
 
 

 

Osobitné dojednania poistenia vecí žiakov 
pre prípad odcudzenia ku VPP ÚP 

 
Platné od 01.08.2010 
 

Úvodné ustanovenie 

Pre poistenie vecí žiakov pre prípad odcudzenia, ktoré uzatvára 
Union poisťovňa, a.s. (ďalej len „Union“), platia Všeobecné poistné 
podmienky pre úrazové poistenie (ďalej len „VPP ÚP“), ak tieto 
Osobitné dojednania alebo poistná zmluva neustanovujú inak. 

Článok 1 
Výklad pojmov 

1. Za krádež sa v zmysle týchto Osobitných dojednaní považuje 
prípad, ak páchateľ prekoná prekážku a poistenú vec si prisvojí 
nasledujúcim spôsobom:  
a) do  chráneného  priestoru vnikne  tak,  že  jeho  

zabezpečenie  prekoná nástrojmi, ktoré nie sú určené na 
jeho riadne otváranie, 

b) do chráneného priestoru sa dostane násilím inak ako 
dverami, 

c) v chránenom priestore sa skryje pred jeho uzamknutím, a 
zmocní sa poistenej veci. Tento postup páchateľa však 
musí byť preukázaný, 

d) chránený   priestor   otvorí   pomocou   originálneho   
kľúča,  legálne zhotoveného duplikátu, uzamykacieho kódu, 
vstupnej karty a pod., ktorých sa zmocnil krádežou alebo 
lúpežou, čo musí byť preukázané v trestnom konaní. 

2.  Za lúpež sa v  zmysle týchto Osobitných dojednaní 
považuje prípad, ak páchateľ v úmysle zmocniť sa poistenej 
veci na mieste: 
a) použije násilie voči poistenému. Použitie omamného, 

uspávajúceho, či iného paralyzujúceho prostriedku sa 
považuje za použitie násilia, iba ak je jeho použitie 
páchateľom preukázané v trestnom konaní, 

b) použije hrozbu bezprostredného násilia voči poistenému, 
c) využije fyzickú alebo psychickú tieseň poisteného, 

spôsobenú úrazom, počas alebo bezprostredne pred 
lúpežou. 

3. Prekonanie prekážky – je prekonanie požadovaného prvku 
zabezpečenia chráneného priestoru podľa článku 7 týchto 
Osobitných dojednaní. 

4. Chránený priestor – miestnosť, stavba (alebo jej časť), ktorý 
sa nachádza na mieste poistenia a kde sú umiestnené veci 
kryté týmto poistením. 

Článok 2 
Predmet poistenia 

Predmetom poistenia je hnuteľný majetok poisteného, a síce: 
a) šatstvo, obuv, dáždniky, tašky, ruksaky 
b) peračníky, písacie, rysovacie a iné školské potreby,  
c) kalkulačky, učebnice 
d) zdravotné pomôcky (dioptrické okuliare, načúvacie zariadenie, 

inzulínová pumpa a pod.). 

Článok 3 
Rozsah poistenia 

Union poskytne náhradu za odcudzenie poistenej veci poistnou 
udalosťou definovanou v čl. 4 týchto Osobitných dojednaní. 

Článok 4 
Poistná udalosť 

Poistnou udalosťou podľa týchto Osobitných dojednaní sa rozumie: 
a) odcudzenie poistenej veci krádežou, 
b) odcudzenie poistenej veci lúpežou, 
c) poškodenie   alebo   zničenie   poistených   vecí,   konaním   

páchateľa smerujúcim k odcudzeniu poistených vecí 
(poškodzovanie cudzej veci v zmysle Trestného zákona). 

Článok 5 
Výluky z poistenia 

1. Predmetom poistenia podľa týchto Osobitných dojednaní nie je: 

a)  obsah tašky alebo ruksaku, ktorý nie je uvedený v čl. 2 
týchto Osobitných dojednaní, 

b) peniaze, platobné karty, ceniny, cennosti, cenné papiere, 
doklady, 

c) veci umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty, 
d) bicykel. 

2. Za poistnú udalosť sa v zmysle týchto Osobitných dojednaní 
nepovažuje,  
a) ak  si  páchateľ  prisvojí  poistenú  vec  v prípadoch,  

kedy  nedošlo k prekonaniu prekážky (s výnimkou čl. 1 
ods. d). 

b) neočakávané  strhnutie  poistenej  veci  páchateľom  z 
pleca  (ramena, chrbta  a pod.)  alebo  jej  vytrhnutie  z 
ruky  a to  aj  napriek  následnej kvalifikácii činu orgánom 
činným v trestnom konaní, 

c) zneužite fyzickej alebo psychickej indispozície poisteného, 
ktorá bola zapríčinená požitím alkoholu, drog, liekov, či 
užitím psychotropných a návykových látok. 

3. Za prekonanie prekážky sa nepovažuje ak prvok zabezpečenia 
bol prekonaný nezisteným  spôsobom  (napr.  bez  stôp  
násilného  prekonania),  použitím originálneho kľúča, legálne 
zhotoveného duplikátu, vstupného kódu, vstupnej karty a pod. 

Článok 6 
Poistné plnenie 

1. Union poskytne poistné plnenie iba vtedy, ak došlo k poistnej 
udalosti počas trvania poistenia v mieste poistenia. 

2. Union  v  prípade  poistnej  udalosti  poskytne  poistné  
plnenie  poistenému v mene platnej na území Slovenskej 
republiky, pokiaľ nerozhodne o tom, že poskytne naturálne 
plnenie. 

3. Ak v čase poistnej udalosti vek poškodenej, zničenej alebo 
stratenej veci nepresiahol jeden rok, vzniká poistenému právo, 
pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby mu Union v prípade 
poškodenia, zničenia alebo straty poistenej veci vyplatil poistné 
plnenie zodpovedajúce primeraným nákladom na jej opravu 
alebo znovuzriadenie (napr. kúpou), ktoré sú v dobe poistnej 
udalosti obvyklé, znížené o cenu  použiteľných  zvyškov  
nahradzovaných  častí  poškodenej alebo zničenej veci. 

4. Ak v čase poistnej udalosti vek poškodenej, zničenej alebo 
stratenej veci presiahol  jeden  rok,  poistné  plnenie  podľa  
ods.  2  zníži  Union  o časť zodpovedajúcu stupňu 



amortizácie alebo iného znehodnotenia poistenej veci z doby 
pred poistnou udalosťou. 

5. V poistnej  zmluve  sa  dohodne  poistná  suma,  ktorá  je  
hornou  hranicou poistného  plnenia  za  všetky  poistné  
udalosti  jednej  osoby  v priebehu poistného obdobia. 
Maximálny limit poistného plnenia pre jednu poistnú udalosť sa 
dojednáva vo výške 25% z poistnej sumy. 

Článok 7 
Podmienky zabezpečenia 

1. Chránený priestor, musí spĺňať nasledovné zabezpečenie: 
a) všetky okná musia byť buď uzavreté zvnútra.  Ak sú 

otvárateľné aj z vonkajšej  strany,  tak  musia  byť  
uzamknuté,  otvoriteľné  z vonkajšej strany len násilným 
spôsobom, 

b) všetky dvere, brány a iné vstupy do chráneného 
priestoru musia byť uzavreté a uzamknuté a musia 
mať funkčný  uzatvárací  a uzamykací mechanizmus 
zámkov. 

2. Ak chránený priestor nespĺňal podmienky uvedené v 
ods. 1, Union nie je povinný vyplatiť poistné plnenie. 

Článok 8 
Povinnosti poisteného 

1.   Poistený je povinný: 
a) starať sa  o poistené veci  a vykonať  opatrenia na 

predídenie ich odcudzeniu, ak poistené veci nemá pod 
kontrolou, 

b) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Unionu 
vznik poistnej udalosti,  dať  pravdivé  vysvetlenie  o  jej  
vzniku  a  rozsahu  jej následkov a predložiť doklady, 
ktoré si Union vyžiada, 

c) oznámenie o príčine a rozsahu škody dať potvrdiť 
poverenému zástupcovi školy, 

d) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušným orgánom 
polície poistnú udalosť, ktorá vznikla za okolností 
vzbudzujúcich podozrenie z trestného činu alebo 
pokusu oň, 

e) po zistení, že sa ukradnutá vec našla vrátiť Unionu 
poistné plnenie po odpočítaní primeraných nákladov 
na opravu tejto veci, ak sú potrebné na odstránenie 
poškodenia, ktoré vzniklo v čase, keď bol poistený  
zbavený  možnosti s  vecou  zaobchádzať,  najmenej  
však sumu, ktorú by dostal za jej predaj. 

2. Uvedené povinnosti môže za poisteného splniť jeho 
zákonný zástupca alebo zástupca školy. 
 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

1. Od ustanovení čl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 týchto Osobitných 
dojednaní sa možno v poistnej zmluve odchýliť. 

2. Tieto Osobitné dojednania sú účinné od 01.08.2010 a sú 
súčasťou poistnej zmluvy. 

 
 
 

 


