenisku/mieste montáže uvedenom v poistnej zmluve. 

Aké mám povinnosti? 

• odpovedať pravdivo na všetky otázky poisťovne,  
• poskytnúť pravdivé a presné informácie o poistených rizikách so všetkými podrobnosťami potrebnými na ocenenie poistného 

nebezpečenstva, 
• platiť poistné včas a v správnej výške, 
• riadne sa starať o poistené veci, najmä udržiavať ich v dobrom technickom stave a používať ich iba na výrobcom stanovené účely 

za výrobcom stanovených podmienok, 
• postupovať pri vykonávaní stavebnej/montážnej činnosti s odbornou starostlivosťou, dodržiavať povinnosti uložené právnymi 

predpismi ako aj prevzaté na seba poistnou zmluvou a ani netrpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb (u poistenej 
právnickej osoby sa za tretie osoby považujú aj všetky fyzické a právnické osoby pre poisteného činné), 

• dbať, aby nenastala poistná udalosť, 
• ak nastala poistná udalosť, bezodkladne ju nahlásiť poisťovni a urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá 

škoda už nezväčšovala. Zároveň dať pravdivé vysvetlenie o vzniku poistnej udalosti a rozsahu jej následkov a predložiť doklady 
potrebné na zistenie okolností na posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky ako aj umožniť poisťovni šetrenia 
poistnej udalosti. 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Splatnosť poistného je uvedená v poistnej zmluve. Vo všeobecnosti je poistné splatné dňom začiatku poistenia. 

V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj platenie poistného v splátkach. 

Poistné môžete platiť prostredníctvom pošty alebo finančnej inštitúcie. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, 
ktorým je číslo poistnej zmluvy. 

Poistné sa považuje za zaplatené v deň pripísania úhrady poistného na účet poisťovne uvedený v poistnej zmluve so správne 

uvedeným variabilným symbolom. 

Kedy začína a končí krytie? 

Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Pokiaľ však v tento deň neboli ešte na stavenisku/mieste montáže zahájené práce 
ani nedošlo k tomuto dátumu k vyloženiu poistených vecí na stavenisku/mieste montáže, vznikne poistenie až dňom zahájenia prác 
alebo dňom vyloženia vecí. Poistenie vecí začína vždy až po ich vyložení na stavenisku/mieste montáže. 

Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. 

Ako môžem zmluvu vypovedať? 

Uzavretú poistnú zmluvu môžete vypovedať do dvoch mesiacov od jej uzavretia. 

V priebehu trvania poistenia môžete poistnú zmluvu vypovedať do 1 mesiaca od ukončenia vyšetrenia poistnej udalosti ako aj do 3 
mesiacov od oznámenia poistnej udalosti. 

Nezabudnite však zaplatiť poistné včas a v správnej výške. Ak tak neurobíte do 3 mesiacov od jeho splatnosti, poistenie automaticky 

zanikne. 

Upozornenie: Úplný zoznam povinností nájdete v článku 21. Všeobecných poistných podmienok. 


