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Článok 1 – Úvodné ustanovenia

1. Tieto osobitné poistné podmienky pre poistenie škôd
spôsobených vandalizmom (ďalej len „OPPV“) doplňujú
ustanovenia všeobecných poistných podmienok pre
poistenie majetku (ďalej len „VPPM“) a sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistenie pre
prípad škôd spôsobených vandalizmom sa riadi
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
VPPM, týmito OPPV, zmluvnými dojednaniami a
poistnou zmluvou.

2. OPPV dopĺňajú, prípadne nahrádzajú VPPM v
ustanoveniach uvedených v týchto OPPV. Ak sa
ustanovenia OPPV a ustanovenia VPPM vzájomne
nevylučujú, poistenie sa riadi obidvomi. Ak sa
ustanovenia OPPV a ustanovenia VPPM vzájomne
vylučujú, poistenie sa riadi týmito OPPV.

3. Pre vzťahy a záležitosti, ktoré nie sú upravené OPPV,
platia ustanovenia uvedené vo VPPM.

Článok 2 – Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia sú:
a. budovy, stavby;
b. majetkové predmety pevne umiestnené na

budovách a stavbách, hraničiace s voľným
priestranstvom.

2. Ak je poistenou vecou nehnuteľnosť, tak sa poistenie
vzťahuje na stavebné súčasti poistenej nehnuteľnosti
(pevne zabudované zariadenia alebo pevne zabudovaný
nábytok), príslušenstvo budovy alebo stavby (pevne
zabudované vybavenie stavby, napr. výťahy, bojlery,
klimatizácie, palivové nádrže alebo kotly centrálneho
vykurovania), elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu,
ktorá zabezpečuje miesto poistenia, a pevne
zabudované bezpečnostné schránky, ktorých obsah je
poistený.

3. Toto poistenie sa nevzťahuje na motorové vozidlá,
prívesy motorových vozidiel, ktoré sú vyrobené alebo
schválené na účely prevádzky v premávke na
pozemných komunikáciách a podliehajú povinnosti
nahlásenia do evidencie vozidiel.

Článok 3 – Poistné riziká

Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak bola
škoda na poistenej veci spôsobená vandalizmom.
Vandalizmus je úmyselné poškodenie alebo úmyselné
zničenie poistenej veci, ktorého sa dopustila tretia
osoba (páchateľ) za použitia telesnej sily alebo použitia
inej veci. Za tretiu osobu sa nepovažujú osoby, ktoré sa
v mieste poistenia zdržiavajú s cieľom využitia služieb
poisteného alebo sú v mieste poistenia za účelom
výkonu práce.

Článok 4 – Výluky z poistenia

Toto poistenie sa nevzťahuje na:
a. škody spôsobené požiarom alebo výbuchom;
b. škody estetického charakteru neovplyvňujúce

funkčnosť poistenej veci;
c. akékoľvek ďalšie škody spôsobené pomaľovaním

(sprejerstvo), počmáraním a/alebo rytím, vzniknuté v
danom poistnom období, ak kumulatívna výška
poistného plnenia poskytnutého poisťovateľom za
škody takéhoto charakteru, vzniknuté v príslušnom
poistnom období, dosiahla 10 % z limitu poistného
plnenia dojednaného v poistnej zmluve pre poistenie
škôd spôsobených vandalizmom, čo predstavuje
hornú hranicu poistného plnenia za jednu a súčasne
za všetky škody spôsobené pomaľovaním
(sprejerstvo), počmáraním a/alebo rytím, vzniknuté v
danom poistnom období;

d. následné škody vyplývajúce z poruchy alebo
nefunkčnosti poškodeného alebo zničeného majetku;

e. škody spôsobené úmyselným konaním zamestnancov
poisteného, ak toto konanie bolo uskutočnené
v mieste poistenia počas doby, keď bol umožnený
prístup na miesto poistenia pre týchto zamestnancov.

Článok 5 – Limit plnenia

1. Toto poistenie sa dojednáva s limitom poistného
plnenia vo výške uvedenej v poistnej zmluve.

2. Limit poistného plnenia dojednaný v poistnej zmluve
sa znižuje o výšku vyplateného poistného plnenia. Na
návrh poistníka a po uhradení dodatočného poistného
môže byť limit poistného plnenia navýšený na jeho
pôvodne dojednanú hodnotu. Opätovne navýšený limit
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poistného plnenia je v platnosti do konca poistného
obdobia, v ktorom bolo uhradené dodatočné poistné,
resp. do výplaty ďalšieho poistného plnenia, ak to
časovo predchádzalo koncu tohto poistného obdobia.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, pre ďalšie
poistné obdobia platí pôvodne dojednaný limit
poistného plnenia.

Článok 6 – Poistné plnenie

Poisťovateľ uhradí v rámci celkového poistného plnenia,
maximálne však do výšky dojednaného limitu poistného
plnenia, aj primerané a hospodárne vynaložené
náklady, zvyčajné v mieste vzniku poistnej udalosti, v
príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou, na opatrenia
vykonané poisteným na odvrátenie vzniku
bezprostredne hroziacej škody alebo na zmiernenie
následkov škody.

Článok 7 – Záverečné ustanovenia

1. Tieto OPPV sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

2. Od týchto OPPV je možné sa odchýliť v poistnej
zmluve na základe dohody zmluvných strán, ak to nie je
v jednotlivých ustanoveniach určené inak.

3. Ustanovenia týchto OPPV týkajúce sa poisteného sa
vzťahujú aj na poistníka (pokiaľ je poistník odlišnou
osobou ako poistený) a/alebo na inú oprávnenú osobu.

4. Účinnosť, výklad a realizácia poistnej zmluvy, ktorej
prílohu tvoria tieto OPPV, sa uskutočňuje v rámci
právneho systému Slovenskej republiky. Pri súdnych
sporoch vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy rozhodujú
výlučne súdy Slovenskej republiky. Uvedené skutočnosti
platia aj pre poistné riziká v zahraničí.

5. Tieto OPPV nadobúdajú účinnosť dňom 01. 07. 2015.
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