Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Osobitné poistné podmienky
pre živelné poistenie
Článok 1
1.

Tieto osobitné poistné podmienky pre živelné poistenie (ďalej len „OPPZ“)
doplňujú ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre poistenie
majetku (ďalej len „VPPM“) a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy. Živelné poistenie sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, VPPM, týmito OPPZ, doplnkovými poistnými podmienkami
a poistnou zmluvou.

Článok 2
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Úvodné ustanovenia

Predmet poistenia

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.
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.
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.
Pri poistení budovy alebo stavby proti poistnému riziku vodovodné škody
sú zároveň predmetom poistenia aj jej nižšie uvedené stavebné súčasti,
ak boli poškodené alebo zničené prasknutím:
(a) vnútorné rozvody studenej a teplej vody, vnútorné rozvody
kanalizácie,
(b) potrubie vykurovacieho, klimatizačného alebo solárneho systému
vrátane armatúr a vykurovacích telies,
(c) rozvody protipožiarnych zariadení vrátane hasiacich zariadení (napr.
sprinklery),
(d) zvody odvádzajúce atmosférické zrážky (vrátane ich armatúr), ktoré
sa nachádzajú vnútri budovy.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak pre poistné riziko rozbitie skla
je predmetom poistenia sklo, pričom za sklo sa považujú všetky druhy
skla vrátane umelého skla z polykarbonátu alebo polymetylmetakrylátu
(plexisklo):
(a) osadené vo vonkajších stavebných otvoroch budovy alebo stavby
(okná, dvere a pod.), vrátane nalepených čidiel elektrických
zabezpečovacích systémov alebo požiarnej signalizácie, nalepených
fólií, poleptania skla alebo pomaľovania skla,
(b) sklo osadené v pevne zabudovaných stavebných súčastiach vnútri
budovy alebo stavby (napr. priečky, steny),
(c) osadené na terasách a lódžiách.
Ak je to uvedené v poistnej zmluve, tak predmetom poistenia pre poistné
riziko rozbitie skla je aj:
(a) sklo osadené vnútri budovy alebo stavby, ktoré je súčasťou
stavebných úprav, ktoré poistený vykonal na svoje náklady
v priesotoroch, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy,
(b) nábytkové sklo a sklá pultov a vitrín,
(c) svetelné nápisy, reklamy, trubice a panely vrátane ich elektrických
inštalácií a nosných konštrukcií,
(d) svetelné dopravné značenie.

Článok 3
1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Miesto poistenia

Pre predmety poistenia uvedené v článku 2 bod 7. písmená (a) až (c) je
miestom poistenia úschovný objekt nachádzajúci sa v mieste poistenia
uvedenom v poistnej zmluve.

Článok 4

7.
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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.

Poistné riziká

Základné živelné poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo
stratu poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinenej:
(a) nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa s posádkou,
(b) nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa bez posádky,
(c) požiarom,
(d) priamym úderom blesku,
(e) výbuchom.
Rozšírené živelné poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo
stratu poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinenej:
(a) aerodynamickým treskom,
(b) dymom,
(c) krupobitím,
(d) lavínou,
(e) nárazom motorového vozidla vedeného poisteným,
(f) nárazom motorového vozidla vedeného inou osobou ako poistený,
(g) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov,
(h) prudkým vetrom,
(i) tiažou snehu alebo námrazy,
(j) výbuchom sopky,
(k) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy.
Poistenie je možné dojednať pre prípady poškodenia, zničenia alebo
straty poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinenej:
(a) povodňou alebo záplavou,
(b) zemetrasením.
Poistenie je možné dojednať pre prípady poškodenia, zničenia alebo
straty poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinenej
vodovodnou škodou.
Poistenie sa vzťahuje aj na škody na poistenej veci spôsobené vniknutím
atmosférických zrážok alebo nečistôt do budovy otvormi, ktoré vznikli
poškodením stavebných súčastí budovy v dôsledku poistných rizík
uvedených v bodoch 1. až 3. tohto článku pričom dané poistné riziko bolo
zároveň dojednané v poistnej zmluve pre vec poškodenú atmosférickými
zrážkami alebo nečistotami.
Pri dojednaní poistenia v rozsahu Komplexného živelného poistenia sa
poistenie vzťahuje na poistné riziká uvedené v bodoch 1. až 4. tohto
článku.
V poistnej zmluve je ďalej možné dojednať poistné riziko rozbitie skla.

Článok 5
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Výluky z poistenia

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) domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá a iné druhy vyšších
organizmov,
(d) vodstvo, pôdu, polia, lesy, porasty a rastliny,
(e) verejné pozemné komunikácie (diaľnice, cesty, miestne
komunikácie, verejné účelové komunikácie) vrátane mostov,
nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov,
(f) budovy v čase vykonávanie stavebných, montážnych alebo
rekonštrukčných prác a na škody na veciach uložených v takejto
budove, pokiaľ vykonávané stavebné, montážne alebo rekonštrukčné
práce mali akýkoľvek vplyv na príčinu vzniku alebo zväčšenie
rozsahu následkov škody,
(g) pozemky, nedláždené (nespevnené) nádvoria, násypy, valy, nábrežia,
ktoré nie sú vybudované z masívneho materiálu (napr. kameň, betón,
kov, drevo),
(h) verejné prenosové a distribučné sústavy elektriny, plynu, vody, tepla
a verejné elektronické komunikačné siete,
(i) softvérové vybavenie a elektronické dáta,
(j) veci, ktoré sú dlhodobo nevyužívané alebo nevyužiteľné,
(k) škody, ktoré sú dôsledkom odstavenia prevádzky ako hospodárska
strata, ušlý zisk.
Poistenie sa na veci uvedené v písmenách (a) až (k) tohto bodu
nevzťahuje ani v prípade, ak sú súčasťou poisteného súboru alebo výberu
vecí.
Poistné riziko atmosférické zrážky sa nevzťahuje na škody spôsobené:
(a) premočením, rozmočením alebo nasiaknutím vodou, ktorej zdrojom
neboli atmosférické zrážky,
(b) vniknutím atmoférických zrážok cez otvory v streche alebo
obvodových stenách spôsobených obnovou, rekonštrukciou,
montážou alebo obdobnou činnosťou,
(c) na strešnej krytine, vonkajších konštrukčných prvkoch budovy
(stavby) a jej vonkajšom príslušenstve,
(d) na uskladnených zásobách alebo veciach charakteru zásob (pre toto
písmeno ďalej len „zásoby“), ktoré neboli v čase vzniku škodovej
udalosti uložené minimálne 12 centimetrov nad úrovňou podlahy ak
sa nachádzajú v priestoroch na úrovni prízemného podlažia alebo
pod úrovňou prízemného podlažia; táto výluka sa nevzťahuje na
škody na zásobách vzniknutých priamym dopadaním atmosférických
zrážok na zásoby a na zásoby, ktoré sa vzhľadom ku svojmu
charakteru obvykle skladajú priamo na podlahe.
Poistné riziko dym sa nevzťahuje na škody spôsobené trvalým pôsobením
dymu.
Poistné riziká krupobitie a prudký vietor sa nevzťahujú 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.).
Poistným rizikom náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa bez posádky
nie sú poistené tie škodové udalosti, ktoré neboli nahlásené polícii, ktorá
ich vyšetrovala.
Poistné riziko náraz motorového vozidla vedeného poisteným sa
nevzťahuje na škody na samotných motorových vozidlách, pohyblivých
pracovných strojoch a ich nákladoch.
Poistné riziko náraz motorového vozidla vedeného inou osobou ako
poistený sa nevzťahuje na škody:
(a) na samotných motorových vozidlách, pohyblivých pracovných
strojoch a ich nákladoch,
(b) ktoré neboli nahlásené polícii.
Poistné riziko požiar sa nevzťahuje na škody spôsobené:
(a) pôsobením úžitkového ohňa alebo sálavého tepla,
(b) tlením s obmedzeným prístupom vzduchu ak nie je v poistnej zmluve
vyslovene uvedené inak,
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

(c) skratom elektrického vedenia alebo zariadenia pokiaľ sa plameň
vzniknutý skratom ďalej nerozšíril.
Poistné riziko povodeň sa nevzťahuje na škodové udalosti vzniknuté
následkom:
(a) povodne alebo v priamej súvislosti s povodňou do 10 dní po uzavretí
poistenia, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
(b) regulovaného vypúštania vôd z vodných tokov.
Poistné riziká povodeň a záplava sa nevzťahujú na škody:
(a) spôsobené na objektoch vybudovaných na vodných tokoch (hate,
náhony, malé vodné elektrárne, hrádze, spevnenia brehov a pod.)
alebo na veciach v týchto objektoch umiestnených, ak kulminačný
prietok vody nedosiahol v mieste poistenia aspoň úroveň dvadsať
ročného prietoku; za dvadsať ročný prietok sa považuje kulminačný
prietok vody v toku, ktorý je v dlhodobom priemere dosiahnutý alebo
prekročený jeden krát za dvadsať rokov,
(b) spôsobené mechanickým pôsobením vody vo vodovodných
potrubiach, kanáloch a tuneloch,
(c) rozsušením, hnilobou (hnitím),
(d) vodou, ktorá unikla zo žľabov a zvodov odvádzajúcich atmosférické
zrážky,
(e) na uskladnených zásobách alebo veciach charakteru zásob (pre toto
písmeno ďalej len „zásoby“), ktoré neboli v čase vniku škodovej
udalosti 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 vzhlaďom ku svojmu charakteru bežne skladujú na
podlahe,
(f) ak bol výskyt povodne alebo záplavy v mieste poistenia častejší ako
jedenkrát za desať rokov pred dátumom vzniku škodovej udalosti,
(g) spôsobené v dôsledku nefunkčnosti uzáverov zabraňujúcich
spätnému vystúpeniu vody z kanalizácie, pokiaľ boli tieto uzávery
zaznačené v projektovej dokumentácii budovy alebo stavby.
Poistné riziko priamy úder blesku sa nevzťahuje na škody spôsobené
prepätím alebo indukciou na zariadeniach zapojených do elektrickej
a/alebo dátovej siete.
Poistné riziko rozbitie skla sa nevzťahuje na akékoľvek škody vzniknuté
na poistenom skle:
(a) pri preprave,
(b) pri inštalácii, montáži alebo demontáži,
(c) spôsobené jeho poškriabaním, pomaľovaním, posprejovaním,
polepením alebo iným obdobným spôsobom,
(d) spôsobené pri jeho rozmrazovaní,
(e) pôsobením sálavého tepla pri odstraňovaní náterov alebo polepov,
(f) ktoré je súčasťou skleníku ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
Poistné riziko tiaž snehu alebo námrazy sa nevzťahuje na škody:
(a) na vonkajších dažďových odkvapoch a zvodoch, ak neboli
poškodené v príčinnej súvislosti s poškodením strešnej krytiny,
nosnej alebo inej konštrukcie budovy (stavby),
(b) vzniknuté v dôsledku zanedbania údržby strechy budovy (stavby)
alebo nesprávneho konštrukčného vyhotovenia strechy,
(c) vzniknuté priamo alebo nepriamo v dôsledku schátraných,
prehnitých alebo inak poškodených strešných, nosných a ostatných
konštrukcií.
Poistné riziko vodovodné škody sa nevzťahuje na:
(a) náklady vzniknuté v súvislosti s únikom vody alebo iného média
(vodné, stočné, a pod.),
(b) škody spôsobené vystúpením vody z kanalizačných potrubí,
(c) škody spôsobené pri vykonávaní tlakových skúšok, oprave alebo
údržbe vodovodných zariadení,
(d) škody spôsobené vodou unikajúcou zo strešných žlabov a vonkajších
zvodov atmosférických zrážok,
(e) škody vzniknuté na vodovodných zariadeniach v dôsledku
prirodzeného opotrebenia alebo ľudskej činnosti; prirodzeným
opotrebením je korózia, erózia, vplyv plesne, húb, hniloby a pod.,
ľudskou činnosťou je prevŕtanie, prerazenie a pod.,
(f) škody spôsobené sadaním pôdy, ak bolo spôsobené inou príčinou
ako vodovodnou škodou,
(g) na uskladnených zásobách alebo veciach charakteru zásob (pre toto
písmeno ďalej len „zásoby“), ktoré neboli v čase vniku škodovej
udalosti 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 vzhlaďom ku svojmu charakteru bežne skladujú na
podlahe.
15. Poistné riziko výbuch sa nevzťahuje na škody spôsobené:
(a) výbuchom (reakciou) v spaľovacom priestore motorov, hlavniach
strelných zbraní a iných zariadeniach pri ktorých sa energia výbuchu
cieľavedome využíva,
(b) aerodynamickým treskom v zmysle článku 3 bod 2. písmeno (a),
(c) na tlakových nádobách a zariadeniach (kotol, potrubie a pod.)
v dôsledku nastatia výbuchu v týchto tlakových nádobách alebo
zariadeniach v dôsledku ich veku, opotrebenia, korózie alebo
vplyvom usadenín, kalov, kavitácie a iných trvalých vplyvov
prevádzky.
16. Poistné riziko záplava sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku
vzniknutia vodnej plochy zapríčinenej poistným rizikom vodovodná škoda
v zmysle článku 4 bod 4..
17. Poistné riziko zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy (pre tento bod
ďalej len „zosuv pôdy“) sa nevzťahuje na:
(a) škody ak sa v čase uzatvorenia poistnej zmluvy zosuv pôdy
v geologickom zmysle už začal,
(b) škody spôsobené zosuvom pôdy, ktorý 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,
(c) škody ak bol zosuv pôdy zapríčinený akoukoľvek priemyselnou,
stavebnou alebo ľudskou činnosťou,
(d) škody spôsobené sadaním pôdy,
(e) náklady na úpravu terenénu po zosuve pôdy.

Článok 6
1.

Pokiaľ sa v poistnej zmluve vyslovene nedohodnú zmluvné strany inak,
tak pre poistné riziko náraz motorového vozidla vedeného poisteným
sa uplatňuje spoluúčasť vo výške 10% z výšky škody minimálne však
200,00 EUR.

Článok 7
1.

2.

Pri poistení sa proti poistným rizikám povodeň a záplava je poistený
povinný zabezpečiť plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia kanalizácie.
Pri poistení sa proti poistnému riziku vodovodné škody je poistený
povinný zabezpečiť:
(a) udržiavať vodovodné zariadenia v prevádzkyschopnom stave
a zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu,
(b) v chladnom období zaistiť primerané vykurovanie budovy (stavby),
(c) v prípade hrozby vodovodnej škody uzatvoriť prívod vody a vypustiť
potrubie.

Článok 9
1.

Povinnosti poisteného

Limit poistného plnenia

Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, tak pri poistnej udalosti
vzniknutej v dôsledku poistného rizika požiar 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.
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Pokiaľ nie je v poistnej zmluve vyslovene dojednané inak, poisťovateľ
poskytne poistné plnenie v jednom poistnom období za všetky poistné
udalosti vo výške:
(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,
zrútením skál alebo zeminy.

Článok 10 Výklad pojmov
1.

Aerodynamický tresk je tlaková vlna vyvolaná preletom nadzvukového
lietadla.

2.

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 všetkych druhov oblakov, tzv.
vertikálne zrážky.

3.

Za dym sa považuje dym, ktorý náhle unikol zo spaľovacích,
vykurovacích, sušiarenských alebo varných zariadení.

4.

Krupobitím sa rozumie jav, pri ktorom v atmosfére vytvorené kúsky ľadu
dopadajú na zemský povrch.

5.

Za lavínu sa považuje náhly pád snehovej alebo ľadovej vrstvy
z prírodných svahov vrátane atmosférického tlaku (tlaková vlna)
zapríčineného lavínou.

6.

Nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa bez posádky rozumieme
náraz alebo zrútenie sa RC modelu alebo bezpilotného lietadla (dron),
ktoré sú pohyblivé a diaľkovo ovládané signálom na diaľku. RC model je
rádiom riadený model zmenšeniny, resp. napodobeniny lietajúceho
prostriedku (napr. lietadlo, vrtuľník).

7.

Nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa s posádkou rozumieme
náraz alebo zrútenie sa lietajúceho telesa s posádkou (lietadlo, klzák,
vtuľník, vzducholoď, lietajúci balón, rogalo a pod.), jeho častí, objektov
alebo posádky, ktoré z neho vypadli. Za náraz alebo zrútenie sa
lietajúceho telesa s posádkou sa považujú aj prípady, keď lietajúce teleso
vzlietlo s posádkou, ale v dôsledku udalosti, ktorá predchádzala nárazu
alebo zrúteniu posádka lietajúce teleso opustila.

8.

Nárazom motorového vozidla vedeného poisteným sa rozumie náraz
motorového vozidla alebo pohyblivého pracovného stroja (pre tento pojem
ďalej len „náraz vozidla“) vedeného poisteným, jeho zamestnancami
alebo osobami žijúcimi s poisteným v domácnosti. Za náraz vozidla sa
považuje aj náraz nákladu vozidla alebo vymrštenie predmetu, ktoré bolo
zapríčinené nárazom vozidla.

9.

Nárazom motorového vozidla vedeného inou osobou ako poistený sa
rozumie náraz motorového vozidla alebo pohyblivého pracovného stroja
(pre tento pojem ďalej len „náraz vozidla“) vedeného inou osobou ako
poisteným, jeho zamestnancami alebo osobami žijúcimi s poisteným
v domácnosti. Za náraz vozidla sa považuje aj náraz nákladu vozidla alebo
vymrštenie predmetu, ktoré bolo zapríčinené nárazom vozidla.

Poistné plnenie

V prípade poistnej udalosti z poistného rizika rozbitie skla 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 8
1.

Spoluúčasť

2.

10. Pád stromov, stožiarov a iných predmetov je taký pohyb objektov,
ktorý má znaky pádu vyvolaného zemskou gravitáciou pričom objekt nie
je súčasťou poškodenej veci.
11. Rozbitím skla sa rozumie rozbitie skla akoukoľvek náhodnou udalosťou,
ktorá nie je vo VPPM, OPPZ, doplnkových poistných podmienkach,
zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve vylúčená. Za rozbitie skla
sa považuje jeho roztrieštenie, popraskanie, alebo také poškodenie, že je
nevyhnutná jeho výmena z dôvodu hroziaceho vzniku škody na živote
alebo inom majetku.
12. Povodňou sa rozumie zaplavenie priestorov v mieste poistenia vodou,
ktorá sa vyliala z brehov povrchového vodstva (rieky, jazerá, vodné nádrže
a pod.) alebo tieto brehy pretrhla. V prípade ohradzovaného vodného toku
je za breh vodného toku považované teleso hrádze. Za povodeň sa
považuje aj:

(a) zvýšenie hladiny podzemnej vody v dôsledku povodne alebo
atmosférických zrážok v mieste poistenia,
(b) spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia spôsobené
povodňou alebo atmosférickými zrážkami v mieste poistenia.
13. Požiarom sa rozumie oheň v podobe viditeľného plameňa, ktorý vznikol
mimo určeného ohniska, alebo ktorý takéto ohnisko opustil a vlastnou
živelnou silou sa rozšíril alebo bol páchateľom úmyselne založený a/alebo
rozšírený. Za požiar sa považujú aj jeho sprievodné javy v podobe tepla
a splodín horenia vznikajúcich pri požiari a pôsobenie hasicej látky
použitej pri hasení požiaru.
14. Priamy úder blesku je priame pôsobenie energie blesku alebo teploty
jeho výboja na poistenú vec vrátane poškodenia alebo zničenia poistnej
veci padajúcim objektom, ak bol jeho pád spôsobený úderom blesku.
15. Prudkým vetrom sa rozumie dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá
sa pohybuje rýchlosťou 65 km/h (18,06 m/s) a viac. Ak nie je táto rýchlosť
pre miesto vzniku škody zistená, musí poistený preukázať, že prúdenie
vzduchu spôsobilo v okolí poistenej veci škody na riadne udržiavaných
budovách alebo iných rovnako odolných veciach alebo, že škody pri
bezchybnom stave poistenej budovy alebo stavby, v ktorej sa poistené
veci nachádzajú, mohla vzniknúť iba v dôsledku prudkého vetra. Pre účely
stanovenia rýchlosti vetra je akceptované iba meranie vykonané
Slovenským hydrometeorologickým ústavom. V rámci prudkého vetra sú
poistené aj poistné udalosti spôsobené pádom alebo vrhnutím objektov na
poistenú vec, ak bol pád alebo vrhnutie spôsobené prudkým vetrom.
16. Stavbami na vodných tokoch sú napríklad mosty, priepusty, nádrže,
hrádze a ďalšie stavby, ktoré tvoria konštrukciu prietokového profilu
alebo do tohto profilu zasahujú.
17. Tiažou snehu alebo námrazy sa rozumie deštruktívne pôsobenie
nadmernej hmotnosti snehu alebo námrazy na strešné krytiny, nosné a
ostatné konštrukcie budov. Za nadmernú hmotnosť snehu alebo námrazy
sa považuje zaťaženie stavebnej konštrukcie presahujúce platnou normou
stanovené hodnoty v čase kolaudácie budovy (stavby). Za poistnú udalosť
spôsobenú tiažou snehu alebo námrazy sa považuje aj presakovanie vody
z roztápajúceho sa snehu alebo námrazy do budovy cez otvor, ktorý
vznikol poškodením stavebných súčastí budovy v dôsledku tiaže snehu
alebo námrazy.
18. Úschovné objekty sú priestory ohraničené špeciálnou konštrukciou,
ktorá zaručuje maximálne dosiahnuteľnú bezpečnosť pre vnútri uložené
predmety pred ich poškodením alebo zničením. Pre účely týchto OPPZ sú
úschovné objekty dvojplášťové ohňovzdorné s izolačnou výplňou.
19. 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
OPPZ v článku 2 bod 7. písmená (a) až (f) a (h).
20. Vodovodnou škodou sa rozumie nečakané a náhly únik vody, pary alebo
kvapaliny:
(a) vnútri budovy alebo stavby z pevne zabudovaných vodovodných
alebo kanalizačných potrubí, vykurovacích, klimatizačných,
solárnych alebo hasiacich systémov, vrátane pripojených
sanitárnych zariadení, armatúr alebo zariadení pripojených na tieto
systémy,
(b) z vnútorných potrubí určených na odvod atmosférických zrážok,
(c) z nádrží o objeme väčšom ako 50 litrov, ktoré nie sú súčasťou
systémov podľa písmena (a) tohto odseku.
Zariadenia uvedené v písmenách (a) až (c) sú pre účely týchto OPPZ
vodovodné zariadenia.
21. Výbuchom sa rozumie náhly ničivý prejav tlakovej suly vzniknutej
v dôsledku rozpínavosti plynov alebo pary. Za výbuch tlakovej nádoby so
stlačeným plynom alebo parou (kotol, potrubie a pod.) sa považuje náhle
roztrhnutie jej stien v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu
tlaku medzi vnútornou časťou nádoby a vonkajším prostredím.
22. Za výbuch sopky sa považuje uvoľnenie tlaku spôsobené porušením
zemskej vrstvy spojené s chrlením a vylievaním lávy, uvoľňovaním popola
alebo iných materiálov alebo plynov.
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23. Záplavou sa rozumie prírodnými vplyvmi spôsobené vytvorenie súvislej
vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia. Za
záplavu sa považuje aj:
(a) zvýšenie hladiny podzemnej vody v dôsledku záplavy alebo
atmosférických zrážok v mieste poistenia,
(b) spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia spôsobené záplavy
alebo atmosférickými zrážkami v mieste poistenia.
24. Za zemetrasenie sa považujú pohybmi zemskej kôry vyvolané otrasy
zemského povrchu, dosahujúce aspoň 6. stupeň Európskej
makroseizmickej stupnice (EMS-98) v mieste poistenia.
25. Zosuv pôdy, zrútením skál alebo zeminy je prírodnými a klimatickými
vplyvmi zapríčinené náhle a nepredvídané zosunutie sa alebo zrútenie
pôdy, zeminy alebo skál vrátane objektov, ktoré boli zosuvom uvedené do
pohybu.

Článok 11 Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.

OPPZ tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a zmluvné strany môžu
upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to nie je v
OPPZ výslovne zakázané.
Ustanovenia týchto OPPZ týkajúce sa poisteného platia aj pre poistníka
(pokiaľ je poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú
oprávnenú osobu.
Tieto OPPZ nadobúdajú účinnosť dňom 10.01.2017.

