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OPP 2800-2

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE MATERIÁLNEJ ŠKODY
Pre pripoistenie materiálnej škody k životnému poisteniu, dojednávané
spoločnosťou KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „poisťovňa“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie, tieto Osobitné
poistné podmienky (ďalej len „OPP 2800-2“) a dojednania v poistnej
zmluve.

3)
4)

Článok 1 – Základné pojmy
Materiálna škoda: v zmysle týchto OPP 2800-2 sa materiálnou škodou rozumie škoda na majetku, ktorá bola spôsobená škodcom za predmetnú
ujmu.
Časová hodnota: v zmysle týchto OPP 2800-2 je nová hodnota veci znížená
o sumu, zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo iného znehodnotenia.
Prislúchajúce VPP – všeobecné poistné podmienky k určitému produktu,
ktoré poistník svojim podpisom prevzal pri uzatváraní poistnej zmluvy.
Článok 2 – Druhy pripoistení
1) Poisťovňa v rámci pripoistení k životným poisteniam dojednáva podľa týchto OPP:
a) pripoistenie materiálna škoda spôsobená dieťaťu v školskom zariadení,
b) pripoistenie zodpovednosť za materiálnu škodu spôsobenú dieťaťom školskému zariadeniu.

5)

Článok 3 – Predmet poistenia
1) Pripoistenie Materiálna škoda spôsobená dieťaťu v školskom zariadení
sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci v dôsledku
poistnej udalosti, a to:
a) krádežou,
b) úmyselným poškodením alebo zničením poistených vecí (vandalizmus),
c) požiarom,
d) výbuchom,
e) priamym úderom blesku,
f) nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu,
pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou
poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého poisteného
súboru, ako poškodená vec,
g) povodňou alebo záplavou,
h) víchricou alebo krupobitím,
i) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom alebo zrútením lavín, zemetrasením, a ak je poistenou vecou budova, tiež
ťarchou snehu alebo námrazy,
j) kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení a médiom vytekajúcim z hasiacich zariadení,
k) nárazom dopravného prostriedku, dymom, nárazovou vlnou pri
prelete nadzvukového lietadla.
2) Predmetom pripoistenia Materiálna škoda spôsobená dieťaťu v školskom zariadení sú veci osobnej potreby poisteného súvisiace so školským vyučovaním, ako aj prenosné (mobilné) zariadenia.
3) Pripoistenie Zodpovednosť za materiálnu škodu spôsobenú dieťaťom
školskému zariadeniu sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie majetku školského zariadenia.

6)
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nia, je začiatok pripoistenia zhodný s dňom jeho dojednania k životnému poisteniu. Pripoistenie je účinné od nultej hodiny dňa nasledujúceho po dni jeho dojednania.
Koniec pripoistenia v poistení s bežne plateným poistným je zhodný
s dátumom konca životného poistenia, ak nebol stanovený koniec pripoistenia inak.
Pripoistenie zaniká:
a) zánikom životného poistenia,
b) výpoveďou poistníka alebo poisťovne do 2 mesiacov po uzavretí
pripoistenia bez udania dôvodu; výpovedná lehota je osemdenná;
jej uplynutím poistenie zanikne,
c) výpoveďou pripoistenia za bežne platené poistné poistníkom aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia, pričom životné
poistenie zostáva v platnosti,
d) výpoveďou poistníka po uplynutí 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy v prípade poistenia, pri ktorom je dojednané jednorazové poistné, poistenie zanikne výpoveďou deň nasledujúci po
doručení výpovede poisťovni,
e) odmietnutím plnenia z pripoistenia poisťovňou,
f) uplynutím poistnej doby pripoistenia,
g) úmrtím poisteného,
h) redukciou životného poistenia,
i) dohodou medzi poistníkom a poisťovňou.
Zmena pripoistenia musí mať písomnú formu. Poisťovňa vydá poistníkovi písomné potvrdenie jeho požiadavky na zmenu pripoistenia.
Ak sa účastníci dohodnú o zmene už dojednaného pripoistenia, je poisťovňa povinná plniť zo zmeneného poistenia až z poistných udalostí,
ktoré nastanú po účinnosti tejto dohody.
Pri zmene pripoistenia na základe žiadosti poistníka, ktorou sa zvýšilo
poistné krytie, je poisťovňa povinná plniť až po uplynutí ochranných
lehôt pre pripoistenia. Do ich uplynutia poisťovňa plní podľa pôvodného
dojednania.

Článok 5 – Poistné, platenie poistného
1) Bežné poistné za pripoistenie sa platí spolu s poistným za životné poistenie a za rovnaké poistné obdobia.
2) Poistné sa určuje podľa sadzieb stanovených poisťovňou podľa kalkulačných zásad.
3) Ak vznikne poistníkovi právo na oslobodenie od platenia poistného zo
životného poistenia, ku ktorému bolo dojednané v tej istej zmluve i toto
pripoistenie, vzťahuje sa oslobodenie i na poistné za toto pripoistenie,
ak v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak.
Článok 6 – Dôsledky neplatenia poistenia
1) Na omeškanie alebo neplatenie poistného sa vzťahujú ustanovenia
všeobecných poistných podmienok pre príslušné životné poistenie.
2) Poisťovňa má právo znížiť poistné plnenie o sumu dlžného poistného.
Článok 7 – Plnenie poisťovne
1) V závislosti od dojednaného druhu pripoistenia, je poisťovňa povinná
poskytnúť plnenie za:
a) materiálnu škodu spôsobenú dieťaťu v školskom zariadení,
b) zodpovednosť za materiálnu škodu spôsobenú dieťaťom školskému zariadeniu.
2) Poisťovňa plní za tie poistné udalosti, ktoré vzniknú počas trvania poistenia na území Slovenskej republiky i mimo neho, pokiaľ nie je v
poistnej zmluve dohodnuté inak.
3) Z poistenia je poisťovňa povinná pri vzniku poistnej udalosti poskytnúť
jednorazové plnenie. Pre určenie výšky poistného plnenia je rozhodu-

Článok 4 – Vznik, zánik a zmena pripoistenia
1) Pripoistenie sa dojednáva spolu so životným poistením v jednej poistnej zmluve.
2) Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom životného poistenia. Pri
dodatočnom uzavretí pripoistenia v priebehu trvania životného poiste1/2

júce dojednanie v poistnej zmluve za predpokladu, že tomu nebránia
ustanovenia týchto podmienok ani poistnej zmluvy, ktoré obmedzujú,
vylučujú alebo iným spôsobom upravujú poistné plnenie.

2) Poistná suma dojednaná v poistnej zmluve predstavuje maximálne plnenie za jednu a všetky poistné udalosti počas trvania poistenia.
Článok 10 – Výluky, obmedzenia plnenia poisťovne
Okrem prípadov uvedených v prislúchajúcich VPP, poisťovňa neplní za:
a) úmyselne alebo vedomou nedbanlivosťou poisteným prípadne inými
osobami úmyselne konajúcimi z podnetu poisteného,
b) pod pojmom hrubá nedbanlivosť sa rozumie neobvyklé, obzvlášť závažné porušenie obvyklej opatrnosti, starostlivosti alebo povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, kedy poistený vedel alebo vedieť mal a mohol, že jeho konaním alebo opomenutím
môže škoda vzniknúť, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na
to, že škoda nevznikne, prípadne bol s jej vznikom uzrozumený. Pod
pojmom hrubá nedbanlivosť rozumieme tiež poverenie náležite nepoučenej alebo nespôsobilej osoby vykonávaním určenej činnosti alebo
obsluhy vecí alebo zariadení poisteným.

Článok 8 – Plnenie z pripoistenia materiálna škoda
spôsobená dieťaťu v školskom zariadení
1) Ak bolo v poistnej zmluve dojednané toto pripoistenie a ak bola v dobe
poistenia v školskom zariadení spôsobená poistenému dieťaťu materiálna škoda, poisťovňa vyplatí zákonnému zástupcovi poisteného dieťaťa 90 % hodnoty vzniknutej škody v nových cenách, najviac však
do výšky časovej hodnoty poškodenej alebo zničenej veci a zároveň
maximálne do výšky dojednanej poistnej sumy.
2) Poistná suma dojednaná v poistnej zmluve predstavuje maximálne plnenie za jednu a všetky poistné udalosti počas trvania poistenia.
3) Limit plnenia za jednu poškodenú vec je 200 EUR.
4) Ak predmetná škoda nastane krádežou alebo vandalizmom, poisťovňa
vyplatí poistné plnenie, len ak táto bola šetrená políciou a páchateľ
nebol zistený.
5) Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie z rizika krádeže je prekonanie prekážky chrániacej poistené veci pred ich ukradnutím.

Článok 11 – Dynamizácia
V poistnej zmluve nemôže byť dojednaná dynamizácia poistenia.
Článok 12 – Odkupná hodnota
Nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý.

Článok 9 – Plnenie z pripoistenia zodpovednosť za
materiálnu škodu spôsobenú dieťaťom školskému
zariadeniu
1) Ak bolo v poistnej zmluve dojednané toto pripoistenie a ak v dobe poistenia spôsobilo poistené dieťa materiálnu škodu školskému zariadeniu,
poisťovňa vyplatí školskému zariadeniu 90 % hodnoty vzniknutej skutočnej škody, najviac však do výšky dojednanej poistnej sumy.

Článok 13 – Záverečné ustanovenia
Tieto poistné podmienky pre pripoistenie k životným poisteniam nadobúdajú platnosť od 01.01.2019 a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy.
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