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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Stavebno-montážne poistenie pre všetky riziká, 
ktoré uzaviera  Generali Poisťovňa, a. s., 
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 
Slovenská republika, IČO: 35 709 332, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 1325/B 
(ďalej len „poisťovateľ“). sa riadi príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
v platnom znení (ďalej len „OZ“), týmito 
Všeobecnými poistnými podmienkami stavebno-
montážneho poistenia pre všetky riziká VPP 
PPSM 15 (ďalej len „VPP PPSM 15“), ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a 
ustanoveniami poistnej zmluvy. Podľa týchto 
VPP PPSM 15  je možné dojednať poistenie 
vecí (Časť A), poistenie zodpovednosti za škodu 
(Časť B) a poistenie investorovho ušlého zisku 
(Časť C). 
 

Časť A 
POISTENIE VECÍ 

 
Článok 2 

Rozsah poistenia 
 
1. Poistenie podľa tejto časti VPP PPSM 15 sa 

dojednáva pre prípad poškodenia alebo 
zničenia predmetu poistenia akoukoľvek 
udalosťou, ktorá nastane nečakane a náhle a 
nie je ďalej vylúčená.  

2. Poistenie sa dojednáva iba pre taký prípad 
poškodenia alebo zničenia predmetu 
poistenia, ktoré obmedzuje alebo vylučuje 
jeho funkčnosť. 

3. Právo na plnenie vzniká aj vtedy, ak bol 
predmet poistenia alebo jeho časť stratený 
v príčinnej súvislosti s udalosťou, za ktorú 
vzniklo poistenému právo na plnenie podľa 
týchto VPP PPSM 15. 

 
Článok 3 

Predmet poistenia 
 

1. Poistenie sa vzťahuje iba na tieto predmety 
poistenia: 
a) budované stavebné alebo montážne dielo 

(ďalej len „budované dielo“) vrátane 
materiálu skladovaného na mieste 
poistenia, ktorý bude použitý pre 
budované dielo a je zahrnutý v poistnej 
sume. 

2. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, 
poistenie sa vzťahuje aj na: 

a) zariadenie staveniska, zariadenie miesta 
montáže; 

b) stavebné a montážne stroje; 
c) majetok vo vlastníctve poisteného, cudzí 

majetok, ktorý poistený oprávnene užíva 
alebo ho prevzal na základe zmluvy 
o dielo alebo inej zmluvy, uvedený 
v poistnej zmluve a nachádzajúci sa na 
mieste poistenia. 

 
Článok 4 

Miesto poistenia  
 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, 
poistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, ktoré 
vznikli na mieste (stavenisko, miesto montáže) 
uvedenom v poistnej zmluve ako miesto 
poistenia. 

 
Článok 5 

Škodová udalosť, poistná udalosť 
 
1. Škodovou udalosťou je udalosť uvedená 

v Časti A článok 2 týchto VPP PPSM 15 
oznámená poisteným, ktorá vznikla na 
mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve 
a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku 
povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné 
plnenie z uzavretej poistnej zmluvy v súlade 
s ustanoveniami týchto VPP PPSM 15. 

2. Poistnou udalosťou je škodová udalosť, s 
ktorou je spojený vznik povinnosti 
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie 
v zmysle poistnej zmluvy a podľa týchto VPP 
PPSM 15.  

 
Článok 6 

Výluky z poistenia k Časti A 
 
Predmety vylúčené z poistenia 
1. Poistenie sa nevzťahuje na: 

a) peniaze, ceniny, drahé kovy, klenoty a iné 
cennosti; 

b) veci zvláštnej kultúrnej a historickej 
hodnoty, umelecké diela a zbierky; 

c) písomnosti, výkresy, listiny, dokumenty, 
faktúry, šeky; 

d) výstavné modely, vzorky, prototypy; 
e) obrazové, zvukové, dátové a iné 

záznamy; 
f) motorové vozidlá s prideleným EČV, 

lietadlá a vodné plavidlá všetkého druhu; 
g) porasty a rastliny.  

 
Riziká vylúčené z poistenia 
2. Z poistenia nevzniká právo na plnenie za 
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akékoľvek škody, zväčšenie škôd priamo či 
nepriamo vzniknuté následkom: 
a) vady, ktorú mal predmet poistenia už v 

dobe uzatvorenia poistenia a ktorá bola 
alebo mohla byť známa poistenému, 
alebo osobám konajúcim v mene 
poisteného bez ohľadu na to, či bola 
známa poisťovateľovi; 

b) vojnových udalostí, vzbury, povstania 
alebo iných hromadných násilných 
nepokojov, štrajkov, výluk, teroristických 
aktov (t.j. násilných konaní motivovaných 
politicky, sociálne, ideologicky alebo 
nábožensky) alebo v dôsledku zásahu 
uznanej alebo neuznanej moci; 

c) jadrovej reakcie, jadrového žiarenia, či 
rádioaktívnej kontaminácie; 

d) zastavenia alebo prerušenia poistených 
stavebných/montážnych prác, či už 
čiastočného alebo úplného. 

3. Z poistenia rovnako nevzniká právo na 
plnenie za nasledovné škody, ich zväčšenie 
priamo či nepriamo: 
a) škody spôsobené úmyselným konaním 

alebo z vedomej nedbanlivosti poisteného 
alebo osôb konajúcich v mene 
poisteného; 

b) poškodenie alebo zničenie predmetu 
poistenia pôsobením fauny; 

c) odcudzenie, stratu alebo iné zmiznutie 
predmetu poistenia s výnimkou prípadu 
podľa Časti A článok 2 bod 3. týchto VPP 
PPSM 15;  

d) škoda spočívajúca vo vnútorne vzniknutej 
mechanickej alebo elektrickej poruche 
poistených strojov alebo zariadení; pokiaľ 
však v dôsledku takej poruchy nastane 
nehoda, ktorá spôsobí vonkajšie 
poškodenie alebo vonkajšie zničenie 
predmetu poistenia, potom na takto 
následne vzniknuté vonkajšie poškodenie 
alebo vonkajšie zničenie predmetu 
poistenia sa poistenie vzťahuje; 

e) poškodenie alebo zničenie predmetu 
poistenia priamym účinkom zamrznutia 
chladiacej kvapaliny, vody alebo 
podobného média, chybného mazania, 
nedostatku maziva či chladiacej kvapaliny; 
pokiaľ však v dôsledku takéhoto 
poškodenia alebo zničenia nastane 
nehoda, ktorá spôsobí vonkajšie 
poškodenie alebo vonkajšie zničenie 
predmetu poistenia, potom na takto 
následne vzniknuté vonkajšie poškodenie 
alebo vonkajšie zničenie predmetu 
poistenia sa poistenie vzťahuje; 

f) škody na dielcoch a nástrojoch poistených 
strojov alebo zariadení, 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.); 

g) škody všetkého druhu na 
akumulátorových batériách, 
elektrochemických článkoch a pod. 
poistených strojov alebo zariadení; 

h) škody spôsobené bezprostredným 
následkom korózie, erózie, oxidácie; 

i) škody spôsobené priamym dlhodobým 
vplyvom biologických, chemických a 
tepelných procesov; 

j) škody spôsobené znečistením s výnimkou 
znečistenia bezprostredne spôsobeného 
poistnou udalosťou; 

k) škody spôsobené normálnymi 
atmosférickými podmienkami a vplyvmi, s 
ktorými je potrebné podľa ročného 
obdobia a miestnych pomerov počítať;  

l) škody spôsobené vznikom usadenín 
akéhokoľvek druhu; 

m) škody spôsobené bezprostredným 
následkom opotrebovania, trvalého vplyvu 
prevádzky, postupného starnutia, únavy 
materiálu, nedostatočného používania, 
dlhodobého uskladnenia, usadzovania 
kotolného kameňa;  

n) škody všetkého druhu na činných 
médiách (napr. palivá, mazivá, chemikálie, 
filtračné hmoty, chladivá, katalyzátory) 
poistených strojov alebo zariadení. 

4. V prípade poistnej udalosti na poistenom 
predmete poistenia v dôsledku živelných 
nebezpečenstiev, výluky uvedené v tomto 
bode pod písm. f) až m) neplatia. 

5. Z poistenia ďalej nevzniká právo na plnenie 
za straty, zmiznutia a odcudzenia všetkého 
druhu, vrátane ušlého zisku, zvýšených 
nákladov na výrobu, pokút, mánk, strát 
vzniknutých z omeškania, nedodržaním 
dohodnutého výkonu, stratou trhu alebo 
kontraktu, ak nebolo v poistnej zmluve 
dojednané inak.  

6. Z poistenia ďalej nevzniká právo na plnenie 
na stavebnom diele za: 
a) škody spôsobené chybným návrhom, 

projekciou, konštrukciou; 
b) náklady na výmenu, opravu alebo úpravu 

chybného materiálu a/alebo prevedenia 
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(spracovania) na priamo postihnutom 
predmete poistenia, s výnimkou nákladov 
na výmenu, opravu alebo úpravu správne 
zhotovených častí predmetu poistenia 
poškodených pri nehode v dôsledku tohto 
chybného materiálu a/alebo chybného 
prevedenia (spracovania).  

7. Z poistenia ďalej nevzniká právo na plnenie 
na montážnom diele za: 
a) škody v dôsledku chybnej konštrukcie, 

chyby materiálu alebo odliatku, chybného 
prevedenia;  táto výluka sa ale nevzťahuje 
na škody spôsobené chybne vykonanou 
montážnou činnosťou. 

8. V poistnej zmluve je možné dojednať, že 
poistenie sa nevzťahuje aj na škodu 
vzniknutú inak ako spôsobmi uvedenými 
v bode 2. až 5. tohto článku VPP PPSM 15. 

 
Článok 7 

Poistná hodnota, 
poistná suma 

 
1. Poistná hodnota je hodnota predmetu 

poistenia rozhodná pre stanovenie poistnej 
sumy. Poistnou hodnotou v zmysle týchto 
VPP PPSM 15 je: 
a) pre budované dielo jeho hodnota po 

dokončení, vrátane hodnoty materiálu, 
nákladov na dopravu, colných poplatkov, 
nákladov montáže, miezd; 

b) pre zariadenie staveniska, zariadenie 
miesta montáže a pre stavebné 
a montážne stroje - nová hodnota 
predmetov poistenia, t.j. suma, 
zodpovedajúca nákladom, ktoré je 
potrebné vynaložiť na znovuzriadenie veci 
takého istého druhu, kvality a výkonu v 
danom mieste, vrátane nákladov na 
dopravu, nákladov montáže a prípadných 
colných a iných poplatkov. 

2. Poistná suma stanovená v poistnej zmluve 
pre predmet poistenia je najvyššou hranicou 
poistného plnenia poisťovateľa v prípade 
poistnej udalosti. Poistnú sumu stanoví na 
vlastnú zodpovednosť poistený. Poistná 
suma má pre každý predmet poistenia 
zodpovedať jeho poistnej hodnote. 

3. V poistnej zmluve je možné dojednať:  
a) limit plnenia, ktorý je hornou hranicou 

plnenia poisťovateľa zo všetkých 
poistných udalostí v priebehu doby trvania 
poistenia súhrnne; 

b) limit plnenia pre niektorý/é predmet/y 
poistenia a/alebo poistné 
nebezpečenstvo/á a/alebo miesto/a 

poistenia, ktorý je hornou hranicou plnenia 
poisťovateľa súhrnne zo všetkých 
poistných udalostí, ktoré sa týkali daného 
predmetu poistenia a/alebo poistného 
nebezpečenstva a/alebo miesta poistenia 
v dobe trvania poistenia; 

c) limit plnenia z jednej poistnej udalosti pre 
niektorý/é predmety poistenia a/alebo 
poistné nebezpečenstvo/á a/alebo 
miesto/a poistenia, ktorý je hornou 
hranicou plnenia poisťovateľa z každej 
poistnej udalosti, ktorá sa týkala daného 
predmetu poistenia a/alebo poistného 
nebezpečenstva a/alebo miesta poistenia.  

 
Článok 8 

Plnenie poisťovateľa 
 
1. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v mene 

platnej v Slovenskej republike. 
2. Ak bolo budované dielo poškodené alebo 

zničené, vzniká poistenému právo, aby mu 
poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu 
primeraným nákladom, ktoré sú potrebné pre 
uvedenie budovaného diela do stavu, v akom 
sa budované dielo nachádzalo v dobe 
poistnej udalosti, zníženú o cenu 
použiteľných zvyškov. 

3. Ak bol predmet poistenia s výnimkou 
budovaného diela poškodený, vzniká 
poistenému právo, ak nie je stanovené inak, 
aby mu poisťovateľ vyplatil sumu 
zodpovedajúcu primeraným nákladom na 
opravu, ktoré sú potrebné pre uvedenie 
poškodeného predmetu poistenia do stavu 
prevádzkyschopnosti pred poistnou 
udalosťou, vrátane nákladov na rozobratie a 
zostavenie, nákladov na dopravu do 
opravovne a z opravovne a colných 
poplatkov. Od takto stanovených nákladov 
odpočíta poisťovateľ cenu použiteľných 
zvyškov. 

4. Pokiaľ sa náklady na opravu špecifikované v 
bode 3. tohto článku rovnajú alebo prevyšujú 
časovú hodnotu predmetu poistenia v dobe 
poistnej udalosti, poskytne poisťovateľ 
plnenie ako za zničený predmet poistenia  
podľa bodu 5. tohto článku. Časová hodnota 
je hodnota, ktorú mal predmet poistenia 
v dobe vzniku poistnej udalosti; určuje sa tak, 
že sa od novej hodnoty veci takého istého 
druhu, kvality a výkonu alebo veci s ňou 
porovnateľnej, ktorá platila v dobe vzniku 
poistnej udalosti, odráta suma vyjadrujúca 
opotrebenie, prípadne iné znehodnotenie 
predmetu poistenia z doby pred poistnou 
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udalosťou. Ak časovú hodnotu nemožno 
takto určiť, určí sa odhadom. 

5. Ak bol predmet poistenia s výnimkou 
budovaného diela zničený, alebo bol 
odcudzený, vzniká poistenému právo, ak nie 
je stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil 
sumu zodpovedajúcu časovej hodnote 
predmetu poistenia v dobe vzniku poistnej 
udalosti zníženú o hodnotu použiteľných 
zvyškov. Poisťovateľ hradí tiež primerané 
náklady demontáže zničeného predmetu 
poistenia. 

6. Do primeraných nákladov podľa bodu 2., 3. 
a 5. tohto článku sa nezahŕňajú odmeny 
vyplatené za prácu nadčas, v noci, v dňoch 
pracovného voľna a pracovného pokoja, 
expresné príplatky, letecké dodávky 
náhradných dielov a cestovné náklady 
technikov a expertov zo zahraničia. 

7. Ak je v čase poistnej udalosti poistná suma 
stanovená poisteným nižšia ako poistná 
hodnota predmetu poistenia, tak poisťovateľ 
poskytne poistné plnenie, ktoré je znížené v 
rovnakom pomere ku škode, v akom je 
poistná suma k poistnej hodnote 
(podpoistenie). 

8. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do 
omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich 
sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo 
jeho výšky, je poisťovateľ oprávnený poistné 
plnenie odmietnuť. 

9. Ak malo vedomé porušenie povinností 
uvedených v článku 21 týchto VPP PPSM 15 
podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti 
alebo na zväčšenie rozsahu následkov 
poistnej udalosti, je poisťovateľ oprávnený 
plnenie z poistnej zmluvy znížiť, a to až 
do celej výšky poistného plnenia podľa toho, 
aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho 
povinnosti plniť. 

10. Poisťovateľ je oprávnený plnenie z poistnej 
zmluvy primerane znížiť, ak na základe 
vedome nepravdivej alebo neúplnej 
odpovede poisteného bolo určené nižšie 
poistné. 

11. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej 
udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú 
pre vedome nepravdivé alebo neúplné 
odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní 
poistenia, a ktorá pre uzavretie poistnej 
zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie 
z poistnej zmluvy odmietnuť, odmietnutím 
plnenia poistenie zanikne. 

12. Na základe písomnej žiadosti poisteného 
o vinkuláciu poistného plnenia v prospech 
a na účet tretej osoby, ktorá bola 

odsúhlasená poisťovateľom, má poisťovateľ 
právo vyplatiť poistné plnenie tretej osobe, 
v prospech ktorej bolo poistné plnenie 
vinkulované. 

13. Poisťovateľ podľa § 799 (3) OZ nie je 
oprávnený počas trvania poistnej zmluvy 
plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že 
poistné nebolo riadne a včas zaplatené. 

 
Článok 9 

Zvláštne prípady plnenia  
 

1. Ak urobil poistený opatrenia, ktoré mohol 
vzhľadom k okolnostiam prípadu považovať 
za nutné: 
a) na odvrátenie bezprostredne hroziacej 

poistnej udalosti alebo 
b) na odvrátenie alebo zmiernenie škody na 

predmete poistenia zo vzniknutej poistnej 
udalosti, 

poisťovateľ mu nahradí takto vynaložené 
účelné náklady, ak sú úmerné rozsahu 
škody, ktorá hrozila a poistnej hodnote 
ohrozeného predmetu poistenia; najviac však 
poistnú sumu dojednanú pre predmet 
poistenia, ktorý bol poistnou udalosťou 
ohrozený, alebo dojednanú pre predmet 
poistenia, ktorého sa vynaložené náklady 
týkali. Za takéto náklady sa nepovažujú 
náklady spojené s obvyklou starostlivosťou, 
údržbou a ošetrovaním predmetu poistenia. 

2. Ak hradí poisťovateľ z dôvodu uvedeného 
v článku 8 bod 8. týchto VPP PPSM 15 len 
pomernú časť škody, hradí náklady podľa 
bodu 1. tohto článku len v tom pomere, v 
akom poskytuje poistné plnenie. 

3. Poisťovateľ je vždy povinný nahradiť v celej 
výške náklady, ktoré boli vynaložené na jeho 
pokyn. 

 
 

Časť B 
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

 
Článok 10 

Predmet a rozsah poistenia 
 
1. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, 

vzťahuje sa poistenie v rozsahu podľa tejto 
Časti VPP PPSM 15 aj na právnym 
predpisom stanovenú zodpovednosť 
poisteného za škodu vzniknutú inému na 
živote, zdraví alebo na veci, ktorú má vo 
vlastníctve alebo v užívaní, v súvislosti 
s vykonávaním poistených stavebno-
montážnych prác uskutočňovaných na 
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mieste poistenia uvedenom v poistnej 
zmluve, ak poistený v zmysle všeobecne 
záväzných  právnych predpisov za škodu 
zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo 
opomenutia z doby trvania poistenia. 

2. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, 
poistenie sa v rozsahu podľa tejto Časti VPP 
PPSM 15 vzťahuje aj na zodpovednosť za 
škodu subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na 
poistených stavebno-montážnych prácach 
uskutočňovaných na mieste poistenia 
uvedenom v poistnej zmluve a ktorí majú 
súčasne s hlavným dodávateľom (poisteným) 
uzatvorenú zmluvu o dielo a ich dodávky sú 
zahrnuté v poistnej sume. 

3. Pre účely tejto časti VPP PPSM 15 sa 
rozumie: 
Škodou na živote usmrtenie a iná 
z usmrtenia bezprostredne vyplývajúca 
následná majetková ujma. 
Škodou na zdraví telesné poškodenie 
a poškodenie zdravia a iná následná 
majetková ujma z nich bezprostredne 
vyplývajúca.  
Škodou na veci, ktorú má iný vo vlastníctve 
alebo užívaní, poškodenie alebo zničenie 
tejto veci a iná následná majetková ujma 
bezprostredne vyplývajúca z poškodenia 
alebo zničenia tejto veci. Škodou na veci nie 
je jej strata, krádež alebo lúpež, ak v poistnej 
zmluve nie je dojednané inak. Za veci sa 
nepovažujú peniaze, zmenky, cenné papiere 
a ceniny. 

 
Článok 11 

Výluky z poistenia k Časti B 
 
1. Ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak, 

poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za 
škodu: 
a) spôsobenú činnosťou vykonávanou bez 

príslušného oprávnenia; 
b) spôsobenú úmyselným konaním alebo 

z vedomej nedbanlivosti poisteného alebo 
osôb konajúcich v mene poisteného; 

c) prevzatú alebo uznanú poisteným nad 
rámec stanovený právnymi predpismi, 
alebo prevzatú poisteným v zmluve 
s treťou osobou nad rámec stanovený 
právnymi predpismi;  

d) spôsobenú inak ako na živote, zdraví,  
poškodením, zničením alebo stratou veci; 

e) spôsobenú nesplnením povinnosti k 
odvráteniu škody a/alebo k zamedzeniu 
zväčšovania už vzniknutej škody; 

f) ktorej príčinou bolo porušenie právnej 

povinnosti poisteným v dobe pred 
uzavretím poistenia; 

g) z ktorej vyplývajúce nároky sú predmetom 
akéhokoľvek povinného, zákonného alebo 
povinne zmluvného poistenia; 

h) spôsobenú hlukom, vibráciami, 
odstránením alebo oslabením nosného 
prvku; 

i) spôsobenú sadaním alebo zosuvom pôdy, 
eróziou, poddolovaním;  

j) spôsobenú akýmkoľvek poškodením 
životného prostredia; 

k) spôsobenú prevádzkou nukleárnych 
zariadení,  spôsobenú v priamej alebo 
nepriamej súvislosti s jadrovou energiou, 
rádioaktivitou; 

l) spôsobenú priamo alebo nepriamo 
pôsobením  formaldehydu, azbestu alebo 
materiálov alebo výrobkov obsahujúcich 
azbest; 

m) spôsobenú priamo alebo nepriamo v 
dôsledku vojnových udalostí, vzbury, 
povstania alebo iných hromadných 
násilných nepokojov, štrajkov, výluk, 
teroristických aktov (t. j. násilných konaní 
motivovaných politicky, sociálne, 
ideologicky alebo nábožensky) alebo v 
dôsledku zásahu uznanej alebo 
neuznanej moci; 

n) spôsobenú na veciach, ktoré poistený 
užíva a na veciach, ktoré prevzal za 
účelom vykonania objednanej činnosti, 
s výnimkou škôd, na ktoré sa vzťahuje 
poistenie podľa Časti A týchto VPP PPSM 
15; 

o) spôsobenú na veciach, ktoré poistený 
dodal inému, pokiaľ ku škode došlo 
v dôsledku vady dodanej veci; 

p) spôsobenú na veciach, ktoré poistený 
dodal inému, pokiaľ ku škode došlo preto, 
že dodané veci boli vadnej akosti; 

q) spôsobenú vadným vykonaním diela; 
r) poisteného ako zamestnávateľa 

z pracovných úrazov a chorôb 
z povolania, vrátane regresných nárokov; 

s) vyplývajúcu z prepravných zmlúv. 
2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škodu: 

a) za ktorú člen štatutárneho alebo 
dozorného orgánu poisteného zodpovedá 
svojmu manželovi, príbuzným v priamom 
rade, osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej 
domácnosti; 

b) za ktorú poistený, resp. člen jeho 
štatutárneho alebo dozorného orgánu, 
zodpovedá spoločníkom poisteného, 
alebo ich manželom či príbuzným 
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v priamom rade, alebo osobám, ktoré žijú 
so spoločníkom poisteného v spoločnej 
domácnosti; 

c) ktorá vznikla  podnikateľskému subjektu, 
v ktorom má poistený majetkovú účasť, 
a to v rozsahu zodpovedajúcom jeho 
percentuálnej majetkovej účasti v tomto 
podnikateľskom subjekte; 

d) ktorá vznikla  podnikateľskému subjektu, 
v ktorom má člen štatutárneho alebo 
dozorného orgánu poisteného, jeho 
manžel, príbuzný v priamom rade alebo 
osoba, ktorá s ním žije v spoločnej 
domácnosti, majetkovú účasť, a to 
v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej 
majetkovej účasti týchto osôb v danom 
podnikateľskom subjekte; 

e) ktorá vznikla  podnikateľskému subjektu, 
v ktorom má poistený, ktorý je fyzickou 
osobou, jeho manžel, príbuzný v priamom 
rade alebo osoba, ktorá s ním  žije 
v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť, 
a to v rozsahu zodpovedajúcom 
percentuálnej majetkovej účasti týchto 
osôb v danom podnikateľskom subjekte. 

3. Poistenie sa rovnako nevzťahuje na: 
a) náhradu pokút, penále či iných 

zmluvných, správnych a/alebo trestných 
sankcií akéhokoľvek druhu; 

b) platby v súvislosti so zodpovednosťou za 
vadné plnenie poisteného alebo so 
zodpovednosťou poisteného za 
omeškanie so splnením povinnosti; 

c) akékoľvek platby, náhrady alebo náklady 
požadované v súvislosti s uplatnením 
práva na ochranu osobnosti, alebo inej 
nemajetkovej ujmy; 

d) akúkoľvek náhradu škody priznanú súdom 
Spojených štátov amerických, Kanady a 
Austrálie. 

4. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za 
škodu na veciach vo  vlastníctve poisteného. 

5. Ak sú v poistnej zmluve poistené niektoré 
výluky z poistenia uvedené v tomto článku 
VPP PPSM 15, ostatné výluky z poistenia 
podľa tohto článku VPP PPSM 15 ostávajú 
v platnosti. 

6. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že 
poistenie sa nevzťahuje aj na zodpovednosť 
za škodu vzniknutú inak ako spôsobmi 
uvedenými v bode 1. až 4. tohto článku. 

 
Článok 12 

Poistná suma, limity plnenia 
 
1. Poistná suma je suma stanovená poisteným 

na vlastnú zodpovednosť. Poistná suma 
stanovená v poistnej zmluve je najvyššou 
hranicou poistného plnenia poisťovateľa pre 
jednu a všetky poistné udalosti v dobe trvania 
poistenia súhrnne (vrátane náhrady nákladov 
uvedených v čl. 14 bod 2. týchto VPP PPSM 
15). 

2. Pre niektoré predmety poistenia  môže 
poisťovateľ s poisteným v poistnej zmluve 
dojednať v rámci stanovenej poistnej sumy 
limit plnenia pre jednu a/alebo všetky poistné 
udalosti v dobe trvania poistenia. 

 
Článok 13 

Poistná udalosť, škodová udalosť 
 
1. Škodovou udalosťou je škoda na živote, 

zdraví alebo na veci oznámená poisteným, 
ktorá vznikla v súvislosti s vykonávaním 
poistených stavebno-montážnych prác 
uskutočňovaných na mieste poistenia 
uvedenom v poistnej zmluve a ktorá by 
mohla byť dôvodom vzniku povinnosti 
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie 
z uzavretej poistnej zmluvy v súlade 
s ustanoveniami týchto VPP PPSM 15. 

2. Sériovou škodovou udalosťou je súhrn 
časovo spolu súvisiacich škodových udalostí, 
ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo 
z rovnakého zdroja, príčiny, udalosti, 
okolnosti, závady, chyby či iného 
nebezpečenstva. Za okamih vzniku sériovej 
škodovej udalosti sa považuje vznik prvej 
škodovej udalosti počas doby trvania 
poistenia. 

3. Poistnou udalosťou je škodová udalosť, 
s ktorou je spojený vznik povinnosti 
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie 
v zmysle poistnej zmluvy a podľa týchto VPP 
PPSM 15. 

 
Článok 14 

Plnenie poisťovateľa 
 
1. Poistné plnenie sa stanoví ako náhrada 

škody, za ktorú poistený zodpovedá podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Poisťovateľ za poisteného nahradí uplatnené, 
oprávnené, a preukázané nároky na náhradu 
škody a/alebo náklady podľa bodu 2. tohto 
článku VPP PPSM 15, za podmienok 
a v rozsahu stanovenom všeobecne 
záväznými právnymi predpismi 
ustanovujúcimi náhradu škody a za 
podmienok a v rozsahu stanovenom týmito 
VPP PPSM 15 a v poistnej zmluve. 
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2. Poisťovateľ uhradí za poisteného aj náklady: 
a) ktoré zodpovedajú najviac tarifnej odmene 

advokáta za obhajobu v prípravnom 
konaní a v konaní pred súdom prvého 
stupňa v rámci trestného konania, ktoré je 
vedené proti poistenému alebo jeho 
zamestnancovi v súvislosti so škodovou 
udalosťou, ak poistený splnil povinnosti 
uložené mu v čl. 21 bod 3. písm. b) týchto 
VPP PPSM 15; obdobné náklady pred 
odvolacím súdom nahradí poisťovateľ len 
vtedy, ak sa k ich úhrade písomne 
zaviazal; 

b) konania o náhrade škody, ak poistený 
splnil povinnosti uložené mu v čl. 21 bod 
3. písm. c) a d) týchto VPP PPSM 15 a ak 
je poistený povinný tieto náklady uhradiť; 
trovy právneho zastúpenia poisteného 
uhradí však poisťovateľ len vtedy, ak sa k 
tomu písomne zaviazal; 

c) ktoré vynaložil poškodený v súvislosti s 
mimosúdnym prerokovaním nároku na 
náhradu škody, ak je poistený povinný ich 
uhradiť a ak splnil povinnosti uložené mu 
v čl. 21 bod 3. písm. a) týchto VPP PPSM 
15. 

3. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do 
omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich 
sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo 
jeho výšky, má poisťovateľ voči poistenému 
právo na náhradu toho, čo za poisteného 
v prospech poškodeného plnil. 

4. Poisťovateľ je oprávnený odmietnuť plnenie 
z poistnej zmluvy, ak je príčinou poistnej 
udalosti skutočnosť, o ktorej sa poisťovateľ 
dozvedel až po vzniku poistnej udalosti 
a ktorú nemohol zistiť pri dojednávaní 
poistenia alebo jeho zmeny v dôsledku  
úmyslu alebo z nedbanlivosti, nepravdivo 
alebo neúplne zodpovedaných písomných 
dopytov a ak by pri vedomosti týchto 
skutočností v dobe uzavierania poistnej 
zmluvy túto zmluvu neuzavrel alebo by ju 
uzavrel za iných podmienok; odmietnutím 
plnenia poistenie zanikne. 

5. Ak je poistený právoplatne odsúdený 
v dôsledku toho, že sa v súvislosti so 
vznikom škody alebo počas šetrenia škody 
a zisťovania jej rozsahu dopustil podvodu 
alebo pokusu o podvod alebo iného 
majetkového trestného činu, ktorý súvisí 
s poistnou udalosťou, má poisťovateľ voči 
poistenému právo na náhradu toho, čo za 
poisteného v prospech poškodeného plnil. 

6. Ak porušil poistený povinnosti uvedené v čl. 
21 týchto VPP PPSM 15 a toto porušenie 

malo podstatný vplyv na vznik poistnej 
udalosti alebo týmto porušením došlo 
k sťaženiu zistenia právneho dôvodu plnenia, 
rozsahu alebo výšky škody, má poisťovateľ 
voči poistenému právo na náhradu toho, čo 
za poisteného v prospech poškodeného plnil. 

7. Ak poistený spôsobil škodu následkom 
požitia alkoholu alebo iných návykových 
látok, má poisťovateľ voči poistenému právo 
na náhradu toho, čo za poisteného 
v prospech poškodeného plnil. 

8. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v  mene 
platnej v Slovenskej republike. 

9. Poisťovateľ podľa § 799 (3) OZ nie je 
oprávnený počas trvania poistnej zmluvy 
plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že 
poistné nebolo riadne a včas zaplatené. 
 
 

Časť C 
INVESTOROV UŠLÝ ZISK 

 
Článok 15 

Predmet poistenia 
 

1. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, 
vzťahuje sa poistenie v rozsahu podľa tejto 
Časti VPP PPSM 15 aj na ušlý hrubý zisk 
poisteného uvedeného v poistnej zmluve ako 
investor (ďalej len „poistený“), ktorý mu 
skutočne vznikol v dôsledku zníženia obratu 
a/alebo zvýšenia prevádzkových nákladov 
spôsobom uvedeným v tejto Časti VPP 
PPSM 15, ak boli v priebehu dojednanej 
doby trvania poistenia predmety poistenia 
poškodené poistným nebezpečenstvom 
podľa Časti A týchto VPP PPSM 15, ktoré 
spôsobilo narušenie stavebných/ montážnych 
prác a/alebo skúšobnej prevádzky a 
následne potom oneskorenie začiatku 
prevádzky diela a/alebo jeho narušenie (ďalej 
len „oneskorenie“).  

 
Článok 16 

Výluky z poistenia k Časti C 
 
1. Poistenie sa nevzťahuje na ušlý hrubý zisk 

a/alebo na zvýšené prevádzkové náklady, 
vzniknuté dôsledkom oneskorenia 
zapríčineného: 
a) poistným nebezpečenstvom, resp. 

udalosťou pripoistenou v Časti A týchto 
VPP PPSM 15 formou  Doložky, ak 
nebolo v poistnej zmluve dojednané inak; 

b) zemetrasením, sopečnou činnosťou, 
tsunami, ak nebolo v poistnej zmluve 
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dojednané inak; 
c) škodou na okolitom majetku, stavebných 

strojoch, montážnej výstroji a zariadení, 
zariadení staveniska a/alebo miesta 
montáže; 

d) škodou na činných médiách, alebo 
surovinách, škodou vzniknutou ich 
úbytkom, zničením, opotrebovaním alebo 
škodou na akomkoľvek materiály 
potrebnom na poistené dielo; 

e) akýmikoľvek obmedzeniami uvalenými 
orgánmi štátnej správy; 

f) nedostatkom finančných prostriedkov 
poisteného; 

g) zmenami, doplnkami, vylepšeniami, 
opravami porúch alebo odstraňovaním 
akýchkoľvek nedostatkov, ktoré boli 
vykonané po vzniku vecnej škody na 
predmete poistenia; 

h) škodou na veciach, ktoré boli odovzdané 
do prevádzky alebo do užívania, alebo pre 
ktoré skončilo poistenie podľa týchto VPP 
PPSM 15. 

2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na: 
a) pokuty, penále a/alebo straty akéhokoľvek 

druhu, ako aj na 
b) škody vzniknuté v dôsledku pokút, penále, 

alebo strát následkom zrušenia/porušenia 
kontraktu, neskorého alebo neúplného 
vybavenia objednávky.  

3. Poistenie sa rovnako nevzťahuje na škody 
vzniknuté v dôsledku pozastavenia, zániku 
alebo zrušenia nájmu, licencie alebo 
objednávky, ktoré nastane po dátume 
skutočného začiatku prevádzky diela. 

4. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté 
na prototypoch v dôsledku 
stavebnej/montážnej činnosti, ak nebolo v 
poistnej zmluve dojednané inak. 

 
Článok 17 

Poistná suma 
 

1. Poistná suma je suma stanovená poisteným 
na vlastnú zodpovednosť. Poistnú sumu 
stanoví poistený na obdobie jedného 
kalendárneho roka. Poistná suma stanovená 
v poistnej zmluve je najvyššou hranicou 
poistného plnenia poisťovateľa pre jednu 
a súhrnne pre všetky poistné udalosti 
v období, na ktoré bola stanovená poistná 
suma. 

2. V poistnej zmluve je možné dojednať v rámci 
stanovenej poistnej sumy limit plnenia pre 
niektorý/é predmet/y poistenia a/alebo 
poistné nebezpečenstvo/á, ktorý je hornou 

hranicou plnenia poisťovateľa pre jednu 
a/alebo súhrnne pre všetky poistné udalosti 
v dobe trvania poistenia.  

 
Článok 18 

Plnenie poisťovateľa 
 
1. Poisťovateľ poskytne za podmienok podľa 

Časti C týchto VPP PPSM 15 poistné plnenie 
vyčíslené  nasledovným spôsobom: 
a) pre ušlý hrubý zisk:  sumu, ktorá je 

súčinom miery hrubého zisku a sumy, 
o ktorú sa v priebehu doby ručenia znížil 
skutočne dosiahnutý obrat vzhľadom 
k obratu, ktorý by bol dosiahnutý, keby 
nebolo bývalo došlo k oneskoreniu; 

b) pre zvýšené prevádzkové náklady:  
sumu zodpovedajúcu výške skutočných 
dodatočných nákladov, ktorých 
vynaloženie bolo nevyhnutné, primerané a 
účelné k zamedzeniu alebo zmenšeniu 
poklesu obratu, ku ktorému by inak 
v priebehu doby ručenia bez vynaloženia 
takýchto nákladov došlo. Výška plnenia 
však nepresiahne sumu zodpovedajúcu 
súčinu miery hrubého zisku a sumy 
obratu, ktorého strate bolo takto 
zamedzené. 

2. Ak je v čase poistnej udalosti ročná poistná 
suma stanovená poisteným pre poistenie 
podľa Časti C týchto VPP PPSM 15 nižšia 
ako suma zodpovedajúca súčinu miery 
hrubého zisku a ročného obratu, poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie znížené 
v rovnakom pomere ku škode, v akom je 
ročná poistná suma k sume zodpovedajúcej 
súčinu miery hrubého zisku a ročného 
obratu. 

3. V prípade, ak poistený alebo osoba konajúca 
v jeho mene bráni poisťovateľovi v činnosti 
podľa čl. 20 bod 2. týchto VPP PPSM 15, 
kladie mu prekážky alebo sa neriadi jeho 
pokynmi či odporúčaniami, je poisťovateľ 
oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť, 
a to až do celej výšky poistného plnenia 
podľa toho, aký vplyv malo takéto konanie na 
rozsah jeho povinnosti plniť. 

4. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do 
omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich 
sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo 
jeho výšky, je poisťovateľ oprávnený poistné 
plnenie odmietnuť. 

5. Ak malo vedomé porušenie povinností 
uvedených v čl. 20 a v čl. 21 týchto VPP 
PPSM 15 podstatný vplyv na vznik poistnej 
udalosti alebo na zväčšenie rozsahu 
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následkov poistnej udalosti, je poisťovateľ 
oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť, 
a to až do celej výšky poistného plnenia 
podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na 
rozsah jeho povinnosti plniť. 

6. Poisťovateľ je oprávnený plnenie z poistnej 
zmluvy primerane znížiť, ak na základe 
vedome nepravdivej alebo neúplnej 
odpovede poisteného bolo určené nižšie 
poistné. 

7. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej 
udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú 
pre vedome nepravdivé alebo neúplné 
odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní 
poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej 
zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie 
z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím 
plnenia poistenie zanikne. 

8. Poisťovateľ je oprávnený odložiť poskytnutie 
poistného plnenia vrátane prípadného 
preddavku na poistné plnenie, ak:  
a) existujú pochybnosti o oprávnenosti 

nároku poisteného na poistné plnenie, 
a to až do dodania nevyhnutného dôkazu 
o opodstatnenosti nároku; 

b) bolo v dôsledku škody, straty alebo 
oneskorenia v predpokladanom zahájení 
prevádzky poisteného diela zahájené 
vyšetrovanie orgánov činných v trestnom 
konaní proti poistenému, a to až do 
ukončenia tohto vyšetrovania. 

9. Poisťovateľ podľa § 799 (3) OZ nie je 
oprávnený počas trvania poistnej zmluvy 
plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že 
poistné nebolo riadne a včas zaplatené. 

 
Článok 19 

Osobitné ustanovenia k Časti C 
 

1. Predĺženie doby trvania poistenia 
Akékoľvek predĺženie doby trvania poistenia pre 
poistenie podľa Časti A týchto VPP PPSM 15 
nemá za následok automatické predĺženie doby 
trvania poistenia pre poistenie podľa Časti C 
týchto VPP PPSM 15. O predĺženie  doby 
trvania poistenia pre poistenie podľa Časti C 
týchto VPP PPSM 15 (ďalej len „predĺženie“) je 
poistený povinný požiadať poisťovateľa 
písomne, pričom je povinný uviesť všetky 
okolnosti a dôvody požiadavky na predĺženie. 
Predĺženie doby trvania poistenia nadobúda 
platnosť, len ak bolo poisťovateľom písomne 
odsúhlasené formou dodatku k poistnej zmluve. 
Akákoľvek zmena stanoveného dátumu začatia 
prevádzky poisteného diela musí byť písomne 
nahlásená poisťovateľovi a platí len v prípade, 

že bola poisťovateľom písomne odsúhlasená. 
 
2. Pravidlá pre výpočet plnenia 
Pre výpočet miery hrubého zisku a ročného 
obratu sa zohľadňujú: 
a) výsledky prevádzky poisteného diela za 12 

mesiacov po jej začatí; 
b) zmeny a zvláštne okolností, ktoré by mohli 

prevádzku poisteného diela ovplyvniť, pokiaľ 
by nedošlo k oneskoreniu; 

c) zmeny a zvláštne okolnosti, ktoré ovplyvnili 
prevádzku poisteného diela po jej začatí tak, 
aby sa výsledný výpočet čo najviac priblížil 
k výsledkom, ktoré by prevádzka poisteného 
diela  dosiahla po plánovanom dátume 
začiatku prevádzky, keby nedošlo 
k oneskoreniu. 

 
Článok 20 

Osobitné povinnosti poisteného 
 k Časti C 

 
1. Ak nastane poistná udalosť z poistenia podľa 

Časti A týchto VPP PPSM 15, ktorá by mohla 
spôsobiť oneskorenie a teda poistnú udalosť 
podľa tejto Časti VPP PPSM 15, je poistený 
povinný: 
a) bez zbytočného odkladu informovať o tejto 

skutočnosti poisťovateľa, a to telefonicky 
alebo e-mailom a túto informáciu 
následne potvrdiť aj písomne; 

b) zabezpečiť a vykonať alebo umožniť 
vykonať všetky možné opatrenia, týkajúce 
sa stavebných/montážnych  prác tak, aby 
sa minimalizoval rozsah oneskorenia, 
alebo aby k oneskoreniu vôbec neprišlo; 

c) umožniť poisťovateľovi a/alebo ním 
povereným osobám prístup na miesto 
stavby/montáže, kde došlo ku škode 
a umožniť priamo jednať s dodávateľom 
alebo subdodávateľom za účelom 
stanovenia možnej príčiny a rozsahu 
škody, aby sa minimalizovalo oneskorenie 
plánovaného zahájenia prevádzky 
poisteného diela. Ak je to potrebné, 
poisťovateľ je oprávnený vydať primerané 
pokyny potrebné k minimalizovaniu alebo 
vyhnutiu sa oneskorenia, s čím poistený 
podpisom poistnej zmluvy vyslovuje 
súhlas. 

2. V prípade uplatnenia nároku na poistné 
plnenie je poistený povinný bez zbytočného 
odkladu doručiť poisťovateľovi podrobnú 
a zdôvodnenú písomnú správu o svojom 
nároku na plnenie. Na žiadosť poisťovateľa 
a na vlastné náklady je poistený povinný 
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predložiť poisťovateľovi účtovné a ostatné 
obchodné doklady ako napr. faktúry, dodacie 
listy a ďalšie dokumenty a doklady potrebné 
k zisteniu príčiny a rozsahu škody. Poistený 
je povinný predložiť poisťovateľovi 
požadované informácie a vysvetlenia, 
prípadne čestné vyhlásenia o skutočnostiach, 
ktoré nie je možné doložiť inak. 

 
 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 21 
Práva a povinnosti poisteného  

 
1. Okrem povinností stanovených právnymi 

predpismi, poistnou zmluvou a týmito VPP 
PPSM 15 je poistený povinný plniť ďalej 
uvedené povinnosti: 
a) poisťovateľovi a/alebo ním povereným 

osobám umožniť vstup do priestorov, kde 
sa nachádzajú poistené veci, a umožniť 
im posúdiť rozsah poistného 
nebezpečenstva a podať informáciu so 
všetkými podrobnosťami potrebnými pre 
jeho ocenenie; ďalej je povinný 
poisťovateľovi alebo ním povereným 
osobám predložiť k nahliadnutiu 
projektovú, požiarno-technickú, účtovnú a 
inú obdobnú dokumentáciu a umožniť 
preskúmanie činnosti zariadenia 
slúžiaceho k ochrane poisteného majetku; 

b) bez zbytočného odkladu oznámiť 
poisťovateľovi každé zvýšenie poistného 
nebezpečenstva, o ktorom vie a ktoré 
nastalo po uzavretí poistnej zmluvy, ako i 
všetky zmeny v ostatných skutočnostiach, 
na ktoré bol opýtaný pri dojednávaní 
poistenia; 

c) umožniť poisťovateľovi kedykoľvek 
uskutočniť kontrolu podkladov pre výpočet 
poistného; 

d) oznámiť poisťovateľovi, že pre predmety 
poistenia uzavrel ďalšie poistenie proti 
tomu istému poistnému nebezpečenstvu; 
pritom je povinný oznámiť poisťovateľovi 
meno poisťovateľa a výšku poistnej sumy; 

e) dbať na to, aby škodová udalosť 
nenastala, predovšetkým je povinný 
dodržiavať všetky povinnosti uvedené vo 
všeobecne záväzných právnych 
predpisoch; 

f) postupovať pri vykonávaní 
stavebnej/montážnej činnosti s odbornou 
starostlivosťou, pričom poistený nesmie 
porušovať povinnosti smerujúce k 

odvráteniu alebo zmenšeniu 
nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené 
právnymi predpismi alebo na ich základe, 
alebo ktoré na seba prevzal poistnou 
zmluvou, ani nesmie trpieť porušovanie 
týchto povinností zo strany tretích osôb 
(za tretie osoby sa považujú tiež všetky 
fyzické a právnické osoby pre poisteného 
činné); je povinný bezodkladne odstrániť 
každú závadu alebo nebezpečenstvo, o 
ktorom sa dozvie a ktoré by mohlo mať 
vplyv na vznik škodovej udalosti, alebo 
prijať preventívne opatrenia na zabránenie 
vzniku škodovej udalosti alebo zmiernenia 
rozsahu následkov škodovej  udalosti, 
plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú mu 
uložené právnymi predpismi alebo 
poistnou zmluvou; 

g) riadne sa starať o predmety poistenia, 
hlavne ich udržiavať v dobrom technickom 
stave a používať ich iba k účelu 
stanovenom výrobcom; 

h) pokiaľ škodová udalosť už nastala, urobiť 
nevyhnutné opatrenia  pre to, aby sa 
zabránilo zväčšeniu rozsahu vzniknutej 
škody;  

i) ak vzniklo v súvislosti so škodovou 
udalosťou podozrenie z trestného činu, 
oznámiť uvedenú skutočnosť bez 
zbytočného odkladu príslušnému orgánu 
verejnej moci, to však neplatí, ak je 
trestné stíhanie podmienené súhlasom 
poisteného (§ 211 Trestného poriadku); 

j) zabezpečiť voči inému právo, ktoré na 
poisťovateľa prechádza podľa ust. § 813 a 
§ 827 OZ, najmä právo na náhradu škody 
a vykonať všetky úkony potrebné k tomu, 
aby poisťovateľ mohol právo uplatniť 
a aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu 
uplatňovania alebo uspokojenia práva 
poisťovateľa. 

2. V prípade poistenia podľa časti A týchto VPP 
PPSM 15 je poistený povinný plniť ďalej tieto 
povinnosti: 
a) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného 

odkladu (maximálne však do 5 dní od 
okamihu zistenia poistnej udalosti) 
písomne, ak je nebezpečenstvo z 
omeškania akýmkoľvek iným vhodným 
spôsobom, že poistná udalosť nastala, 
dať pravdivé vysvetlenie a predložiť 
doklady potrebné na zistenie okolností 
rozhodujúcich na posúdenie nároku na 
poistné plnenie z poistenia a jeho výšky a 
umožniť poisťovateľovi zhotoviť si kópie 
týchto dokladov; ďalej je poistený povinný 
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umožniť šetrenia poistnej udalosti. Ak bolo 
oznámenie v zmysle tohto bodu vykonané 
inou ako písomnou formou, je povinný 
dodatočne bez zbytočného odkladu zaslať 
poisťovateľovi písomné oznámenie; 
všetky doklady vyžiadané poisťovateľom 
musia byť predložené v slovenskom 
jazyku, pričom prípadný preklad 
uvedených dokladov je poistený povinný 
si zabezpečiť na vlastné náklady, pokiaľ 
poisťovateľ neustanoví inak; 

b) ak došlo k poistnej udalosti, poistený 
nesmie zmeniť stav poistnou udalosťou 
spôsobený, kým nie sú postihnuté 
poistené veci poisťovateľom prehliadnuté, 
to však neplatí, ak je taká zmena nutná vo 
verejnom záujme alebo za účelom 
zmiernenia škody, alebo ak došlo pri 
šetrení poistnej udalosti vinou 
poisťovateľa k zbytočným preukázateľným 
prieťahom; 

c) si k oprave alebo znovuzriadeniu 
poškodenej, zničenej alebo stratenej veci 
vyžiadať predchádzajúci súhlas 
poisťovateľa; pokiaľ sa k návrhu na 
opravu alebo znovuzriadeniu poisťovateľ 
nevyjadrí v lehote jedného týždňa, môže 
poistený tak urobiť i bez súhlasu 
poisťovateľa; 

d) bez zbytočného odkladu oznámiť 
poisťovateľovi, že sa našiel predmet 
poistenia stratený v súvislosti s poistnou 
udalosťou; v prípade, že už prijal poistné 
plnenie za tento predmet, vrátiť 
poisťovateľovi poistné plnenie znížené o 
primerané náklady potrebné na opravu 
tohto predmetu, pokiaľ bol poškodený v 
dobe od poistnej udalosti do doby, kedy 
bol nájdený, prípadne je povinný vrátiť 
hodnotu zvyškov, pokiaľ v uvedenej dobe 
bol predmet poistenia zničený; 

e) v miestnostiach a priestoroch 
umiestnených v podzemných podlažiach 
budov alebo stavieb ukladať veci 
najmenej 15 cm nad najnižšou úrovňou 
podlahy podzemného podlažia. 

3. V prípade poistenia podľa časti B týchto VPP 
PPSM 15 je poistený povinný plniť ďalej tieto 
povinnosti: 
a) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného 

odkladu, že nastala škodová udalosť, 
ďalej je poistený povinný oznámiť, že 
poškodený uplatnil proti poistenému právo 
na náhradu škody zo škodovej udalosti, 
vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej 
výške, postupovať podľa pokynov 

poisťovateľa a predložiť bez zbytočného 
odkladu doklady, ktoré si poisťovateľ 
vyžiada; 

b) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného 
odkladu, že v súvislosti so škodovou 
udalosťou bolo začaté trestné konanie 
proti poistenému alebo jeho 
zamestnancovi a poisťovateľa informovať 
o priebehu a výsledkoch tohto konania; 

c) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného 
odkladu, že bolo proti nemu uplatnené 
právo na náhradu škody u oprávneného 
orgánu; 

d) v konaní o náhrade škody zo škodovej 
udalosti postupovať v súlade s pokynmi 
poisťovateľa, najmä poistený sa nesmie 
bez súhlasu poisťovateľa zaviazať k 
náhrade premlčanej pohľadávky a nesmie 
uzavrieť bez súhlasu poisťovateľa súdny 
alebo mimosúdny zmier alebo iným 
spôsobom uznať svoju povinnosť nahradiť 
škodu; proti rozhodnutiu príslušných 
orgánov, ktoré sa týkajú náhrady škody, je 
poistený povinný sa včas odvolať alebo 
uplatniť iný opravný prostriedok, pokiaľ v 
odvolacej lehote respektíve v lehote na 
podanie iného opravného prostriedku 
nedostane iný pokyn od poisťovateľa. 

4. Poistený je povinný plniť aj ďalšie povinnosti 
uložené mu poisťovateľom v poistnej zmluve. 

5. Poistený je povinný riadne platiť poistné po 
celú dobu trvania poistenia. 

6. Poistený je povinný na základe písomného 
upozornenia poisťovateľa odstrániť zvlášť 
rizikové okolnosti spojené s jeho činnosťou. 
Pokiaľ tak v stanovenej primeranej lehote 
neurobí a nastane škodová udalosť, ktorá má 
pôvod v tejto zvlášť rizikovej okolnosti, má 
poisťovateľ voči poistenému právo na 
náhradu toho, čo za poisteného v prospech 
poškodeného plnil. 

7. Poistený má právo prerokovať 
s poisťovateľom výsledky šetrenia 
nevyhnutého na zistenie nároku, rozsahu 
a výšky poistného plnenia. 

8. Poistený má právo požiadať o vrátenie 
originálov dokladov, ktoré poisťovateľovi 
predložil.  

 
Článok 22 

Práva a povinnosti poisťovateľa 
 
1. V prípade vzniku škodovej udalosti je 

poisťovateľ povinný po doručení písomného 
oznámenia vzniku škodovej udalosti, ktorá by 
mohla zakladať nárok na poistné plnenie 
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z dojednanej poistnej zmluvy, bez 
zbytočného odkladu začať šetrenie nutné 
k zisteniu, či ide o poistnú udalosť 
a v prípade poistnej udalosti bez meškania 
realizovať kroky nevyhnutné k zisteniu 
rozsahu svojej povinnosti poskytnúť poistné 
plnenie. 

2. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej 
osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, 
prechádza toto právo na poisťovateľa, pokiaľ 
za poisteného túto sumu zaplatil. Na 
poisťovateľa prechádza tiež právo 
poisteného na úhradu nákladov uvedených 
v čl. 14 bod 2. týchto VPP PPSM 15, ktoré 
poistenému boli priznané proti odporcovi, 
pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného zaplatil. 

3. Ak poistený zaplatil poškodenému škodu 
sám, je poisťovateľ oprávnený preskúmať a 
zhodnotiť všetky skutočnosti týkajúce sa 
vzniku práva na plnenie z poistenia, akoby k 
náhrade škody poisteným nedošlo. 

4. Okrem ďalších práv stanovených právnymi 
predpismi je poisťovateľ oprávnený najmä: 
a) žiadať náhradu nákladov alebo náhradu 

škody, pokiaľ v dôsledku porušenia 
niektorej z povinností poisteným 
poisťovateľ zbytočne vynaloží náklady 
alebo mu vznikne škoda; 

b) udeľovať poistenému pokyny k odvráteniu 
poistnej udalosti alebo k zmenšeniu 
rozsahu jej následkov; 

c) požadovať úhradu zvýšených nákladov, 
pokiaľ bolo nutné opakovať šetrenie 
na zistenie rozsahu poistnej udalosti 
preto, že poistený porušil alebo nesplnil 
povinnosť uloženú mu týmito                 
VPP PPSM 15 a poistnou zmluvou alebo 
platnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

 
Článok 23 

Spoluúčasť 
 

1. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, 
pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané 
inak. 

2. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, 
ktorou sa poistený podieľa na záväzku, ktorý 
vyplýva poisťovateľovi z poistnej zmluvy 
v prípade poistnej udalosti. Spoluúčasť sa 
odpočíta od celkovej výšky škody, na ktorej 
náhradu vznikne poistenému nárok pri 
poistnej udalosti. Spoluúčasť je možné 
v poistnej zmluve stanoviť pevnou sumou, 
percentom, ich kombináciou, prípadne v 
dňoch. 

3. Ak výška škody nedosahuje výšku, alebo je 
rovná zmluvne dohodnutej spoluúčasti, 
poisťovateľovi nevznikne povinnosť 
poskytnúť poistné plnenie. 

 
Článok 24 

Začiatok, zmeny a doba trvania poistenia 
 
1. Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej 

zmluve, ak ďalej nie je uvedené inak. Pokiaľ 
však v tento deň neboli ešte na poistenom 
mieste zahájené práce ani nedošlo k tomuto 
dátumu k vyloženiu poistených vecí na 
poistenom mieste, vznikne poistenie až dňom 
zahájenia prác alebo dňom vyloženia vecí. 
Poistenie vecí, pre ktoré je poistenie 
dojednané, začína vždy až po vyložení na 
mieste poistenia. 

2. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, ak 
v poistnej zmluve nie je dojednané inak. 

3. Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán,  

alebo 
b) návrhom poisťovateľa na rozšírenie 

rozsahu poistenia, alebo na zmenu 
podmienok poistenia, ktorý je možno prijať 
úhradou poistného vo výške a v lehote 
uvedenej v návrhu. Rozšírený rozsah 
poistenia, alebo zmena podmienok 
poistenia je v tomto prípade uzavretý/á, 
len čo bolo poistné uhradené, pokiaľ nie je 
vo VPP PPSM 15 uvedené inak.  

4. Zmeny v poistnej zmluve týkajúce sa zmeny 
bydliska, sídla alebo miesta podnikania, 
mena, priezviska a/alebo obchodného mena 
poistníka alebo poisteného je možné oznámiť 
poisťovateľovi telefonicky a/alebo 
elektronickou formou; v takomto prípade má 
poisťovateľ právo telefonickou alebo 
elektronickou formou vyžiadať si doplnenie 
tohto oznámenia písomnou formou a poistník 
a/alebo poistený je povinný vyhovieť žiadosti 
poisťovateľa do 5 dní od obdržania žiadosti 
poisťovateľa. Pri porušení povinnosti 
v zmysle tohto bodu týchto VPP PPSM 15 je 
poisťovateľ oprávnený odoprieť vykonanie 
zmeny až do doručenia písomnej žiadosti 
poistníka a/alebo poisteného. 

 
Článok 25 

Zánik poistenia 
 

Poistenie zaniká: 
a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie 

dojednané; 
b) dňom, kedy bolo dokončené budované 
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dielo dané alebo uvedené do prevádzky, 
podľa toho k čomu dôjde skôr. V tomto 
prípade nevzniká poistenému nárok na 
vrátenie pomernej časti poistného za 
obdobie odo dňa zániku poistenia do 
uplynutia doby, na ktorú bolo poistenie 
dojednané; 

c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných 
strán do 2 mesiacov odo dňa uzavretia 
poistnej zmluvy, výpovedná lehota je 
osemdenná a začína plynúť dňom 
doručenia výpovede; jej uplynutím 
poistenie zanikne; 

d) výpoveďou poisťovateľa alebo poisteného 
do 1 mesiaca od ukončenia vyšetrovania 
škodovej udalosti alebo do 3 mesiacov od 
oznámenia škodovej udalosti 
poisťovateľovi. Výpovedná lehota je jeden 
mesiac a začína plynúť dňom doručenia 
výpovede; jej  uplynutím poistenie 
zanikne; 

e) výpoveďou ku koncu poistného obdobia, 
ktorá musí byť písomne doručená 
najneskôr šesť týždňov pred jeho 
uplynutím. Ak došlo k zmene výšky 
poistného a poistiteľ výšku poistného 
neoznámil poistníkovi najneskôr desať 
týždňov pred uplynutím poistného 
obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej 
vety, 

f) nezaplatením poistného za prvé poistné 
obdobie alebo jednorazového poistného 
do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti 
podľa § 801 (1) OZ; 

g) nezaplatením poistného za ďalšie poistné 
obdobie do jedného mesiaca odo dňa 
doručenia výzvy poisťovateľa na jeho 
zaplatenie podľa § 801 (2) OZ, ak nebolo 
poistné zaplatené pred doručením tejto 
výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje 
upozornenie, že poistenie zanikne, ak 
nebude zaplatené. To isté platí, ak bola 
zaplatená len časť poistného. Poisťovateľ 
a poistník si dohodou stanovili výzvu 
podľa prvej vety doručiť v lehote do troch 
mesiacov odo dňa splatnosti poistného. 
Ak nebola výzva podľa predchádzajúcej 
vety doručená, poistenie zanikne, ak 
poistné nebolo zaplatené do troch 
mesiacov odo dňa jeho splatnosti, 

h) ukončením činnosti poisteného, vstupom 
poisteného do likvidácie, vyhlásením 
konkurzu, podaním návrhu na povolenie 
reštrukturalizácie alebo zamietnutím 
návrhu na konkurz pre nedostatok 
majetku, ak nie je dojednané inak; 

i) zánikom budovaného diela (napr. jeho 
úplným zničením (totálna škoda); 

j) písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá 
musí obsahovať určenie okamihu zániku 
poistenia a spôsob vzájomného 
vyrovnania záväzkov; 

k) odmietnutím poistného plnenia podľa čl. 8 
bod 11. a čl. 14 bod 4. týchto VPP PPSM 
15; 

l) z ďalších dôvodov uvedených vo 
všeobecne záväzných právnych 
predpisoch. 

 
Článok 26 
Poistné 

 
1. Poistné je podľa týchto VPP PPSM 15 

jednorazovým poistným, ak v poistnej zmluve 
nie je dojednané inak.  

2. Podkladom pre výpočet poistného sú poistné 
sumy stanovené poisteným. Výška poistného 
a jeho splatnosť je stanovená v poistnej 
zmluve. 

3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že 
poistné bude platené v splátkach. 
Nezaplatením čo i len jednej splátky 
poistného sa dňom nasledujúcim po dni 
splatnosti nezaplatenej splátky stáva 
splatnou zvyšná časť poistného. 

4. Ak je poistník v omeškaní s platením 
poistného, je poisťovateľ oprávnený účtovať 
úrok z omeškania za každý deň omeškania. 

5. Ak nastane poistná udalosť v dobe, keď je 
poistník v omeškaní s platením poistného, 
môže poisťovateľ započítať sumu 
zodpovedajúcu dlžnému poistnému voči 
poistnému plneniu. 

6. V prípade, ak vznikne poistná udalosť, 
vznikne poisťovateľovi voči poistníkovi nárok 
na zaplatenie celého poistného za dobu 
trvania poistenia bez ohľadu na splatnosť 
dojednaných splátok. 

7. Poisťovateľ má voči poistníkovi právo na 
náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v 
súvislosti s doručovaním písomností 
týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného.  

8. Ak je poistné platené prostredníctvom pošty 
alebo peňažného ústavu, považuje sa za 
okamih splnenia platobnej povinnosti dátum 
pripísania poistného na účet poisťovateľa. 
Poistník je povinný platiť poistné so správne 
uvedeným variabilným symbolom, ktorým je 
spravidla číslo poistnej zmluvy, ak nie je v 
poistnej zmluve dohodnuté inak. 

9. V súvislosti so zmenou podmienok 
rozhodujúcich pre stanovenie výšky 
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poistného má poisťovateľ právo jednostranne 
upraviť výšku poistného na ďalšie poistné 
obdobie. Výšku poistného je poisťovateľ 
oprávnený upraviť: 
a) ak dôjde k zmene právnych predpisov, 

ktorá má vplyv na výšku poistného 
plnenia, na náklady poisťovateľa alebo na 
daňové a odvodové povinnosti 
poisťovateľa (najmä zmena rozsahu alebo 
podmienok poistenia, zmena alebo 
zavedenie dane alebo osobitného odvodu, 
zásadná zmena regulácie poisťovacej 
činnosti),  

b) ak dôjde k zmene v rozhodovacej praxi 
súdov, ktorá má vplyv na poistné plnenia 
(najmä zmena v prístupe posudzovania 
niektorých nárokov),  

c) ak dôjde k zmene okolností nezávislých 
na poisťovateľovi, ktorá má vplyv na 
poistné plnenia (najmä zvýšenie cien 
opravárenských prác, zvýšenie cien 
náhradných dielov, zvýšenie cien služieb),  

d) ak dôjde z iných vážnych objektívnych 
dôvodov k ohrozeniu splnenia záväzkov 
poistiteľa z pohľadu poistnej matematiky a 
poistno-matematických metód (najmä 
povinnosť poisťovateľa vytvárať 
dostatočné poistné).  

Ak poisťovateľ jednostranne upraví výšku 
poistného na ďalšie poistné obdobie, oznámi 
písomne túto skutočnosť poistníkovi 
najneskôr v lehote desať týždňov pred 
splatnosťou poistného na ďalšie poistné 
obdobie, od ktorého sa má zmena vykonať. 
Pokiaľ poistník so zmenou výšky poistného 
nesúhlasí, musí podať písomnú výpoveď 
aspoň šesť týždňov pred uplynutím 
príslušného poistného obdobia. Ak 
poisťovateľ neoznámi úpravu výšky 
poistného najneskôr desať týždňov pred 
splatnosťou poistného na ďalšie poistné 
obdobie, od ktorého sa má zmena vykonať, 
poistník môže písomnú výpoveď podať až do 
konca príslušného poistného obdobia. 
Podaním písomnej výpovede podľa tohto 
odseku poistenie zanikne ku koncu 
príslušného poistného obdobia.   
Pokiaľ nebola v lehotách podľa 
predchádzajúceho odseku tohto bodu 
písomná výpoveď poistníka doručená 
poisťovateľovi, poistenie nezaniká a 
poisťovateľ má právo na novú výšku 
poistného na ďalšie poistné obdobie. Ak 
poisťovateľ zníži poistné na ďalšie poistné 
obdobie a poistník zaplatí za ďalšie poistné 
obdobie poistné v pôvodnej výške, 

poisťovateľ vráti preplatok poistného 
poistníkovi. 

10. Pri poistných zmluvách uzavretých na dobu 
neurčitú si poisťovateľ vyhradzuje právo 
meniť jednostranne výšku poistného na 
ďalšie poistné obdobie. V takom prípade 
poisťovateľ písomne oznámi túto skutočnosť 
poistníkovi najneskôr v lehote desať týždňov 
pred splatnosťou poistného na ďalšie poistné 
obdobie, od ktorého sa má zmena vykonať a 
informuje ho o možnosti poistnú zmluvu 
bezplatne a s okamžitou účinnosťou 
vypovedať. Ak poistník so zmenou výšky 
poistného nesúhlasí, môže poistnú zmluvu 
do konca príslušného poistného obdobia 
vypovedať s okamžitou účinnosťou. Ak 
poisťovateľ zníži poistné na ďalšie poistné 
obdobie a poistník zaplatí za ďalšie poistné 
obdobie poistné v pôvodnej výške, 
poisťovateľ vráti preplatok poistného 
poistníkovi. 

 
Článok 27 

Výklad pojmov 
 

Pre účely týchto VPP PPSM  15  sa rozumie: 
1. Aerodynamickým treskom bezprostredné 

poškodenie alebo zničenie poistených vecí 
tlakovou vlnou spôsobenou aerodynamickým 
treskom lietadla. 

2. Budovaným dielom materiálny výsledok 
všetkých činností uskutočňovaných podľa 
projektu, aby dielo mohlo slúžiť 
požadovanému účelu. 

3. Doba ručenia je obdobie, v priebehu ktorého 
sú výsledky prevádzky diela ovplyvnené 
oneskorením. Doba ručenia začína dátumom 
plánovaného začatia prevádzky diela 
a nepresahuje maximálnu dobu ručenia 
stanovenú v poistnej zmluve. 

4. Eróziou pôdy proces odstraňovania pôdy 
a najvrchnejších vrstiev materskej horniny 
mechanickým pôsobením činiteľov 
vyznačujúcich sa kinetickou energiou, 
ktorými sa rozumie najmä dážď, prúdiaca 
voda, vietor, ľad a sneh. 

5. Koróziou prejav oxidácie na kovoch. 
6. Krádežou vlámaním (odcudzenie) 

prisvojenie si  poistenej veci treťou osobou 
(páchateľom) tak, že sa jej páchateľ zmocnil 
vniknutím do uzavretého priestoru 
nedovolením prekonaním uzamknutia alebo 
prekonaním inej zabezpečovacej prekážky 
použitím sily alebo ľsťou ďalej uvedeným 
spôsobom: 
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a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho 
otvoril nástrojmi, ktoré nie sú určené  
k jeho riadnemu otváraniu, alebo 

b) do miesta poistenia sa dostal inak ako 
dvermi, alebo 

c) v mieste poistenia sa skryl a po jeho 
uzamknutí sa poistenej veci zmocnil 
a priestory opustil pred ich otvorením 
spôsobom v zmysle písm. a) alebo b), 
alebo 

d) miesto poistenia otvoril originálnym 
kľúčom alebo legálne zhotoveným 
duplikátom, ktorého sa zmocnil krádežou 
vlámaním alebo lúpežou, alebo 

e) do schránky, ktorej obsah je poistený sa 
dostal alebo ju otvoril nástrojmi, ktoré nie 
sú určené k jej riadnemu otváraniu. 

Pokus o krádež vlámaním je rovnocenný 
skutočne dokonanej krádeži vlámaním. 

7. Krupobitím jav, pri ktorom kúsky ľadu 
rôzneho tvaru, veľkosti, hmotnosti a hustoty 
vytvorené v atmosfére dopadajú na poistenú 
vec a tým dochádza k jej poškodeniu alebo 
zničeniu. 

8. Lúpežou zmocnenie sa poistenej veci tak, že 
páchateľ použil proti poistenému, jeho 
zamestnancovi, inej oprávnenej osobe 
a/alebo osobe poverenej poisteným, násilie 
a/alebo hrozbu bezprostredného násilia 
v úmysle zmocniť sa poistenej veci. 

9. Miera hrubého zisku je miera zisku, ktorá by 
bola realizovaná z obratu počas doby 
ručenia, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu. 

10. Nárazom alebo zrútením lietadla 
s posádkou aj prípady, keď lietadlo 
odštartovalo s posádkou, ale v dôsledku 
udalostí, ktoré predchádzali nárazu alebo 
zrúteniu, posádka lietadlo opustila. 

11. Úderom blesku akýkoľvek účinok 
atmosférického výboja na poistenú vec.  

12. Obratom peňažná suma (znížená 
o poskytnuté zľavy) vyplatená alebo splatená 
poistenému za predaný tovar, výrobky alebo 
dodané alebo poskytnuté služby, ktoré sú 
poskytované v priebehu prevádzky 
poisteného diela. 

13. Oxidáciou chemický proces zlučovania látky 
s kyslíkom. Oxidácia býva mnohokrát 
sprevádzaná horením. 

14. Pádom stromov, stožiarov a iných 
predmetov taký pohyb telesa, ktorý má 
znaky voľného pádu. 

15. Plánovaný dátum začatia prevádzky diela 
je dátum uvedený v poistnej zmluve, ku 
ktorému by bola začatá prevádzka 
poisteného diela, keby nebolo došlo 

k oneskoreniu. 
16. Poisteným osoba, na ktorej majetok a/alebo 

ušlý zisk a/alebo zodpovednosť za škodu sa 
poistenie vzťahuje. 

17. Poistníkom osoba, ktorá s poisťovateľom 
uzavrela poistnú zmluvu a ktorá je povinná 
platiť poistné. 

18. Poisťovateľom Generali  Poisťovňa, a. s., 
zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 
1325/B,  IČO: 35 709 332, so sídlom 
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava/** 
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá 
je uvedená v talianskom zozname skupín 
poisťovní vedenom IVASS, ktorá je 
oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť 
podľa osobitného zákona. 

19. Poškodením veci zmena stavu veci, ktorú je 
objektívne možno odstrániť opravou alebo 
taká zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je 
možné odstrániť opravou, napriek tomu však 
je vec použiteľná k pôvodnému účelu. 

20. Povodňou zaplavenie väčších či menších 
územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z 
brehov vodných tokov alebo nádrží, alebo 
tieto brehy a hrádze pretrhla, alebo bola 
spôsobená náhlym a neočakávaným 
zmenšením prietočného profilu toku. 

21. Požiarom oheň v podobe plameňa, ktorý 
sprevádza horenie a vznikol mimo určené 
ohnisko alebo také ohnisko opustil a šíri sa 
vlastnou silou. Požiarom však nie je 
žeravenie a tlenie s obmedzeným prístupom 
kyslíka, ako aj pôsobenie úžitkového ohňa 
a jeho tepla. Požiarom ďalej nie je pôsobenie 
tepla pri skrate v elektrickom vedení 
(zariadení), ak sa plameň vzniknutý skratom 
ďalej nerozšíril. 

22. Prevádzkou diela chod resp. činnosť 
dokončeného a odovzdaného budovaného 
diela. 

23. Ročným hrubým ziskom suma, o ktorú 
hodnota ročného obratu prevyšuje sumu 
špecifikovaných prevádzkových nákladov.  

24. Ročným obratom obrat, ktorý by bol 
dosiahnutý v priebehu 12 mesiacov po 
plánovanom dátume začatia prevádzky 
poisteného diela, pokiaľ by nedošlo 
k oneskoreniu. 

25. Stavebnými a montážnymi strojmi stroje 
na stavebné a montážne práce, zemné 
práce, žeriavy a pod., vozidlá, ktoré sú 
určené pre verejné komunikácie (bez EČV). 

26. Stratou veci alebo jej časti stav, kedy 
poistený stratil nezávisle na svojej vôli 
možnosť s vecou alebo jej časťou 
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disponovať. 
27. Špecifikovanými prevádzkovými nákladmi 

náklady vynaložené na obstaranie tovaru, 
materiálu, zásob a služieb (ak sa nepoužijú 
na udržiavanie prevádzky) a všetky výdavky 
spojené s daňami, s poplatkami za povolenie 
k podnikaniu, licenčnými poplatkami a pod., 
pokiaľ tieto náklady závisia od obratu. 

28. Štrajkom spoločne plánovane uskutočnené 
a na určitý cieľ zamerané zastavenie práce 
pomerne veľkého počtu vlastných 
zamestnancov. 

29. Tiažou snehu  deštruktívne pôsobenie 
nadmernej hmotnosti snehu na strešné 
krytiny, klampiarske konštrukcie alebo nosné 
konštrukcie stavieb. 

30. Ukončením činnosti poisteného: 
a) u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do 

zákonom určeného registra, výmaz z tohto 
registra; 

b) u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú 
do zákonom určeného registra, zrušenie 
právnickej osoby; 

c) u podnikateľov – fyzických osôb, ktoré nie 
sú zapísané v zákonom určenom registri, 
zánik oprávnenia k podnikateľskej 
činnosti; 

d) u podnikateľov – fyzických osôb, ktoré sú 
zapísané v zákonom určenom registri, 
výmaz z tohto registra. 

31. Úmyselným konaním prejav vôle konajúcej 
osoby, ktorý smeruje k  porušeniu právnej 
povinnosti a spôsobeniu škody. Úmyselné 
konanie poisteného sa považuje za príčinu 
vzniku škody vtedy, ak z konania poisteného 
je zrejmé, že chcel spôsobiť škodu.   

32. Užívaním veci stav, pri ktorom poistený má 
vec hnuteľnú či nehnuteľnú (ale nie právo 
užívania priestorov v nehnuteľnej veci) po 
práve v svojej moci a je oprávnený využívať 
jej úžitkové vlastnosti. 

33. Vedomou nedbanlivosťou vedomý prejav 
vôle alebo vedomý čin, o ktorého následkoch 
konajúca osoba vedela, ale bez primeraných 
dôvodov sa spoliehala, že nenastanú. 
Vedomá nedbanlivosť poisteného sa 
považuje za príčinu vzniku škody, pokiaľ 
poistený konal spôsobom, pri ktorom musel 
byť vznik škody predpokladaný alebo 
očakávaný a poistený vedel, že pri takomto 
konaní škoda nastane alebo môže nastať. 

34. Víchricou dynamické pôsobenie hmoty 
vzduchu, ktorá sa pohybuje rýchlosťou 20,8 
a viac m/s. Ak nie je táto rýchlosť pre miesto 
škody zistiteľná, musí poistený preukázať, že 
pohyb vzduchu spôsobil v okolí miesta 

poistenia škody na riadne udržiavaných 
budovách alebo zhodne odolných iných 
veciach alebo, že škoda pri výbornom stave 
poistenej budovy alebo budovy, v ktorej sa 
nachádzajú poistené veci, mohla vzniknúť iba 
v dôsledku víchrice. 

35. Vnútorne vzniknutou elektrickou 
poruchou poškodenie alebo zničenie 
poistenej veci skratom či iným pôsobením 
elektrického prúdu napr. prepätím, vadou 
izolácie, korónou, výbojom, oblúkom, 
preskokom). Za uvedenú poruchu sa tiež 
považuje strata funkcie a funkčných 
parametrov elektronických prvkov a 
elektronických súčiastok. 

36. Vnútorne vzniknutou mechanickou 
poruchou poškodenie alebo zničenie stroja 
a strojného zariadenia (napr. motory, 
prevodovky, čerpadlá, kompresory, prístroje, 
kotly, ohrievače, výmenníky, nádoby, trubky, 
rúry) lomom, trhlinou, deformáciou, 
zadrením, uvoľnením, netesnosťou, 
zapchaním, vytavením, stratou funkčných 
parametrov, vzniknuté vnútri týchto strojov a 
strojných zariadení. Za uvedenú poruchu sa 
považuje tiež mechanická porucha časti 
poistenej veci spôsobená bezprostredným 
následkom vady materiálu, chybnej 
konštrukcie alebo výroby a mechanická 
porucha častí poistenej veci spôsobená 
bezprostredným následkom pretlaku či 
podtlaku plynov, pár alebo kvapalín. 

37. Všetkým materiálom skladovaným na 
stavenisku stavebný a montážny materiál, 
ktorý bude použitý pre budované dielo; ďalej 
sa týmto rozumejú i veci, ako sú strojné 
zariadenia, stroje, montážne skupiny a 
podskupiny, ktoré budú zabudované do 
poisteného stavebného diela. 

38. Výbuchom náhly ničivý prejav tlakovej sily 
spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár 
(veľmi rýchla chemická reakcia nestabilnej 
sústavy). Za výbuch tlakovej nádoby (kotla, 
potrubia a pod.) so stlačeným plynom alebo 
parou sa považuje roztrhnutie jej stien 
v takom rozsahu, že došlo k náhlemu 
vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom a 
vnútrom nádoby. Ak dôjde vo vnútri nádoby 
k výbuchu chemickou reakciou, tak je tým 
vzniknutá škoda na nádobe považovaná za 
výbuch, aj keď jej steny nie sú roztrhnuté. 
Výbuchom však nie je prudké vyrovnanie 
podtlaku (implózia) ani aerodynamický tresk 
spôsobený prevádzkou lietadla. Pre účely 
týchto podmienok výbuchom nie je reakcia 
v spaľovacom priestore motorov, hlavniach 
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strelných zbraní a iných zariadeniach, v 
ktorých sa energia výbuchu cieľavedome 
využíva. 

39. Výlukou vylúčenie väčšieho počtu 
zamestnancov poistenej prevádzky z práce, 
uskutočnené zamestnávateľom podľa plánu 
a zamerané na určitý cieľ. 

40. Záplavou vytvorenie súvislej vodnej plochy, 
ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste 
poistenia. Za záplavu sa však nepovažuje 
také zaplavenie plochy, keď výška súvislej 
vodnej plochy nad zaplavenou plochou je 
menšia ako 5 cm. 

41. Zariadením staveniska a miesta montáže 
najmä skladovacie prístrešky, prípravné a 
miešacie zariadenia, lešenia, montážne 
plošiny, unimo bunky, ubytovne 
zamestnancov a pod. 

42. Zemetrasením otrasy zemského povrchu 
vyvolané pohybom v zemskej kôre, ktoré 
dosahujú aspoň 6. stupeň medzinárodnej 
stupnice udávajúcej makroseizmické účinky 
zemetrasenia (MCS). 

43. Zničením veci zmena stavu veci, ktorú 
objektívne nie je možné odstrániť opravou, a 
preto vec už nemožno ďalej používať k 
pôvodnému účelu. 

44. Zosuvom alebo zrútením lavín jav, keď 
masa snehu alebo ľadu sa náhle po svahoch 
uvedie do pohybu a rúti sa do údolia. 

45. Zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín 
zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín 
vzniknuté pôsobením gravitácie a vyvolanej 
porušením dlhodobej rovnováhy, ku ktorej 
svahy zemského povrchu dospeli vývojom, 
alebo ak bola táto rovnováha porušená 
v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou 
prevádzkou. Zosuvom pôdy však nie je 
klesanie zemského povrchu do centra Zeme 
v dôsledku pôsobenia prírodných síl alebo 
ľudskej činnosti. 

46. Zvyškami vecí využiteľné časti alebo 
skupiny poškodenej alebo zničenej veci, 
ktoré je možné použiť na náhradné diely, na 
predaj alebo ako odpad. 

47. Živelné nebezpečenstvá sú pre účely tohto 
poistenia požiar, výbuch, úder blesku, náraz 
alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho časti 
alebo jeho nákladu, záplava, povodeň, 
víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál 
alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád 
stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie 
sú súčasťou poškodenej veci, zemetrasenie. 

 
Článok 28 

Doručovanie písomností 

 
1. Písomnosti poisťovateľa určené pre poistníka 

a/alebo poisteného a/alebo oprávnenú osobu 
sa doručujú na poslednú známu adresu 
poistníka a/alebo poisteného a/alebo 
oprávnenej osoby na území Slovenskej 
republiky. Poistník a poistený je povinný 
písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu 
svojej adresy alebo sídla bez zbytočného 
odkladu. Zmena adresy na doručovanie je 
účinná dňom doručenia oznámenia o zmene 
poisťovateľovi. 

2. Písomnosti určené poisťovateľovi sa 
doručujú výlučne na adresu sídla 
poisťovateľa. Poisťovateľ nezodpovedá za 
právne následky a/alebo škody v súvislosti s 
doručovaním písomností na inú adresu ako 
adresu sídla poisťovateľa. 

3. Povinnosť doručiť písomnosť je splnená 
okamihom prevzatia zo strany adresáta. Ak 
sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta 
uloží na pošte a adresát si ju v príslušnej 
lehote nevyzdvihne, považuje sa písomnosť 
za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi, 
aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. V 
prípade, keď bola písomnosť vrátená 
odosielateľovi ako nedoručiteľná z dôvodu 
zmeny adresy adresáta alebo z dôvodu, že 
adresát je neznámy, považuje sa za 
doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi. 
Povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť sa 
splní aj vtedy, ak doručenie písomnosti bolo 
zmarené konaním adresáta, pričom účinky 
doručenia nastanú dňom, kedy adresát 
prijatie písomností zmarí (napr. odmietne ich 
prijať). 

4. Písomnosti poisťovateľa určené adresátovi 
sa doručujú spravidla poštou alebo iným 
subjektom oprávneným doručovať zásielky, 
môžu však byť doručené aj priamo 
poisťovateľom. Ustanovenie bodov 5 a 6 
tohto článku tým nie je dotknuté. 

5. Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne 
komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, 
sms, klientskú zónu) pre vzájomnú 
komunikáciu s poistníkom, poisteným a 
oprávnenou osobou v súvislosti s 
uzatvorením a správou poistenia, riešením 
poistných udalostí a ponukou produktov a 
služieb poisťovateľa a spolupracujúcich 
obchodných partnerov. Tieto prostriedky 
slúžia k urýchleniu vzájomnej komunikácie, 
avšak nenahradzujú písomnú a/alebo listinnú 
formu úkonov v prípadoch, kedy písomnú 
a/alebo listinnú formu vyžaduje zákon, tieto 
VPP PPSM 15 alebo poistná zmluva. 
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Povinnosť zaslania písomnosti elektronicky je 
splnená jej odoslaním na e-mailovú adresu 
poistníka, poistného alebo oprávnenej osoby. 
Osobitné podmienky zasielania písomností 
podľa bodu 6 tohto článku tým nie sú 
dotknuté. 

6. Poisťovateľ je oprávnený všetky písomnosti, 
na ktorých prevzatie nie je potrebný podpis 
poistníka na listine; alebo ak ich listinnú 
formu nevyžaduje zákon, tieto VPP PPSM 15 
alebo poistná zmluva; alebo ktorých povaha 
to umožňuje, zasielať elektronicky 
prostredníctvom e-mailu a/alebo do 
elektronickej schránky na ústrednom portáli 
verejnej správy. Poistník je povinný hlásiť 
každú zmenu e-mailovej adresy uvedenej v 
poistnej zmluve bez zbytočného odkladu, 
pričom táto zmena je účinná dňom doručenia 
oznámenia poisťovateľovi. Povinnosť 
zaslania písomnosti poistníkovi elektronicky 
je splnená jej odoslaním na e-mailovú adresu 
poistníka uvedenú v poistnej zmluve alebo na 
e-mailovú adresu, ktorú poistník oznámi 
podľa predchádzajúcej vety. Poisťovateľ 
nezodpovedá za nefunkčnosť e-mailovej 
adresy poistníka. Poistník môže kedykoľvek 
poisťovateľa požiadať o zrušenie 
doručovania písomností elektronicky, a to 
telefonicky na telefónnom čísle poisťovateľa 
alebo písomne, listom doručeným na adresu 
sídla poisťovateľa, pričom jeho účinnosť 
nastane prijatím telefonického oznámenia 
alebo doručením písomnej žiadosti 
poisťovateľovi. 

 
Článok 29 

Medzinárodné sankcie 
 
Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné 
krytie, poistné plnenie a  nezodpovedá za 
náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie 
akéhokoľvek benefitu, ak by sa poisťovateľ v 
dôsledku poskytnutia takéhoto poistného krytia, 
poistného plnenia, platby vyplývajúcej z nároku 
na náhradu škody alebo benefitu dostal do 
rozporu so sankciami, zákazmi alebo 
obmedzeniami uvalenými v zmysle rezolúcií 
OSN, obchodných či ekonomických sankcií 
alebo právnych aktov Slovenskej republiky, 
Európskej únie alebo Spojených štátov 
amerických (USA). 
Zoznam krajín, v ktorých poisťovateľ z dôvodu 
existencie medzinárodných sankcií neposkytuje 
poistné krytie je uložený na www.generali.sk; na 
tejto webstránke sa nachádzajú aj odkazy na 
zoznamy medzinárodne sankcionovaných osôb. 

Poisťovateľ neposkytuje poistné plnenie ani 
akýkoľvek benefit a nezodpovedá za náhradu 
akejkoľvek škody v prípade existencie 
akejkoľvek súvislosti s krajinami uvedenými na 
zozname podľa predchádzajúcej vety. 

 
Článok 30 

Spôsob vybavovania sťažností 
 
1. Sťažnosťou sa rozumie námietka zo strany 

poisteného a/alebo poistníka na výkon 
poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti 
s uzavretou poistnou zmluvou. Sťažnosť 
môže byť podaná písomne (na adresu sídla 
poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné 
miesto poisťovateľa), ústne, prostredníctvom 
prostriedkov elektronickej komunikácie (e-
mail), prostredníctvom webovej stránky 
poisťovateľa alebo telefonicky. 

2. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, 
akej veci sa týka, na aké nedostatky 
poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a 
v prípade podávania sťažnosti písomnou 
formou musí byť sťažovateľom podpísaná. 

3. Poisťovateľ písomne poskytne sťažovateľovi 
informácie o postupe pri vybavovaní 
sťažností a potvrdí doručenie sťažnosti, ak o 
to sťažovateľ požiada.   

4. Sťažovateľ je povinný na požiadanie 
poisťovateľa doložiť bez zbytočného odkladu 
požadované doklady k podanej sťažnosti. Ak 
sťažnosť neobsahuje požadované náležitosti 
alebo sťažovateľ nedoloží doklady, 
poisťovateľ je oprávnený vyzvať a upozorniť 
sťažovateľa, že v prípade, ak v stanovenej 
lehote nedoplní prípadne neopraví 
požadované náležitosti a doklady, nebude 
možné vybavovanie sťažnosti ukončiť a 
sťažnosť bude odložená.  

5. Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a 
informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia 
jeho sťažnosti bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. 
Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie 
obdobie, je možné lehotu podľa 
predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude 
sťažovateľ bezodkladne upovedomený. 
Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol 
sťažovateľ informovaný o výsledku 
prešetrenia sťažnosti. 

6. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná 
sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, 
v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové 
skutočnosti. 

7. Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ 
prekontroluje správnosť vybavenia 
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predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola 
predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, 
poisťovateľ túto skutočnosť oznámi 
sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že 
ďalšie opakované sťažnosti odloží. Ak sa 
prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej 
sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, 
poisťovateľ opakovanú sťažnosť prešetrí a 
vybaví. 

8. V prípade nespokojnosti sťažovateľa s 
vybavením jeho sťažnosti má sťažovateľ 
možnosť obrátiť sa na Národnú banku 
Slovenska a/alebo na príslušný súd a/alebo 
na poisťovacieho ombudsmana v rámci 
alternatívneho riešenia sporov. 

 
Článok 31 

Príslušnosť súdov 
 
Všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré môžu 
vzniknúť na základe poistnej zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou medzi poisťovateľom a 
poistníkom, poisteným alebo inými oprávnenými 
osobami, spadajú do právomoci súdov SR a 
budú rozhodované podľa právneho poriadku 
SR. 

 
Článok 32 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Ustanovenia týchto VPP PPSM 15 týkajúce 

sa poisteného sa použijú aj na poistníka 
(pokiaľ je poistník osobou odlišnou od 
poisteného) a/alebo na inú oprávnenú osobu. 
Konaním alebo opomenutím poisteného 

alebo poistníka na účely týchto VPP PPSM 
15 sa rozumie konanie alebo opomenutie 
fyzických osôb a/alebo právnických osôb, pre 
poisteného alebo poistníka činných na 
základe pracovnoprávneho alebo iného 
zmluvného vzťahu. 

2. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné 
iba v písomnej forme, pokiaľ nie je v týchto 
VPP PPSM 15 uvedené inak. 

3. Zmeny v poistnej zmluve a/alebo v doložkách 
poistnej zmluvy, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy možno vykonať 
písomnou dohodou zmluvných strán, pokiaľ 
nie je v týchto VPP PPSM 15 uvedené inak. 

4. Od ustanovení týchto VPP PPSM 15 je 
možné sa odchýliť v poistnej zmluve a/alebo 
v doložkách poistnej zmluvy. 

5. Ak sa niektoré ustanovenie týchto              
VPP PPSM 15 stane neplatným, tak ostatné 
ustanovenia poistnej zmluvy ako aj VPP 
PPSM 15, ktoré nie sú touto neplatnosťou 
dotknuté, zostávajú v platnosti. 

6. Ak sa zmení alebo nahradí ustanovenie 
právneho predpisu, na ktorý sa tieto VPP 
PPSM 15 odkazujú, nie je tým platnosť 
príslušného ustanovenia týchto VPP PPSM 
15 dotknutá a v prípade pochybností sa má 
za to, že ide o odkaz na nové ustanovenie 
právneho predpisu, ktorým bolo zmenené 
alebo nahradené pôvodné ustanovenie 
právneho predpisu. 

7. Tieto VPP PPSM 15 sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy. 

8. Tieto VPP PPSM 15 nadobúdajú účinnosť 
dňa 01.01.2019.

 


