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Pripoistenie - ELEKTRO - DOMÁCNOSŤ
Článok 1. Predmet pripoistenia
1) Pri zachovaní ustanovení časti A Všeobecná časť a časti C Domácnosť VPPMFO 2016, ak je to v poistnej zmluve dojednané, 

predmetom pripoistenia v poistenej domácnosti sú škody:
 a) na tovare nachádzajúcom sa v chladničkách a mrazničkách, ku ktorým dôjde pri poruche chladiacich zariadení v dôsledku:

i) nepredvídateľného výpadku elektrickej energie počas neprítomnosti členov domácnosti;
ii) materiálnych a výrobných chýb
iii) skratu a izolačných chýb.

 Nepoistené sú škody, ktoré vznikli  v súvislosti s prerušením alebo pozastavením dodávky elektrickej energie v dôsledku nedoplatku.
 b) spôsobené skratom motora v elektrospotrebičoch používaných v poistenej domácnosti;
 c) na elektrospotrebičoch z titulu záruky v období jedného roka po ukončení zákonom stanovenej záručnej doby (poistenie 

predĺženej záruky).
2) Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením domácnosti a dopĺňa poistenie domácnosti.
Článok 2. Limit poistného plnenia
Toto pripoistenie sa dojednáva s limitom poistného plnenia uvedeným v poistnej zmluve.
Článok 3. Výluky z pripoistenia
Toto pripoistenie sa rovnako nevzťahuje na škody vzniknuté poškodením elektrospotrebičov, na ktoré sa vzťahuje zákonom stanovená 
záruka alebo garancia zo strany predajcu, dodávateľa, výrobcu, servisného miesta alebo inej strany, ktorá vyplýva z kúpy tovaru, jeho 
servisu alebo je vymedzená príslušnou legislatívou.
Článok 4. Plnenie poisťovateľa
1) Odchylne od časti C čl. 7 bod 1) VPPMFO 2016 poisťovateľ v prípade:
 a) nepredvídateľného výpadku elektrickej energie (čl.1 bod 1) písm. a)  tohto pripoistenia) nahradí hodnotu znehodnoteného tovaru akú 

mal pred vznikom poistnej udalosti;
 b) skratu motora v elektrospotrebičoch používaných v poistenej domácnosti (čl.1 bod 1) písm. b) tohto pripoistenia) nahradí primerané 

náklady na opravu vinutia motora, vrátane nákladov na montáž, demontáž, nákladov na dopravu do opravovne alebo cestovných 
nákladov opravára. Ak sa oprava vinutia nevykonáva, poisťovateľ bude považovať za primerané náklady na previnutie náklady 
maximálne vo výške 60% z ceny nového výrobku;

 c) ak boli poistnou udalosťou poškodené alebo zničené elektrospotrebiče, na ktoré sa vzťahuje poistenie predĺženej záruky (čl.1 
bod 1) písm. c) tohto pripoistenia), poistený má právo na poistné plnenie z poistenia vo výške nákladov na opravu poškodenej 
poistenej veci. V prípade škodovej udalosti je poistený povinný predložiť poisťovateľovi doklady potrebné na zistenie okolností 
rozhodujúcich pre posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky, a to doklad o nadobudnutí poistenej veci, 
záručný list k poistenej veci a stanovisko autorizovaného odborného servisu o type, rozsahu a opraviteľnosti poškodenej alebo 
zničenej veci. Ak nie je možné opravu vykonať, poisťovateľ nahradí poistenému náklady na znovuzriadenie (kúpu) veci rovnakého 
druhu a kvality, pričom poisťovateľ má právo vyžiadať si doklad o znovunadobudnutí veci rovnakého druhu a kvality. Ak sa 
po ukončení obdobia platnosti zákonnej záruky vzťahuje na poškodenú alebo zničenú vec predĺžená záruka od výrobcu alebo 
predajcu, resp. iného subjektu, poistený je povinný si uplatniť nárok na preplatenie nákladov na opravu alebo znovuobstaranie 
poškodenej alebo zničenej veci prednostne z predĺženej záruky ponúkanej výrobcom, predajcom alebo iným subjektom.
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