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Doložka HORECA 2020
Nižšie uvedené dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, dopĺňajú znenie poistnej zmluvy a poistných
podmienok a vzťahujú sa na poistenia dojednané podľa Všeobecných poistných podmienok neživotného poistenia
VPP NP 2020, Osobitných ustanovení VPP NP 2020 pre poistenie stavieb a hnuteľných vecí OUMA VPP NP 2020 a
Osobitných ustanovení pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného OUVZ VPP NP 2020.
Príslušný oddiel tejto doložky sa použije len v prípade, ak je v poistnej zmluve dojednané príslušné poistenie.

Oddiel A.
Poistenie stavieb a hnuteľných vecí
TABUĽKA č. 1 – Rozšírenie pripoistení pre poistenie stavieb a hnuteľných vecí
Názov pripoistenia
Vybavenie terás, záhrad a detských kútikov

Spoluúčasť

Automaty na občerstvenie, výherné automaty a jukeboxy

30 €

Rozmrazenie zásob potravín
Poškodenie spôsobené živočíchmi

Poistná suma
– poistenie na prvé riziko
1 000 €
350 € pre automaty
150 € pre obsah automatov
1 000 €
1 000 €

1. Vybavenie terás, záhrad a detských kútikov
Pre poistený súbor prevádzkových zariadení, pre ktorý je dojednané poistenie pre prípad odcudzenia poistenej veci
poistným nebezpečenstvom krádež vlámaním, sa dojednáva rozšírenie poistného krytia o pripoistenie pre prípad
odcudzenia prevádzkových zariadení umiestnených na voľnom priestranstve, ktoré tvoria vybavenie terás, záhrad,
detských kútikov (napr. stoličky, stoly, dekoračné predmety), poistným nebezpečenstvom krádež vlámaním.
Krádežou vlámaním je pre účely tohto pripoistenia aj zmocnenie sa poistenej veci, ktorá bola v čase poistnej udalosti
zabezpečená proti odcudzeniu oceľovým lankom s priemerom minimálne 5 mm (alebo oceľovou reťazou s oceľovými
okami s hrúbkou minimálne 5 mm) s uzamknutým bezpečnostným visiacim zámkom a páchateľ takéto zabezpečenie
preukázateľne prekonal deštruktívnym spôsobom. Odchylne od Doložky K20 sa pre tieto poistené veci a uvedený
spôsob zabezpečenia proti odcudzeniu dojednáva limit poistného plnenia 1 000 €. V rozsahu tohto pripoistenia sa
za miesto poistenia okrem miest poistenia uvedených v poistnej zmluve považujú aj parcely, ktoré bezprostredne
susedia s miestami poistenia uvedenými v poistnej zmluve.
2. Automaty na občerstvenie, výherné automaty a jukeboxy
Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie súboru prevádzkových zariadení pre prípad odcudzenia poistenej veci
poistným nebezpečenstvom krádež vlámaním, dojednáva sa, že predmetom poistenia sú aj automaty na vhadzovanie
mincí a vkladanie bankoviek (automaty na občerstvenie, výherné automaty a jukeboxy) vrátane ich obsahu, pre ktoré
sa dojednáva pripoistenie pre prípad odcudzenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom krádež vlámaním.
Krádežou vlámaním je pre účely tohto pripoistenia aj:
a) v prípade odcudzenia celého automatu – zmocnenie sa poistenej veci, ktorá bola v čase vzniku poistnej udalosti
pevne zabudovaná alebo pevne ukotvená k pevnému podložiu aspoň dvoma nerozoberateľnými spojmi
a páchateľ takéto zabezpečenie prekonal deštruktívnym spôsobom;
b) v prípade odcudzenia obsahu automatu – zmocnenie sa poistenej veci z automatu, ktorý bol v čase poistnej
udalosti riadne uzamknutý a páchateľ takéto zabezpečenie prekonal deštruktívnym spôsobom.
Odchylne od Doložky K20 sa pre tieto poistené veci a uvedené spôsoby zabezpečenia proti odcudzeniu dojednáva
limit poistného plnenia 350 € pre automaty a 150 € pre obsah automatov.
3. Poškodenie spôsobené živočíchmi
Pre poistené budovy ubytovacích alebo stravovacích zariadení, poistené vedľajšie stavby ubytovacích alebo
stravovacích zariadení a pre prístrešky smetných stojísk, ktoré sú vedľajšími stavbami poistených budov ubytovacích
alebo stravovacích zariadení, sa dojednáva pripoistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci
poškodením spôsobeným živočíchmi.
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Oddiel B.
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného v rozsahu
VPP NP 2020 a Osobitných ustanovení pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného
OUVZ VPP NP 2020, poistenie sa pre činnosti ubytovacie služby a / alebo stravovacie služby, ktoré sú predmetom
poistenia v poistnej zmluve rozširuje tiež o pripoistenia, uvedené pod poradovými číslami 1., 2., 3., a 4. tohto oddielu
Doložky HORECA 2020.
TABUĽKA č. 2 – Rozšírenie pripoistení pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Názov pripoistenia
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú odcudzením
vecí vnesených a odložených
Názov pripoistenia
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú infekčným
ochorením salmonelózou a listeriózou
Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach, ktoré
poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
spolupoistenou osobou
Poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti
s prevádzkovaním športových a relaxačných priestorov a
zariadení

Územný rozsah

Navýšenie limitu
plnenia uvedeného
v poistnej zmluve

Územný rozsah

Spoluúčasť
v rámci spoluúčasti
dojednanej
v základnom
rozsahu poistenia
Spoluúčasť

Slovenská republika

10% min. 80 €

Slovenská republika

30 €

3 000 €

Slovenská republika

30 €

3 000 €

Slovenská republika

-

Slovenská republika

+ 3 000 €
Limit plnenia
10% z poistnej sumy
v základnom rozsahu
poistenia

-

1. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú infekčným ochorením salmonelózou a listeriózou
Odchylne od bodu 5. písm. m. OUVZ VPP NP 2020 sa poistenie vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú inej
osobe
a) infekčným ochorením salmonelózou vyvolaným kontaminovanou potravinou, ktorá obsahovala nákazu baktériou
salmonela,
b) listériovou infekciou vyvolanou kontaminovanou potravinou ktorá obsahovala nákazu baktériou listéria.
Poistenie sa uzaviera v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
2. Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú
činnosť
Odchylne od bodu 5. písm. i. OUVZ VPP NP 2020 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu
na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť. Poistenie sa však nevzťahuje na škody
vzniknuté stratou veci.
Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu z prepravných zmlúv a škody vzniknuté na akýchkoľvek
motorových vozidlách, ktoré poistený prevzal za účelom vykonania objednanej činnosti s výnimkou opravy, úpravy
a čistenia motorového vozidla, ak je táto činnosť predmetom činnosti poisteného.
Poistenie sa uzaviera v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území Slovenskej republiky
3. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú spolupoistenou osobou
Dojednáva sa, že ak je predmetom poistenia ubytovacia činnosť, poistenie sa vzťahuje tiež na zodpovednosť
za škodu spôsobenú spolupoistenou osobou, ktorá je oprávnená vykonávať činnosti súvisiace s poistenou
ubytovacou činnosťou v mene poisteného.
Na účely tohto poistenia, sa za spolupoistenú osobu považuje podnikajúca fyzická osoba, ktorá vykonáva súvisiace
činnosti v priestoroch, ktoré poistený oprávnene využíva na prevádzkovanie poistenej ubytovacej činnosti
a súvisiacich služieb. Na účely tohto poistenia sa za súvisiace činnosti spolupoistenej osoby považuje poskytovanie
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služieb kaderníctva, fitnescentra, butiku, požičovne áut, požičovne športových potrieb, práčovne, žehliarne a pod.
V zmysle VPP NP 2020 sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú:

poškodením, zničením alebo stratou akýchkoľvek vecí vo vlastníctve alebo oprávnenom užívaní spolupoistených
osôb,

spolupoistenými osobami medzi sebou navzájom a / alebo poistenému.
Stratou veci sa rozumie stav, keď poškodený alebo poistený / spolupoistený stratil nezávisle od svojej vôle možnosť
s vecou disponovať. Pod stratou veci sa rozumie aj krádež, nakoľko pojem strata v sebe zahŕňa aj stratu ako dôsledok
krádeže.
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škodu medzi poistenými, ktorí uzavreli jednu poistnú zmluvu poistenia
zodpovednosti za škodu a / alebo spolupoistenými osobami uvedenými v jednej poistnej zmluve poistenia
zodpovednosti za škodu.
Poistenie sa uzaviera v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
4. Poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s prevádzkovaním športových a relaxačných priestorov a
zariadení
Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje tiež na zodpovednosť za škodu poisteného vzniknutú v súvislosti
s prevádzkovaním plaveckého a / alebo relaxačného bazéna, sauny, vírivky, tanečného parketu, telocvične,
posilňovne, herne, vonkajšieho ihriska, bowlingových dráh, detského ihriska a detského kútika a iných športových,
wellness a relaxačných zariadení.
Poistenie sa uzaviera v rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu
v základnom rozsahu.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Táto Doložka HORECA 2020 nadobúda účinnosť 01.03.2020.
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