verzia 06/2018

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE MAJETKU
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Pre poistenie majetku (ďalej len „poistenie“), ktoré dojednáva Wüstenrot poisťovňa,
a.s., IČO: 31 383 408 (ďalej len „poisťovňa“), platí uzavretá poistná zmluva, ustanovenia týchto Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku (ďalej len „VPPM“) a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Článok 1
Poistná udalosť a poistné riziká
1. Poistnou udalosťou je náhla a náhodná škodová udalosť, ktorá nie je uvedená vo
výlukách z poistenia, ktorá vznikla počas platnosti poistenia následkom alebo v bezprostrednej príčinnej súvislosti s poistnými rizikami, a ktorej následkom došlo ku škode
na predmete poistenia počas platnosti poistenia.
2. Poistenie sa dojednáva pre tie poistné riziká, ktorých poistenie je dojednané v poistnej
zmluve.
Článok 2
Miestna platnosť poistenia
1. Poistenie sa vzťahuje iba na tie škodové udalosti, ktoré nastali na mieste uvedenom
v poistnej zmluve ako miesto poistenia, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.
2. Pre poistenie hnuteľných vecí je miestom poistenia budova, iná stavba, časť stavby,
miestnosť alebo pozemok, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve ako miesta, kde sa tieto
hnuteľné veci nachádzajú.
3. Ak je poistenou vecou nehnuteľnosť, je miesto poistenia v poistnej zmluve vymedzené
adresou alebo katastrálnym územím a číslom parcely, príp. poschodím a číslom bytu
alebo nebytového priestoru.
4. Poistenie sa týka poistných udalostí, pri ktorých príčina škody a škoda nastali na území
Slovenskej republiky, ak v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.
Článok 3
Výluky z poistenia
1. Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré boli bez ohľadu na spolupôsobiace príčiny na
predmete poistenia spôsobené priamo alebo nepriamo, prípadne vznikli v dôsledku:
a) vojnových udalostí, vzbury, povstania, iných hromadných násilných nepokojov,
b) štrajku,
c) sabotáže,
d) teroristických akcií (motivovaných akýmkoľvek dôvodom),
e) zásahu štátnej, politickej alebo úradnej moci,
f) úradných opatrení určených na iné účely, ako na zamedzenie vzniku poistných
udalostí uvedených v článku 1,
g) pôsobenia jadrovej energie alebo rádioaktivity akéhokoľvek druhu.
2. Poistenie sa nevzťahuje na nemajetkovú ujmu a ušlý zisk poisteného.
3. Poistenie sa nevzťahuje na škody, ak škodová udalosť bola spôsobená úmyselným
konaním poisteného alebo poistníka, ich spoločníka, alebo osobou blízkou poistenému,
poistníkovi alebo ich spoločníkovi alebo osoby žijúcej s poisteným, poistníkom alebo ich
spoločníkom v domácnosti, alebo úmyselným konaním tretej osoby z podnetu poisteného, poistníka alebo ich spoločníka a inej osoby zmluvne poverenej ochranou predmetu
poistenia.
4. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté na životnom prostredí.
5. V poistnej zmluve možno dohodnúť ďalšie výluky z poistenia.
Článok 4
Predmet poistenia
1. Predmet poistenia je špecifikovaný v poistnej zmluve.
2. Predmetom poistenia sú hnuteľné veci alebo nehnuteľnosti vo vlastníctve poisteného.
3. Predmetom poistenia môžu byť aj veci, ktoré nie sú vo vlastníctve poisteného ale poistený ich právom užíva, alebo ich prevzal od fyzickej alebo právnickej osoby na základe
písomnej zmluvy o prácach alebo výkonoch a sú špecifikované v poistnej zmluve (tzv.
cudzie veci).
4. Predmet poistenia je možné poistiť jednotlivo alebo ako súčasť súboru vymedzeného
v poistnej zmluve.
5. Ak sa dojednalo poistenie súboru vecí, vzťahuje sa poistenie aj na veci, ktoré sa stali
súčasťou poisteného súboru po uzavretí poistnej zmluvy. Veci, ktoré prestali byť súčasťou súboru, prestávajú byť poistené.
Článok 5
Vznik, doba trvania a zmena poistenia
1. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, s poistným obdobím jeden technický rok,
pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Poistenie začína nultou hodinou dňa

uvedeného v poistenej zmluve ako začiatok poistenia.
2. Zmeny v poistnej zmluve možno dojednať len písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Pre všetky právne úkony týkajúce sa poistenia sa vyžaduje písomná forma, inak sú
neplatné.
Článok 6
Platenie a výška poistného
1. Ten, kto s poisťovňou uzavrel poistnú zmluvu, je povinný platiť poistné v dohodnutej
výške a za dohodnuté poistné obdobiuvedené v poistnej zmluve. Ak bola poistná
zmluva uzavretá na dobu kratšiu ako jeden rok, je celé poistné splatné naraz pri uzavretí
poistnej zmluvy za celú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané.
2. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, je bežné poistné splatné v prvý deň
poistného obdobia a jednorazové poistné v deň začiatku poistenia.
3. V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistné bude zaplatené vo forme štvrťročných
splátok. Ak je spôsob platenia poistného dohodnutý ročne so štvrťročnými splátkami,
prvá štvrťročná splátka poistného je splatná v deň začiatku poistenia. Každá ďalšia
štvrťročná splátka poistného je splatná v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom začiatku
poistenia, a to tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po splatnosti prechádzajúcej štvrťročnej splátky. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté, že poistné bude platené vo
forme polročných splátok, prvá splátka poistného je splatná v deň začiatku poistenia.
Každá ďalšia splátka poistného je splatná v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom
začiatku poistenia, a to šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po splatnosti
predchádzajúcej splátky poistného. V prípade nezaplatenia ktorejkoľvek splátky v lehote
splatnosti sa celé poistné stáva splatným v deň splatnosti nezaplatenej splátky poistného.
4. Pokiaľ nebolo poistné zaplatené včas alebo v správnej výške, má poisťovňa právo na
úroky z omeškania a náhradu škody spôsobenú omeškaním poistníka s platením poistného, vrátane nákladov spojených s upomínaním a vymáhaním.
5. Poisťovňa má právo upraviť výšku ročného poistného ku dňu jeho splatnosti, pričom
výšku nového poistného je povinná oznámiť poistníkovi písomne najneskôr v lehote
dvoch týždňov pred jeho splatnosťou.
6. Poisťovňa má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Ak nastala poistná udalosť,
patrí poisťovni poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.
Jednorazové poistné patrí poisťovni vždy celé.
Článok 7
Povinnosti poisteného a poistníka
1. Poistník a poistený je okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi
predpismi povinný:
a) odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky týkajúce sa dojednania poistenia ako
aj zmeny poistenia. Túto povinnosť má aj ten, na koho majetok sa poistenie dojednáva,
b) písomne oznámiť poisťovni, že je pre poistené veci uzavreté ďalšie poistenie proti
tomu istému poistnému riziku a uviesť obchodné meno poistiteľa a výšku poistnej
sumy,
c) poistník je povinný platiť poistné včas a v dohodnutej výške,
d) písomne oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny v skutočnostiach,
na ktoré bol povinný odpovedať pri dojednávaní poistenia,
e) umožniť poisťovni alebo ňou povereným osobám posúdiť rozsah poistného rizika,
predložiť k nahliadnutiu projektovú, účtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniť preskúmať činnosť zariadení slúžiacich na ochranu majetku; ďalej je povinný
umožniť poisťovni overenie správnosti podkladov k výpočtu poistného,
f) dbať, aby poistná udalosť nenastala, neporušovať všeobecne záväzné právne predpisy (súvisiace právne predpisy), technické normy a dodržiavať zmluvne dohodnuté
povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva jej vzniku,
starať sa o poistené veci, používať ich na účely stanovené výrobcom,zamedzovať
porušovaniu týchto povinností zo strany tretích osôb.
g) dodržiavať ďalšie povinnosti dohodnuté v poistnej zmluve.
2. Poistený a poistník je okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi
predpismi po vzniku škodovej udalosti povinný:
a) urobiť nevyhnutné opatrenia pre to, aby rozsah škody bol čo najmenší,
b) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní po škodovej udalosti, písomne alebo
inými vhodným spôsobom oznámiť poisťovni, že došlo ku škode a dať pravdivé
vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu; ak oznámenie nebolo urobené písomne, je povinný urobiť tak dodatočne, najneskôr do 30 dní po škodovej udalosti,
c) predložiť v dohodnutej lehote originály dokladov, ktoré si poisťovňa vyžiada, dokumentáciu potrebnú k likvidácii škody spôsobenej škodovou udalosťou a umožniť
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poisťovni vykonať obhliadku poškodenej veci,
d) poskytnúť poisťovni súčinnosť potrebnú na zistenie príčiny a výšky škody,
e) oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu, že v súvislosti so škodovou udalosťou
bolo začaté trestné konanie proti poistenému alebo jeho zamestnancovi (členovi)
a poisťovňu informovať o priebehu a výsledkoch tohto konania,
f) je povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ má podozrenie zo spáchania trestného
činu a vzniknutá škoda presahuje 35 eur, oznámiť škodovú udalosť orgánom činným
v trestnom konaní a až do ukončenia obhliadky miesta škodovej udalosti políciou je
povinný zachovať stav spôsobený škodovou udalosťou,
g) zabezpečiť poisťovni voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou, ako aj právo na postih a vyrovnanie,
h) v prípade krádeže alebo zničenia vkladných a šekových knižiek, platobných kariet
a iných podobných dokumentov, cenných papierov a cenín musí poistený neodkladne iniciovať umorovacie, či iné obdobné konanie,
i) bez zbytočného odkladu je poistený povinný oznámiť poisťovni, že sa poistená vec
postihnutá poistnou udalosťou našla; v prípade, že poistený obdržal poistné plnenie
za túto vec, musí poisťovni do troch dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel,
vrátiť poistné plnenie znížené o primerané náklady potrebné na opravu tejto veci,
pokiaľ bola poškodená v čase od poistnej udalosti do času, kedy bola nájdená, prípadne je povinný vrátiť hodnotu zvyškov, keď v uvedenej dobe bola vec zničená, ak
nebolo písomne dohodnuté inak,
j) za účelom preukázania rozsahu a výšky škody pre potreby poisťovne dodržiavať
rozsah a spôsob vedenia účtovníctva tak, ako určujú všeobecne záväzné právne
predpisy. Pre účely poistenia je poistený povinný viesť účtovnú evidenciu jednotlivých miest poistenia samostatne,
k) za účelom preukázania rozsahu a výšky škody viesť osobitnú evidenciu nakladania
s poistenými cudzími vecami a túto predložiť poisťovni najneskôr pri obhliadke
miesta škodovej udalosti,
l) dodržiavať ďalšie povinnosti dohodnuté v poistnej zmluve.
Článok 8
Povinnosti poisťovne
Poisťovňa je okrem povinností stanovených Občianskym zákonníkom povinná:
a) na požiadanie prejednať s poisteným výsledky vyšetrovania nevyhnutného na
zistenie rozsahu a výšky poistného plnenia alebo mu ich oznámiť,
b) na základe písomnej žiadosti poisteného vrátiť poistenému originály dokumentov,
ktoré si vyžiadala a ktoré je poisťovňa oprávnená označiť registračným číslom poistnej udalosti a svojim obchodným menom.
Článok 9
Poistná hodnota, poistná suma, obnovenie
poistnej sumy a poistenie prvého rizika
1. Poistnou hodnotou veci je hodnota poistenej veci v deň uzavretia poistnej zmluvy rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. Poistnou hodnotou je nová alebo časová cena
podľa ustanovení príslušných zmluvných poistných podmienok alebo poistnej zmluvy.
2. Poistná suma je najvyššia hranica plnenia poisťovne za jednu poistnú udalosť za podmienok dohodnutých v poistnej zmluve; pre každú vec má zodpovedať poistnej hodnote
veci v čase uzavretia poistnej zmluvy, ak nejde o poistenie prvého rizika. Za stanovenie
poistnej sumy zodpovedá poistník, prípadne poistený.
3. Limit poistného plnenia na poistné obdobie je hranica maximálnej výšky súčtu poistných plnení z poistných udalostí vzniknutých v priebehu toho istého poistného obdobia
pôsobením rovnakého poistného rizika na predmete poistenia, pre ktorý je limit
poistného plnenia na poistné obdobie určený. Ak súhrn poistných plnení vyplatených
z poistných udalostí z príslušného poistného rizika na príslušnom predmete poistenia
za to isté poistné obdobie dosiahne limit poistného plnenia na poistné obdobie pre
príslušný predmet poistenia, poisťovňa nie je povinná plniť sumy presahujúce limit
poistného plnenia na poistné obdobie stanovený pre príslušný predmet poistenia.
4. Poistenie prvého rizika - ak nie je možné stanoviť poistnú hodnotu podľa ods. 1 tohto
článku určí poistnú sumu poistený podľa svojho uváženia a svojej poistnej potreby. Takto
určená poistná suma je hornou hranicou plnenia poisťovne pre plnenia zo všetkých
poistných udalostí, ktoré nastali v poistnom roku alebo v období, na ktoré bolo dojednané poistenie. V poistnej zmluve musí byť výslovne uvedené, že ide o poistenie prvého
rizika. Poistenie prvého rizika je možné dojednať iba pre riziko krádeže vlámaním alebo
lúpežným prepadnutím a vnútorným vandalizmom.

Článok 10
Poistné plnenie
1. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovňa skončila vyšetrenie potrebné na
zistenie rozsahu povinnosti poisťovne poskytnúť poistné plnenie. V prípade, ak preukázanie vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia závisí od výsledku šetrenia
orgánov činných v trestnom konaní, hasičov a pod. vyšetrovanie poisťovne nie je možné
skončiť skôr ako doručením rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, hasičov
a pod. poisťovni. Vo veci výšky poistného plnenia poisťovňa nie je viazaná rozhodnutím
súdu alebo iného orgánu.
2. Ak sa vyšetrovanie nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, čo sa poisťovňa o škodovej udalosti dozvedela, je poisťovňa povinná poskytnúť, na základe písomnej žiadosti
poisteného, primeraný preddavok.
3. Poisťovňa poskytne poistné plnenie v mene euro. Ak nastala poistná udalosť na cudzozemských platidlách, poskytne poisťovňa poistné plnenie v mene euro podľa výmenného kurzu Európskej centrálnej banky, prípadne Národnej banky Slovenska platného
v deň vzniku poistnej udalosti.
4. Poisťovňa poskytne poistné plnenie poistenému, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. V poistnej zmluvy možno s poisteným dohodnúť, kedy poisťovňa poskytne
poistné plnenie poistníkovi, prípadne tretej osobe.
5. Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z hodnoty veci v čase poškodenia.
6. Primeraným nákladom na opravu veci je cena opravy veci alebo jej časti, ktorá je v čase
poistnej udalosti a v mieste poistenia obvyklá. Primeranosť nákladov na opravu veci
určí poisťovňa po zohľadnení cien opráv vecí rovnakého alebo porovnateľného druhu
a kvality v čase a mieste poistenia. Poisťovňa poskytne poistenému poistné plnenie za
skutočne vynaložené náklady na opravu veci, pokiaľ tieto nepresiahnu cenu opravy veci
stanovenú poisťovňou ako primeranú.
7. Podpoistenie - ak je v dobe poistnej udalosti poistná suma stanovená poisteným nižšia
ako poistná hodnota veci, potom poisťovňa poskytne plnenie, ktoré je v rovnakom
pomere ku škode ako je poistná suma k poistnej hodnote, pokiaľ nie je v poistnej zmluve
dojednané inak.
8. Ak je tá istá vec poistená na rovnaké riziko vo viacerých poisťovniach, poisťovňa poskytne pomerné plnenie v zmysle §807 Občianskeho zákonníka.
9. Plnenie poisťovne sa poskytne podľa spôsobu a rozsahu dojednania poistenia, pričom
však nesmie presiahnuť dojednanú poistnú sumu a v rámci jedného poistného obdobia
ani dojednaný limit poistného plnenia na poistné obdobie.
10. Poistenie je možné dojednať so spoluúčasťou, ktorou sa rozumie peňažná suma alebo
spôsob jej určenia dojednaná medzi poisťovňou a poistníkom v poistnej zmluve, ktorou
sa poistený podieľa na poistnom plnení poisťovne a o ktorú sa zníži poistné plnenie.
11. Poisťovňa je oprávnená plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť, ak poistený alebo poistník
porušil povinnosti uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a) a b) týchto VPP-M. Odmietnutím
poistného plnenia poistenie zanikne.
12. Poisťovňa je oprávnená poistné plnenie primerane znížiť, ak poistník, poistený alebo
osoba žijúca s poisteným v domácnosti vedome alebo následkom požitia alkoholu
alebo návykových látok porušila povinnosti uvedené v poistnej zmluve, týchto VPP-M
a všeobecne záväzných právnych predpisoch a toto porušenie podstatne prispelo ku
vzniku poistnej udalosti alebo k väčšiemu rozsahu jej následkov, a to podľa toho, aký
vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
13. Ak nastane poistná udalosť v dobe, keď je poistený v omeškaní s platením poistného,
vzniká poisťovni právo odpočítať sumu zodpovedajúcu dlžnému poistnému z poistného
plnenia.
14. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovni najmä tým, že je potrebné rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, poisťovňa je oprávnená znížiť poistné plnenie o výšku
takto vzniknutých nákladov.
15. Ak poistený uvedie poisťovňu úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na plnenie alebo jeho výšky, poisťovňa nie je povinná plniť.
Článok 11
Znalecké konanie
1. Poistený a poisťovňa sa v prípade nezhody o výške plnenia môžu dohodnúť, že výška
plnenia bude stanovená znaleckým konaním. Znalecké konanie môže byť rozšírené aj
na ostatné predpoklady nárokov na plnenie. $1~S
2. Zásady znaleckého konania:
a) každá zmluvná strana písomne určí jedného znalca, ktorý voči nej nesmie mať
žiadne záväzky a neodkladne o ňom informuje druhú zmluvnú stranu; proti osobe
znalca možno vzniesť námietku pred započatím jeho činnosti,
b) určení znalci sa dohodnú na osobe tretieho znalca, ktorý má rozhodujúci hlas v prípade nezhody,
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c) znalci určení poisteným a poisťovňou spracujú znalecký posudok o sporných otázČlánok 14
kach oddelene,
Prechod práv a povinností z poistenia
d) znalci posudok odovzdajú zároveň obidvom zmluvným stranám. Ak sa závery Práva a povinnosti z poistenia prechádzajú:
znalcov od seba odlišujú postúpi poisťovňa obidva posudky znalcovi s rozhodujúcim
a) pri smrti vlastníka predmetu poistenia, ak ide o nehnuteľnosť, na dediča predmetu
hlasom. Ten rozhodne o sporných otázkach a odovzdá svoje rozhodnutie obidvom
poistenia, a to na obdobie do konca poistného obdobia, na ktoré už bolo poistné
zmluvným stranám,
zaplatené, najneskôr však do právoplatného skončenia dedičského konania,
e) každá zmluvná strana hradí náklady svojho znalca; náklady na činnosť znalca s rozb) pri zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) smrťou alebo vyhlásehodujúcim hlasom hradia rovnakým dielom.
ním za mŕtveho toho z manželov, ktorý uzavrel zmluvu o poistení veci patriacej do
3. Znaleckým konaním nie su dotknuté práva a povinnosti oboch zmluvných strán stanoBSM, na pozostalého manžela, ak je naďalej jej vlastníkom alebo spoluvlastníkom.
vené právnymi predpismi, poistnými podmienkami a poistnou zmluvou.
Ak BSM zaniklo inak než z dôvodov už uvedených, považuje sa za toho, kto uzavrel
poistnú zmluvu, ten z manželov, ktorému vec pripadla pri vysporiadaní BSM podľa
Článok 12
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
Prechod práva na poisťovňu
Ak má poistený proti inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou,
Článok 15
prechádza jeho právo na poisťovňu, a to až do výšky poistného plnenia, ktoré mu
Doručovanie
poisťovňa poskytla.
1. Písomnosť zasielaná poisťovňou do vlastných rúk alebo doporučene na poslednú známu
Článok 13
adresu sa považuje za doručenú piatym dňom odo dňa prevzatia zásielky odosielajúcim
Zánik poistenia
poštovým podnikom, ktorý je vyznačený na odtlačku pečiatky odosielajúceho poštové1. Poisťovňa a poistník môže do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy poistenie
ho podniku.
písomne vypovedať. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne. 2. Písomnosť zasielaná poisťovni sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia v sídle pois2. Poistenie zanikne písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ak ide o po-isteťovne.
nie, pri ktorom je dojednané bežné poistné. Výpoveď sa musí dať najmenej šesť týždňov
Článok 16
pred koncom poistného obdobia.
Výklad
pojmov
pre účely poistenia
3. Poistenie možno ukončiť písomnou dohodou poisťovne a poistníka.
4. Poistenie môže vypovedať poisťovňa aj poistník do troch mesiacov od písomného ozná- 1. Hnuteľná vec je každá vec, ktorá nemá charakter nehnuteľnosti.
menia škodovej udalosti poisteným. Výpovedná lehota je jeden mesiac a jej uplynutím 2. Nehnuteľnosť je stavba spojená so zemou pevným základom, byt a nebytový priestor.
3. Poistený je fyzická alebo právnická osoba, na ktorej majetok sa poistenie vzťahuje.
poistenie zanikne.
5. Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené do troch 4. Poistník je ten, ktorý uzavrel s poisťovňou poistnú zmluvu a je povinný platiť poistné.
mesiacov odo dňa jeho splatnosti alebo ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo 5. Sabotáž je úmyselná, zväčša organizovaná záškodnícka činnosť, „vyrovnávanie si
účtov“ pri strete záujmov poisteného s inou osobou, ničenie hmotného majetku poistezaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne na jeho zaplatenie,
ného.
ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva obsahuje upozornenie,
že poistenie zanikne, ak nebude poistné zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len 6. Súbor tvoria veci, ktoré majú podobný alebo rovnaký charakter, alebo sú určené na ten
istý účel. Ak je poistený súbor vecí, poistenie sa vzťahuje na všetky veci, ktoré do súboru
časť poistného. Poistenie zanikne uplynutím príslušnej lehoty.
práve patria.
6. Poistenie ďalej zanikne:
7. Škodová udalosť je udalosť písomne oznámená poisteným, ktorá by mohla byť dôvoa) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
dom vzniku práva na poistné plnenie.
b) ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane,
8. Technický rok je časový interval obsahujúci 365 dní (v prestupnom roku 366 dní);
c) zánikom predmetu poistenia,
začína sa nultou hodinou dňa, ktorý sa číslom zhoduje s dňom a mesiacom začiatku
d) zmenou vlastníka predmetu poistenia s výnimkou podľa článku 14 VPP-M,
poistenia (uvedeného v poistnej zmluve) a končí sa uplynutím 365 (v prestupnom roku
e) zánikom právnickej osoby,
366) dní.
f) skončením užívania alebo vrátením poistenej veci,
9. Teroristická akcia je činnosť zameraná na uplatňovanie fyzického, ako aj psychického
g) ukončením činnosti poisteného,
násilia, hrubého zastrašovania odporcov hrozbou a použitím násilia.
h) vstupom poisteného do likvidácie, vyhlásením konkurzu, podaním návrhu na vyrovnanie alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 10. Ukončenie činnosti poisteného:
a) u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do zákonom určeného registra, výmazom
i) odstúpením poisťovne od poistnej zmluvy, ak poistné za prvé poistné obdobie, resp.
z tohoto registra;
splátka poistného za prvé poistné obdobie, nebolo uhradené a pripísané na účet
b) u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do zákonom určeného registra, zrušením
poisťovne do 5 dní odo dňa začiatku poistenia a v dobe omeškania so zaplatením
právnickej osoby zriaďovateľom;
poistného za prvé poistné obdobie, resp. splátky poistného za prvé poistné obdobie,
c) u podnikateľov - fyzických osôb, ktoré sú zapísané v zákonom určenom registri,
nastala škodová udalosť; odstúpením od poistnej zmluvy sa poistná zmluva zrušuje
výmazom z tohto registra;
od počiatku a poisťovňa má právo na úhradu nákladov súvisiacich s uzatvorením
d)
u podnikateľov - fyzických osôb, ktoré nie sú zapísané v zákonom určenom registri,
a správou poistnej zmluvy,
zánikom oprávnenia na podnikateľskú činnosť.
j) odstúpením poisťovne podľa § 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka alebo ak sa
preukáže, že sa poistený pokúsil bezdôvodne obohatiť alebo sa obohatil na úkor
Článok 17
poisťovne; odstúpením od poistnej zmluvy sa poistná zmluva zrušuje od počiatku
Záverečné ustanovenia
a poisťovňa má právo na úhradu nákladov súvisiacich s uzatvorením a správou
1. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť dohodou v poistnej zmlupoistnej zmluvy,
ve odchylne od týchto VPP-M, pokiaľ to ustanovenia týchto VPP-M výslovne nezakazujú.
k) odstúpením poisťovne od poistnej zmluvy, ak poistený alebo poistník úmyselne
2.
Poistník uzavretím poistnej zmluvy poskytuje poisťovni súhlas s vyhotovovaním
uvedie poisťovňu do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároa
následným archivovaním zvukových záznamov telefonických hovorov uskutočnených
ku na plnenie alebo jeho výšky; poistenie zanikne ku dňu doručenia oznámenia
s poisťovňou v súvislosti s poistením dojednaným poistnou zmluvou.
o odstúpení od poistnej zmluvy poistníkovi.
7. Poistník alebo poistený je povinný do 30 dní od vzniku skutočnosti uvedenej v ods. 6 3. Predmetom činnosti poisťovne je poisťovacia činnosť v oblasti životného poistenia
a neživotného poistenia vrátane pripoistení, sprostredkovateľské činnosti pre banky
písm. b) až h) písomne oznámiť poisťovni jej vznik a predložiť o tom doklad. V prípade
a stavebné sporiteľne a sprostredkovateľské činnosti pre správcovské spoločnosti
nesplnenia si tejto povinnosti je poistník a poistený zodpovedný za škodu, ktorá v tomto
a zahraničné správcovské spoločnosti a zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného
prípade vznikne poisťovni.
poistenia.
4. Dohľad nad činnosťou poisťovne vykonáva Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša
1, 813 25 Bratislava.
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5. Sťažnosť môže podať poistník, poistený alebo osoba oprávnená z poistnej zmluvy
písomne prostredníctvom pošty, e-mailu alebo faxom. Sťažovateľ musí v sťažnosti
uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, predmet sťažnosti a čoho sa domáha. Sťažnosť,
v ktorej sťažovateľ neuvedie svoje meno, priezvisko a adresu (právnická osoba svoj
názov a sídlo) sa vybaví prešetrením skutočností uvedených v takejto sťažnosti. Lehota
na vybavenie sťažnosti vrátane prijatia opatrení na vybavenie sťažnosti je najviac 30
dní odo dňa doručenia do poisťovne. V odôvodnených prípadoch, najmä ak vybavenie
závisí od vyjadrenia tretej osoby, je možné lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac na
60 dní odo dňa doručenia sťažnosti do poisťovne, pričom je potrebné dôvody predĺženia
lehoty oznámiť sťažovateľovi do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. V prípade, ak sa
zistila opodstatnenosť sťažnosti, uvedú sa v oznámení o vybavení sťažnosti aj opatrenia
prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov.
6. Spory týkajúce sa týchto VPP-M ako aj poistnej zmluvy a ich interpretácie podliehajú
právnemu poriadku Slovenskej republiky.
7. Práva a povinnosti z poistenia sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, týmito
VPP-M a poistnou zmluvou.
8. Tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku nadobúdajú účinnosť dňom
15.06.2018.
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ÚVODNÉ USTANOVENIE
Rozsah a podmienky individuálneho poistenia majetku pre prípad poškodenia
alebo zničenia veci živelnou udalosťou, ktoré dojednáva Wüstenrot poisťovňa, a.s.,
IČO 31 383 408 (ďalej len „poisťovňa“) upravujú ustanovenia tejto poistnej zmluvy,
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku (ďalej len “VPP-M“) a ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
Článok 1
Poistné riziká
1. Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci základnými
živelnými udalosťami:
a) požiarom,
b) výbuchom,
c) úderom blesku,
d) nárazom alebo pádom letiaceho telesa riadeného ľudskou posádkou, prípadne
časťami alebo nákladom tohto telesa.
2. Poistenie možno dojednať pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci ostatnými živelnými udalosťami:
a) víchricou,
b) krupobitím,
c) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín,
d) zosuvom alebo zrútením lavín,
e) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci
alebo nie sú súčasťou toho istého súboru ako poškodená vec,
f) ťarchou snehu alebo námrazy, ak je poistenou vecou budova alebo hala,
g) nárazom vozidla, dymom a nadzvukovou vlnou,
h) zemetrasením,
i) povodňou alebo záplavou.
3. Poistenie možno dojednať pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci vodou
z vodovodných zariadení.
4. Ak je pre prípad poistného rizika podľa odseku 3 tohto článku poistená budova alebo
stavba, vzniká poistenému právo na poskytnutie poistného plnenia aj pri poškodení:
a) privádzacieho potrubia vodovodného zariadenia, odvádzacieho potrubia alebo
potrubia, či vykurovacích telies ústredného, etážového, diaľkového kúrenia alebo
solárnych systémov, ak k nemu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zamrznutím vody v nich,
b) kotla ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia, armatúr a zariadení pripojených na potrubie, ak tieto boli poškodené alebo zničené pretlakom kvapaliny
alebo pary alebo zamrznutím vody v nich. Právo na poskytnutie poistného plnenia
nevzniká, ak kotle ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia, armatúry
a zariadenia pripojené na potrubie boli poškodené alebo zničené nesprávnou
obsluhou alebo údržbou.
5. Poistenie možno dojednať pre prípad poškodenia alebo zničenia:
a) pevne osadeného alebo vsadeného skla vrátane jeho bezpečnostnej fólie a prípadnej špeciálnej povrchovej úpravy (nápisy, maľby, lept alebo iná výzdoba na skle),
ktoré bolo rozbité alebo prasklo tak, že je nevyhnutná jeho výmena,
b) svetelných reklám a svetelných nápisov bližšie špecifikovaných v poistnej zmluve,
vrátane nákladov na ich montáž a demontáž a montáž a demontáž ich stavebných
súčastí.
6. Poistenie v rozsahu ods. 2, 3 a 5 tohto článku nemožno dojednať, pokiaľ nie je dojednané poistenie v rozsahu ods. 1 tohto článku.
7. Právo na poskytnutie poistného plnenia vzniká aj vtedy, ak poistená vec bola poškodená, zničená, alebo stratená v bezprostrednej príčinnej súvislosti s niektorou udalosťou
uvedenou v odsekoch 1 až 3 tohto článku.
Článok 2
Výluky z poistenia
1. Poistenie sa nevzťahuje na škody:
a) na majetku v dôsledku výstavby, prestavby, prístavby, nadstavby, vykonávania
stavebných úprav dokončenej stavby, montáže alebo inštalácie, ak nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak,
b) na prepravovanom tovare, na motorových vozidlách, na prívesoch a ťažných strojoch, ktorým je prideľované alebo pridelené evidenčné číslo,
c) na budovách, ktoré nemajú kolaudačné rozhodnutie a na veci umiestnené v týchto
budovách,
d) ktoré vzniknú zmenou účelu využitia stavby.
2. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie škôd spôsobených ostatnými živelnými

udalosťami podľa článku 2 ods. 2 týchto zmluvných podmienok, poistenie sa ďalej
nevzťahuje na škody:
a) spôsobené dažďom, krupobitím, snehom alebo nečistotami, ktoré vnikli otvormi,
pokiaľ tieto otvory nevznikli v dôsledku víchrice alebo krupobitia,
b) na veciach, ktoré sa nachádzajú na voľnom priestranstve,
c) na veciach, ktoré sú umiestnené na vonkajšej strane budov (napr. reklamné tabule,
markízy, okenice, neónové zariadenia, stožiare, antény a pod.),
d) spôsobené vozidlami, ktoré prevádzkuje poistený, užívateľ poistenej budovy alebo
ich zamestnanci,
e) spôsobené dlhodobým pôsobením dymu,
f) spôsobené trvalým alebo dlhodobým pôsobením vlhkého prostredia a plesňami,
g) spôsobené zvýšenou hladinou spodnej vody a pôsobením zemnej vlhkosti,
h) spôsobené spätným prúdením vody z verejnej kanalizácie, pokiaľ škody nevznikli
v priamej súvislosti s povodňou,
i) na zasklených plochách,
j) na motorových vozidlách.
3. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie škôd spôsobených vodou z vodovodných
zariadení, poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody:
a) spôsobené pôsobením spodných vôd a spätným prúdením vody z verejnej kanalizácie,
b) na sprinklerovom, solárnom a klimatizačnom zariadení,
c) vzniknuté v súvislosti s tlakovými skúškami,
d) spôsobené trvalým alebo dlhodobým pôsobením vlhkého prostredia a plesňami.
4. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie podľa článku 1 ods. 5 týchto zmluvných
podmienok, poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté:
a) pri doprave alebo montáži,
b) pri zasklievaní,
c) vnútorným pnutím alebo vadou materiálu,
d) poškriabaním,
e) následkom poškodenia, ktoré mala poistená vec pred začiatkom poistenia a ktoré
bolo alebo mohlo byť známe poistenému, bez ohľadu na to, či bolo známe poisťovni.
5. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie podľa článku 1 ods. 5 týchto zmluvných
podmienok poistenie sa ďalej nevzťahuje na:
a) úžitkové sklo,
b) obyčajné sklo,
c) sklokeramické varné plochy,
d) vonkajšie osvetlenie,
e) zasklené časti nábytku,
f) poškodenie alebo zničenie elektrického zariadenia lebo elektrického príslušenstva
svetelných reklám, pokiaľ k ich poškodeniu alebo zničeniu nedošlo v príčinnej
súvislosti s poistnou udalosťou podľa článku 1 ods. 5 týchto zmluvných podmienok,
g) historické a umelecké sklá a na sklá podobného charakteru,
h) sklá nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti pohybujúcich sa objemných
predmetov,
i) sklá, pri ktorých je umiestnené lešenie pre murárske a iné práce,
j) sklá v budovách a objektoch, kde sa vykonávajú rôzne dlhodobé rekonštrukčné
a údržbárske práce.
Článok 3
Povinnosti poistníka a poisteného
Popri ostatných povinnostiach stanovených Občianskym zákonníkom a VPP-M má
poistník a poistený tieto povinnosti:
a) dodržiavať bezpečnostné predpisy, všeobecne záväzné právne predpisy, úradné
a zmluvne dohodnuté povinnosti,
b) bez zbytočného odkladu nahlásiť poisťovni začatie alebo zmenu prevádzky akéhokoľvek druhu alebo rozsahu; poisťovňa má odo dňa otvorenia prevádzky nárok na
upravené poistné vypočítané z príslušnej poistnej sadzby príp. právo odstúpiť od
poistnej zmluvy,
c) oznámiť poisťovni zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru vecí, ak
došlo v čase trvania poistenia k jej zvýšeniu aspoň o 10 % nad dojednanú poistnú
sumu, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak; v opačnom prípade platí ustanovenie článku 10 ods. 6 VPP-M (podpoistenie),
d) umožniť poisťovni alebo ňou povereným osobám vstup do poistených objektov,
posúdiť rozsah poistného nebezpečenstva, predložiť k nahliadnutiu projektovú,
požiarno-technickú, účtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniť preskúmať
činnosť zariadení slúžiacich na ochranu majetku; ďalej je povinný umožniť poisťov1/4
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ni overenie správnosti podkladov na výpočet poistného,
e) viesť príslušnú evidenciu za každé miesto poistenia tak, aby bolo možné hodnoverne
stanoviť stav, hodnotu a množstvo predmetu poistenia v čase poistnej udalosti
na príslušnom mieste poistenia, ak má poistený niekoľko prevádzok na rôznych
miestach poistenia,
f) po vzniku poistnej udalosti je povinný dať pravdivé vysvetlenie o spôsobe jej vzniku,
umožniť poisťovni vykonať všetky úkony súvisiace s vyšetrovaním príčin a rozsahu
škody,
g) ak došlo ku škodovej udalosti, nesmie zmeniť stav poistnou udalosťou spôsobený,
kým nie sú poškodené veci poisťovňou obhliadnuté; to však neplatí, ak zmena stavu
je nutná vo verejnom záujme alebo v záujme zmiernenia škody; ďalej je povinný
uschovať poškodené veci alebo ich časti,
h) v prípade zničenia alebo straty vkladných a šekových knižiek, platobných kariet
a iných podobných dokumentov, cenných papierov a cenín musí bezodkladne iniciovať umorovacie či iné obdobné konanie,
i) ak má dojednané poistenie zásob, prípadne iných hnuteľných vecí, tieto skladovať
najmenej 15 cm nad úrovňou podlahy najnižšieho podlažia,
j) mať poistené elektronické zariadenie vybavené ochranným zariadením proti prepätiu a proti blesku.
Článok 4
Poistná hodnota
1. Poistná hodnota budov a iných stavieb je:
a) nová cena, t. j. suma, ktorú treba zvyčajne vynaložiť na vybudovanie novostavby
toho istého druhu, rozsahu a kvality v danom mieste, vrátane nákladov na spracovanie projektovej dokumentácie, alebo
b) časová cena, t. j. nová cena znížená o sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebenia
alebo iného znehodnotenia budovy.
2. Poistná hodnota hnuteľných vecí je:
a) nová cena, t. j. suma, ktorú treba vynaložiť na znovuobstaranie veci alebo sumu,
ktorú treba vynaložiť na výrobu veci rovnakého druhu a kvality v novom stave;
určujúce je, ktorá zo zistených súm je nižšia, alebo
b) časová cena, t. j. nová cena znížená o sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebenia
alebo iného znehodnotenia veci.
3. Poistná hodnota zásob je suma, ktorú treba vynaložiť na znovuzriadenie veci, alebo
suma, ktorú treba vynaložiť na výrobu veci rovnakého druhu a kvality; určujúce je, ktorá
zo zistených súm je nižšia.
4. Poistnou hodnotou dlhodobého hmotného majetku je jeho nová cena.
5. Poistnou hodnotou drobného dlhodobého hmotného majetku je jeho nová cena.
6. Poistnou hodnotou drobného hmotného majetku je jeho nová cena.
Článok 5
Poistné plnenie
1. Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie, ak počas trvania poistenia nastala
poistná udalosť.
2. Ak bol predmet poistenia – hnuteľná vec - poškodený, vzniká poistenému právo, aby
mu poisťovňa vyplatila sumu zodpovedajúcu skutočne vynaloženým nákladom na
opravu poškodenej časti veci, za podmienky, že poistený poškodenú vec opravil, a to
pokiaľ opotrebenie preukázateľne nepresiahlo 50 % až do výšky novej ceny veci, inak
najviac do výšky časovej ceny poškodenej veci. Ak sa opravou cena poškodenej veci zvýši
v porovnaní s jej hodnotou bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti, poistné plnenie sa zníži o cenu vyjadrujúcu jej zhodnotenie. Poistné plnenie sa zníži o cenu zvyškov
nahradzovaných častí poškodenej veci.
3. Ak bol:
a) predmet poistenia – hnuteľná vec - zničený alebo stratený v príčinnej súvislosti so
živelnou udalosťou,
b) predmet poistenia – nehnuteľnosť alebo jej súčasť – zničený,
poistený má právo, aby mu poisťovňa vyplatila novú cenu veci zníženú o cenu prípadných upotrebiteľných zvyškov, pokiaľ opotrebenie preukázateľne nepresiahlo 50 %; inak
vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila časovú cenu veci, zníženú o cenu
prípadných upotrebiteľných zvyškov.
4. Ak bol predmet poistenia – drobný hmotný majetok poškodený, vzniká poistenému
právo, aby mu poisťovňa vyplatila sumu zodpovedajúcu skutočne vynaloženým nákladom na opravu poškodenej časti veci a to najviac do výšky časovej ceny poškodenej veci.
Ak bol predmet poistenia – drobný hmotný majetok zničený, vzniká poistenému právo,
aby mu poisťovňa vyplatila sumu zodpovedajúcu časovej cene veci zníženej o cenu
prípadných upotrebiteľných zvyškov.

5. Ak bol predmet poistenia - nehnuteľná vec alebo jej súčasť – poškodený a opotrebenie
preukázateľne nepresiahlo 50 %, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila
sumu zodpovedajúcu skutočne vynaloženým primeraným nákladom na opravu poškodenej časti veci bez odpočtu opotrebenia, zníženú o cenu zvyškov nahradzovaných častí
poškodenej veci, maximálne do výšky poistnej sumy. V ostatných prípadoch vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila sumu zodpovedajúcu skutočne vynaloženým
primeraným nákladom na opravu poškodenej časti veci, zníženú o cenu zvyškov nahradzovaných častí poškodenej veci, maximálne do výšky časovej ceny poškodenej veci.
6. Ak boli poistené zásoby poškodené, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila
sumu potrebnú na ich opravu alebo úpravu, od ktorej treba odpočítať cenu zvyškov
poškodených zásob a sumu, o ktorú sa zmenšili obvyklé náklady s ošetrovaním a ďalším
spracovaním, ktoré by bolo inak nutné vynaložiť.
7. Ak boli poistené zásoby znehodnotené, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa
vyplatila rozdiel medzi ich poistnou hodnotou a hodnotou po znehodnotení.
8. Ak boli poistené zásoby zničené alebo ak sú stratené a ide o zásoby, ktoré poistený
vyrobil, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila sumu zodpovedajúcu
nákladom, ktoré bolo nutné vynaložiť na ich výrobu, najviac však sumu, ktorú by
poistený obdržal pri ich realizácii v dobe poistnej udalosti; ak ide o zásoby, ktoré poistený nevyrobil, sumu zodpovedajúcu nákladom na ich nové obstaranie v čase poistnej
udalosti. Od takto určeného plnenia sa odpočíta cena zvyškov zničených zásob a suma,
o ktorú sa zmenšili zvyčajné náklady s ošetrovaním a ďalším spracovaním, ktoré by bolo
inak nutné vynaložiť.
9. Ak boli poistené cenné papiere a ceniny poškodené, zničené alebo ak sú stratené, vzniká
poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila sumu vynaloženú na umorenie uvedených dokumentov a úhradu poplatkov súvisiacich s ich znovunadobudnutím.
10. Ak boli poistnou udalosťou postihnuté peniaze, drahé kovy a predmety z nich vyrobené,
neosadené perly a drahokamy, cenné papiere a ceniny, vzniká právo na plnenie z poistenia len za podmienky, že tieto veci boli uložené v pancierových, či iných ohňovzdorných
pokladniach, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
11. Ak boli poistené veci zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky
poškodené, zničené alebo ak sú stratené, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa
vyplatila sumu zodpovedajúcu nákladom na uvedenie do pôvodného stavu, najviac
však poistnú sumu. Ak nie je možné vec uviesť do pôvodného stavu, vzniká poistenému
právo, aby mu poisťovňa vyplatila hodnotu poistenej veci, najviac však poistnú sumu.
Poisťovňa nahradí pri poškodení alebo znehodnotení časti zbierky rozdiel medzi dojednanou poistnou sumou a hodnotou nepoškodenej časti zbierky.
12. Ak boli poistené cudzie veci poškodené, zničené alebo stratené, je poisťovňa povinná
poskytnúť plnenie iba vtedy, ak je poistník povinný vynaložiť náklady na uvedenie
poškodenej veci do predchádzajúceho stavu alebo ak tieto náklady vynaložil. Ak nie
je možné vec uviesť do pôvodného stavu, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa
vyplatila hodnotu poistenej veci, najviac však poistnú sumu.
13. Ak bolo poškodené alebo zničené poistené sklo a je dojednané poistenie podľa článku
1 ods. 5 týchto zmluvných podmienok, je poisťovňa povinná vyplatiť poistenému sumu
zodpovedajúcu cene nového skla, vrátane nákladov na jeho osadenie alebo vsadenie
v tom istom prevedení, najviac však poistnú sumu.
14. Ak bolo poškodené alebo zničené poistené sklo vrátane špeciálnej povrchovej úpravy
skla, je poisťovňa povinná vyplatiť poistenému sumu zodpovedajúcu cene nového skla,
vrátane ceny špeciálnej povrchovej úpravy skla a vrátane nákladov na jeho osadenie
alebo vsadenie v tom istom prevedení, najviac však poistnú sumu.
15. Náklady na montáž a demontáž stavebných súčastí zasklievania, poisťovňa uhradí, ak
sú vynaložené v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou. Pri paušálnom poistení skla
poisťovňa tieto náklady uhradí maximálne do výšky 3 000 eur úhrnom na všetky poistné
udalosti v priebehu jedného poistného obdobia.
16. Ak nie je možné hneď vymeniť poistnou udalosťou poškodené alebo zničené sklo,
sklom rovnakého alebo podobného vyhotovenia a kvality a je nutné urobiť provizórne
zabezpečenie otvoru za účelom zabezpečenia majetku, poisťovňa nahradí tieto zvýšené
náklady len do výšky 15 % novej ceny poisteného skla.
17. Ak sa týka poistná udalosť elektrickej časti a nosnej konštrukcie svetelných reklám,
poisťovňa vyplatí poistenému sumu, ktorá zodpovedá primeraným nákladom na ich
opravu alebo znovuzriadenie, najviac však časovú cenu veci, maximálne do výšky
poistnej sumy. Nová náplň svetelných reklám sa hradí iba vtedy, ak vyprchá v súvislosti
s poistnou udalosťou, nie však v súvislosti s vadou materiálu, prevádzkovaním a prirodzeným opotrebovaním veci.
18. Ak je predmet poistenia poškodený a poistený má nárok na poistné plnenie v novej
cene, poisťovňa mu vyplatí primerané skutočne vynaložené náklady na opravu poškodenej časti veci, od ktorej odpočíta cenu zvyškov nahradzovaných častí veci za podmienky, že poistený poškodenú vec opravil. Ak do troch rokov po vzniku poistnej udalosti
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poistený nepreukáže, že poškodenú vec opravil, prípadne namiesto nej obstaral novú
vec, je poisťovňa povinná poskytnúť poistné plnenie v časovej cene poškodenej časti
veci, od ktorej odpočíta cenu zvyškov nahradzovaných častí veci.
19. Ak je predmet poistenia zničený a poistený má nárok na poistné plnenie v novej cene,
poisťovňa mu vyplatí časovú cenu, od ktorej odpočíta cenu zvyškov. Ak do troch rokov
po vzniku poistnej udalosti poistený preukáže, že za zničenú vec obstaral novú vec, je
poisťovňa povinná doplatiť rozdiel medzi poistným plnením v časovej cene a novou
cenou.
20. Poisťovňa je oprávnená poistné plnenie znížiť, ak poistený alebo poistník vedome
porušil povinnosti uvedené v článku 3 podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na
rozsah jej povinnosti plniť.
21. Poistený sa podieľa na plnení z každej poistnej udalosti, s výnimkou poistenia podľa
článku 1 ods. 5 týchto zmluvných podmienok, spoluúčasťou vo výške 50 eur, pokiaľ
nie je v poistnej zmluve dohodnutá iná spoluúčasť. Pri poistení podľa článku 1 ods. 5
týchto zmluvných podmienok sa poistený podieľa na plnení spoluúčasťou vo výške 10
% minimálne 50 eur, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnutá iná spoluúčasť.
Článok 6
Osobitné prípady plnenia
1. Ak vykoná poistený opatrenia, ktoré mohol vzhľadom na okolnosti prípadu považovať
za nutné na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo na zmiernenie
následkov vzniknutej poistnej udalosti, poisťovňa mu nahradí náklady, ktoré poistený
na takéto opatrenia vynaložil, ak boli úmerné cene poistenej veci alebo sume, ktorú by
bola poisťovňa povinná plniť. Súčet plnenia z poistnej udalosti a plnenia podľa tohto
bodu nesmie presiahnuť 110 % poistnej sumy dojednanej pre poistenú vec, ktorá bola
poistnou udalosťou postihnutá. Za takéto náklady sa nepovažujú náklady spojené
s obvyklou starostlivosťou, údržbou a ošetrovaním poistenej veci.
2. Ak mal poistený právnu povinnosť z dôvodov hygienických bezpečnostných alebo
z dôvodov verejného záujmu vykonať opatrenia na odpratanie zvyškov poistenej veci,
ktorá bola poškodená alebo zničená poistnou udalosťou, alebo pokiaľ poistený vynaložil primerané náklady na demoláciu, vypratanie a odvoz sute brániacej oprave alebo
znovuzriadeniu poistenej veci postihnutej poistnou udalosťou, nahradí mu poisťovňa
takto vynaložené náklady, najviac však 2 % z poistnej sumy dojednanej pre vec, ktorej
sa vynaložené náklady týkali.
3. Poisťovňa hradí primerané dopravné náklady súvisiace s opravou veci poškodenej
poistnou udalosťou. Pokiaľ nie je dojednané v poistnej zmluve inak, hradia sa tieto
náklady vynaložené na dopravu len na území SR.
4. Ak hradí poisťovňa z dôvodu uvedeného v článku 10 ods. 7 VPP-M len pomernú časť
škody, hradí náklady podľa bodov 1 a 2 tohto článku len v tom pomere, v akom poskytne poistné plnenie.
5. Poisťovňa nahradí tiež celé náklady vynaložené na jej písomný pokyn, a to i nad dojednanú poistnú sumu.
Článok 7
Výklad pojmov pre účely poistenia
1. Bezpečnostná fólia je priehľadná kompaktná vrstva pevne spojená so sklom
a umiestnená na skle (min. 100 mikrónov) z dôvodov bezpečnostných alebo prevádzkových.
2. Ceniny sú platné kolky, žreby, známky a telefónne karty.
3. Cenný papier je listina vyhlásená zákonom za cenný papier. Predstavuje listinu,
na ktorej je zapísaná pohľadávka vlastníka cenného papiera voči jeho vystavovateľovi. Cenný papier predstavuje majetkové práva a je podmienkou pre vznik, trvanie,
uplatnenie alebo prevod tohto práva. Cennými papiermi sú napr. zmenky, akcie, šeky,
obligácie, vkladné knižky a pod.
4. Nadzvuková vlna vzniká pri prevádzke niektorých lietadiel.
5. Náraz vozidla je bezprostredné poškodenie alebo zničenie poistenej veci stretom
s cestným alebo koľajovým vozidlom, ktoré nie je prevádzkované poisteným, jeho
zamestnancami alebo nájomcom poisteného majetku.
6. Krupobitie je jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru, veľkosti, váhy a hustoty vytvorené v atmosfére dopadajú na poistenú vec, a tým dochádza k jej poškodeniu alebo
zničeniu.
7. Obyčajné sklo je okenné sklo bežného vyhotovenia, hrúbky 3-4 mm, bez osobitných
úprav poskytujúcich sklu osobitné vlastnosti.
8. Pád stromov, stožiarov a iných predmetov je pohyb telesa, ktorý má znaky pádu.
Za poistnú udalosť sa nepovažuje pád telesa, ktoré je súčasťou poistenej veci alebo
poisteného súboru.
9. Paušálne poistenie skla je poistenie všetkého vonkajšieho skla nachádzajúceho sa

na budove.
10. Poškodenie dymom je každé bezprostredné poškodenia alebo zničenie poistenej veci
dymom, ktorý náhle unikol zo spaľovacích, vykurovacích varných alebo sušiarenských
zariadení, ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia. Nejedná sa o škody, ktoré vznikli
v dôsledku trvalého pôsobenia dymu.
11. Povodeň je prechodné výrazné stúpnutie hladiny vodného toku alebo iných povrchových vôd, pri ktorom voda zaplavuje územie mimo koryta vodného toku a spôsobuje
škody; platí to primerane aj na stav, ak voda nemôže prirodzeným spôsobom odtekať
z určitého územia pri porušení stability vodného toku. Za povodeň sa nepovažuje také
zaplavenie územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných
tokov a nádrží.
12. Poškodenie veci je zmena stavu veci alebo jej časti, ktorá vylučuje alebo obmedzuje
jej funkčnosť, pokiaľ sa vec dá opravou uviesť do pôvodného prevádzkyschopného
stavu. Poškodením veci je tiež taká zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné
odstrániť opravou, napriek tomu však možno vec používať na pôvodný účel.
13. Požiar je oheň v podobe plameňa, ktorý sprevádza horenie a vznikol mimo určeného
ohniska 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.
14. Strata veci je stav, keď poistený prišiel o možnosť nezávisle od svojej vôle s vecou
disponovať.
15. Svetelná reklama je na nosičoch umiestnené elektronické zariadenie skladajúce
sa prevažne z dutého skla rôznych tvarov, naplnených inertným plynom, vydávajúce
svetelné efekty za účelom zvýraznenia určitých skutočností alebo myšlienok.
16. Ťarcha snehu alebo námrazy je deštruktívne pôsobenie snehu a námrazy nadmernou hmotnosťou na strešné krytiny alebo nosné konštrukcie budov a hál.
17. Úder blesku je bezprostredný prechod blesku (atmosférického výboja) cez poistenú
vec. Pre účely poistenia nie je za úder blesku považované ani súvisiace, ani následné
prepätie alebo kolísanie elektrického napätia alebo zlyhanie ochranného zariadenia
proti prepätiu.
18. Víchrica je dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá sa pohybuje rýchlosťou 20,8
a viac m/s (75 km/h a viac) a súčasne musí poistený preukázať, že pohyb vzduchu spôsobil v okolí miesta poistenia škody na riadne udržiavaných budovách alebo rovnako
odolných iných veciach, alebo že škoda pri bezchybnom stave poistenej budovy alebo
budovy, v ktorej sa nachádzajú poistené veci, mohla vzniknúť iba v dôsledku víchrice.
19. Voda z vodovodných zariadení je:
a) voda unikajúca z vodovodných zariadení alebo nádrží; vodovodné zariadenie je
pevne inštalované privádzacie a odvádzacie potrubie vody s výnimkou vonkajších
dažďových zvodov; nádrž je sčasti otvorený alebo uzavretý priestor s obsahom vody
najmenej 200 l;
b) kvapalina alebo para unikajúca z ústredného, etážového, alebo diaľkového kúrenia,
solárneho systému alebo klimatizačných zariadení;
c) hasiace médium samovoľne unikajúce zo samočinného hasiaceho zariadenia, ktoré
je schválené orgánom vykonávajúcim dozor v oblasti požiarnej ochrany.
20. Výbuch je náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúcej 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. Výbuchom však nie je prudké vyrovnanie podtlaku (implózia) ani
aerodynamický tresk spôsobený prevádzkou lietadla. Pre účely týchto podmienok nie je
výbuchom reakcia v spaľovacom priestore motorov, hlavniach strelných zbraní a iných
zariadeniach, v ktorých sa energia výbuchu cieľavedome využíva.
21. Záplava je vytvorenie súvislej vodnej plochy na väčšom územnom celku, ktorá počas
určitej doby stojí v mieste poistenia bez prirodzeného odtoku a ktorá bola spôsobená
povodňou alebo atmosférickými zrážkami.
22. Zásoby je skladovaný materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby,
výrobky, a tovar na sklade a v predajniach.
23. Zemetrasenie je v zmysle týchto podmienok zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroseizmické účinky zemetrasenia (MCS).
24. Zničenie veci je zmena stavu veci, ktorá vylučuje alebo obmedzuje jej funkčnosť
a ktorú objektívne nemožno odstrániť opravou, a preto vec už nemožno použiť na
pôvodný účel. Pri škodách na hnuteľných veciach sa za zničenie veci považuje aj prípad,
kedy predpokladané náklady na opravu poškodenej veci alebo jej časti presiahnu časovú cenu veci.
25. Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín je samovoľný zosuv vrchnej vrstvy pôdy,
zrútenie skál alebo zemín vzniknuté pôsobením gravitácie a vyvolané porušením
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dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy zemského povrchu dospeli vývojom. Zosuvom
pôdy však nie je klesanie zemského povrchu, trhliny v stavebných konštrukciách nehnuteľností, ktoré vznikli z nevhodného založenia stavby, prípadne ktoré vznikajú z dôvodov
otrasov spôsobených vozidlami alebo z dôvodu vykonávania priemyselnej činnosti
(kameňolom, banská činnosť, atď.), ktorá narušila dlhodobú pôdnu rovnováhu.
26. Zosuv alebo zrútenie lavín je jav, keď masa snehu alebo ľadu sa náhle po svahoch
uvedie do pohybu a rúti sa do údolia.
27. Dlhodobý hmotný majetok je hmotný majetok s dobou použiteľnosti dlhšou ako
jeden rok a ocenený nad 1 700 eur.
28. Drobný dlhodobý hmotný majetok je dlhodobý hmotný majetok s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a ocenený do 1 700 eur vrátane.
29. Drobný hmotný majetok je hmotný majetok s dobou jeho použiteľnosti kratšou ako
jeden rok a ocenený do výšky 1 700 eur vrátane.
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Článok 1
b) v inom ako chránenom priestore v prípade, ak bol predmet poistenia zabezpečený
ÚVODNÉ USTANOVENIE
proti krádeži zmluvne dohodnutým spôsobom (napr. preprava peňazí).
Rozsah a podmienky individuálneho poistenia majetku pre prípad škôd spôsobených 2. Pokiaľ nebolo v poistnej zmluvne dohodnuté inak, je krádež hotovosti v akejkoľvek
mene, zlata, platiny a iných drahých kovov, drahých kameňov, klenotov a šperkov z drakrádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím (ďalej len „poistenie pre prípad
hých kovov a drahých kameňov, perlí, cenných papierov, starožitností, zbierok mincí,
krádeže“), ktoré dojednáva Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO 31 383 408 (ďalej len „poisznámok a pod. a ostatných cenín a cennosti, ktoré sú s uvedenými porovnateľné svojou
ťovňa“) upravujú ustanovenia tejto poistnej zmluvy, Všeobecné poistné podmienky pre
cenou a povahou (ďalej len „vec“) považovaná za poistnú udalosť len za predpokladu,
individuálne poistenie majetku (ďalej len “VPP-M“), platné bezpečnostné a technické
že veci boli v čase poistnej udalosti umiestnené v uzamknutých schránkach, trezoroch
normy a ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
alebo sejfoch, spĺňajúcich podmienky stanovené poisťovňou.
Článok 2
Článok 5
Poistné riziká
Povinnosti poisteného a poistníka
1. Poistenie pre prípad krádeže sa dojednáva pre prípad krádeže poistenej veci (súboru
Okrem povinností stanovených Občianskym zákonníkom a VPP-M má poistený a poistvecí):
ník tieto povinnosti:
a) vlámaním, alebo
a) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni akékoľvek zmeny, o ktorých
b) lúpežným prepadnutím.
sa poistený dozvedel a ktoré by mohli zvýšiť riziko krádeže, lúpežného prepadnutia
2. Poistenie pre prípad krádeže možno dojednať na škody spôsobené vnútorným
alebo vandalizmu, aj keď takéto zmeny nastali proti jeho vôli z akéhokoľvek dôvodu.
vandalizmom.
Po nahlásení zvýšenia rizika má poisťovňa právo od poistnej zmluvy odstúpiť alebo
3. Poistenie pre prípad krádeže možno dojednať na škody spôsobené vonkajším vandalizzmluvne dohodnúť s poisteným nové podmienky poistenia pre prípad krádeže, a to
mom za predpokladu, že škodová udalosť bola prešetrovaná v trestnom alebo priestupna obdobie, počas ktorého bude zvýšené riziko trvať. V prípadoch odstúpenia poiskovom konaní.
ťovne od poistnej zmluvy poistenie pre prípad krádeže zanikne okamihom zvýšenia
4. Poistenie pre prípad krádeže v rozsahu ods. 2 a/alebo 3 tohto článku nie je možné dojedrizika. Riziko sa zvýši najmä vtedy, ak:
nať, pokiaľ nie je dojednané poistenie pre prípad krádeže v rozsahu ods. 1 tohto článku.
aa) ochranný systém, ktorý existoval v čase uzatvorenia poistnej zmluvy alebo ktorý
Článok 3
bol dohodnutý v poistnej zmluve, je odstránený, stal sa nefunkčným alebo bol
Výluky z poistenia
zoslabený čo do počtu, kvality parametrov alebo rozsahu nasadenia,
ab) sa stratili kľúče, uzamykacie kódy alebo iné prostriedky slúžiace na vstup do
1. Okrem výluk ustanovených v článku 3 VPP-M sa poistenie pre prípad krádeže nevzťahuje
chráneného priestoru a nevykonali sa opatrenia, ktoré by svojou kvalitou plne
na škody:
nahradili pôvodné,
a) ktoré boli bez ohľadu na spolupôsobiace príčiny na predmete poistenia spôsobené
ac) je na budove alebo pri budove, v ktorej sa nachádza predmet poistenia, alebo
priamo alebo nepriamo, prípadne vznikli v súvislosti so zosuvom pôdy, pádom
na priľahlej budove vyhotovená konštrukcia, vztýčené lešenie, zavesená kladka
lietajúcich telies alebo inými živelnými udalosťami,
s navijakom alebo postavené tovarové výťahy, cez ktoré možno vniknúť do
b) ktoré boli spôsobené ohňom, explóziou alebo únikom vody z potrubia, aj keď tieto
chráneného priestoru,
vznikli v dôsledku vlámania, krádeže alebo vandalizmu,
ad) sa budovy alebo miestnosti priamo susediace s chráneným priestorom z ktorejc) spôsobené krádežou, ku ktorej došlo vplyvom nedostatkov pri inventúre alebo nedokoľvek strany, udané v čase uzatvárania poistnej zmluvy ako obývané, stávajú
statkov zapríčinených účtovnými alebo výpočtovými chybami pri vedení účtovnej
dočasne alebo trvalo neobývané,
evidencie,
ae) nastali iné závažné skutočnosti, ktoré sú v zjavnom rozpore s dôležitými údajmi,
d) spôsobené krádežou, ku ktorej došlo spreneverou, falzifikáciou, podvodom a inými
ktoré boli udané v čase uzatvárania poistnej zmluvy,
činmi, ktoré boli spáchané úmyselne alebo z hrubej nedbalosti zo strany poisteného,
b) viesť príslušnú evidenciu za každý samostatný chránený priestor osobitne tak, aby
poistníka alebo inej oprávnenej osoby,
bolo možné hodnoverne stanoviť stav, hodnotu a množstvo predmetu poistenia
e) spôsobené krádežou, ku ktorej došlo jednoduchou krádežou v prevádzkach poistev čase poistnej udalosti v uvedenom priestore. Toto ustanovenie je záväzné iba
ného, krádežou formou podvodov a všetkých druhov krádeží, ktoré nepredstavujú
na majetok, na ktorý sa vzťahuje povinnosť vedenia účtovnej evidencie v zmysle
vykonanie alebo hrozbu násilia voči osobám alebo vykonanie násilia voči poisteným
zákona o účtovníctve,
predmetom alebo prvkom, ktoré predmet poistenia ochraňujú proti krádeži,
c) za účelom preukázania rozsahu a výšky škody viesť osobitnú evidenciu nakladania
f) ak ku krádeži došlo vplyvom manipulácie so zariadením pre elektronické spracovas poistenými cudzími vecami,
nie dát alebo jeho zneužitím,
d) vyhotoviť zoznamy všetkých cenných papierov s uvedením ich druhu, série a čísla
g) na automatoch na vhadzovanie peňazí, vrátane ich obsahu, škody na automatoch na
a zoznamy vkladných knižiek s udaním výdajných miest, mena a čísla a tieto
vydávanie a vymieňanie peňazí,
uchovávať na osobitných, uzamknutých miestach. Na týchto zoznamoch nesmú byť
h) ktoré vznikli z dôvodu zemetrasenia, povodne a záplavy,
uvedené tajné kódy, heslá a iné tajné údaje, prislúchajúce týmto dokladom,
i) spôsobené sprejerstvom.
e) vyhotoviť zoznamy ostatných vecí vymenovaných v článku 4 ods. 2 týchto zmluv2. Poistenie pre prípad krádeže sa ďalej nevzťahuje na:
ných podmienok a tieto uchovávať na osobitných, uzamknutých miestach,
a) porasty a rastliny, ktoré sú súčasťou pozemku,
f) pri poistení majetku, kde bol na jeho ochranu zmluvne dohodnutý niektorý zo
b) veci odložené vo verejnom dopravnom prostriedku a na inom verejnom odkladacom
špeciálnych ochranných systémov, umožniť poisťovni minimálne raz ročne kontrolu
priestore,
dodržiavania zmluvne dohodnutých bezpečnostných opatrení,
c) na následné škody, ktoré vznikli ako dôsledok krádeže predmetu poistenia, ako sú
g) bezodkladne po zistení poistnej udalosti vykonať v rámci svojich možností všetky
zvýšené náklady na výrobu, pokuty, manká, ušlý zisk alebo iné škody porovnateľnéopatrenia na minimalizáciu prípadných škôd, ktoré by mohli v súvislosti s ňou
ho charakteru,
následne vzniknúť,
d) akékoľvek zbrane, ich príslušenstvo a muníciu,
h) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 hodiny od zistenia, oznámiť krádež,
e) náklady, resp. poplatky alebo dane, ktoré nie sú v poistnej zmluve dojednané, resp.
lúpežné prepadnutie alebo vandalizmus na príslušné oddelenie Policajného zboru
neboli zahrnuté do poistnej sumy,
SR, a to telefonicky, telegraficky alebo osobne,
f) na škody v prípade, ak poistený poruší povinnosti uvedené v článku 5 písm. g) týchto
i) oznámiť poisťovni zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru vecí, ak
zmluvných podmienok.
došlo v čase trvania poistenia pre prípad krádeže k jej zvýšeniu aspoň o 10 % nad
Článok 4
poistnú sumu, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak; v opačnom prípade platí
Miesto poistenia
ustanovenie o podpoistení v zmysle VPP–M,
1. Poisťovňa poskytne poistné plnenie len vtedy, ak došlo k škodovej udalosti na mieste
j) zabezpečiť vytvorenie a nepretržitú funkčnosť ochranného systému, ktorý bol
poistenia podľa ustanovenia článku 2 VPP-M a zároveň:
dohodnutý v poistnej zmluve a zabrániť jeho zoslabeniu čo do počtu, kvality paraa) v chránených priestoroch v zmysle zmluvných podmienok dohodnutých pre predmetrov alebo rozsahu nasadenia.
metnú poistnú zmluvu medzi poisťovňou a poisteným,
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Článok 6
Poistná hodnota
1. Poistná hodnota hnuteľných vecí, s výnimkou vecí podľa ods. 3 a 4 tohto článku, je:
a) nová cena, t. j. suma, ktorú treba vynaložiť na znovuobstaranie veci alebo sumu,
ktorú treba vynaložiť na výrobu veci rovnakého druhu a kvality v novom stave;
určujúce je, ktorá zo zistených súm je nižšia,
b) časová cena, t. j. nová cena znížená o sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebenia
alebo iného znehodnotenia veci.
2. Poistná hodnota zásob je suma, ktorú treba vynaložiť na znovuzriadenie veci alebo
suma, ktorú treba vynaložiť na výrobu veci rovnakého druhu a kvality; určujúce je, ktorá
zo zistených súm je nižšia.
3. Poistnou hodnotou pre hotovosť v akejkoľvek mene, zlato, platinu a iné drahé kovy,
drahé kamene, klenoty a šperky z drahých kovov a drahých kameňov, perly, cenné
papiere, starožitnosti, zbierky mincí, známok, ceniny a ostatné cennosti, ktoré sú
s uvedenými porovnateľné svojou cenou a povahou, bude ich hodnota platná v čase
uzavretia poistnej zmluvy. Poistná hodnota cenných papierov je trhová cena, pri
cenných papieroch s úradným kurzom stredný jednotkový kurz v deň posledného
kurzového záznamu, pri peňažnej hotovosti platný kurz a pod. Pri cenných papieroch
môže poisťovňa dodať ako náhradu iné kusy rovnakého druhu a hodnoty.
4. Poistnou hodnotou klenotov a šperkov z drahých kovov a drahých kameňov, starožitností, zbierok mincí, známok a cenností, ktoré sú s uvedenými porovnateľné svojou
cenou a povahou a pri ktorých starnutie všeobecne nezapríčiňuje zníženie ich hodnoty,
je hodnota stanovená:
a) znaleckým posudkom, alebo
b) nadobúdacou hodnotou v zmysle účtovnej evidencie.
Osobná zberateľská hodnota sa pri zisťovaní poistnej hodnoty nezohľadňuje. Pri
súvisiacich veciach sa ich znehodnotenie alebo zmiznutie v dôsledku krádeže alebo
poškodenia poistenej veci nezohľadňuje.
5. Poistnou hodnotou dlhodobého hmotného majetku je jeho nová cena.
6. Poistnou hodnotou motorových vozidiel, prívesov a ťažných zariadení, ktoré sú vedené
ako zásoby, je časová cena.
7. Poistnou hodnotou zásob a cudzích vecí prevzatých za účelom opravy, úpravy, spracovania alebo predaja, ktorých hodnota v čase uzatvorenia poistnej zmluvy je preukázateľne menšia ako 50 % ich novej ceny, je časová cena.
8. Poistnou hodnotou tovarov, ktoré poistený vyrába (polotovary alebo hotové výrobky),
budú náklady, ktoré bolo treba vynaložiť na ich výrobu, najviac však suma, ktorú by za
ne poistený bezprostredne pred poistnou udalosťou dostal pri ich realizácii - nová cena.
9. Poistnou hodnotou drobného dlhodobého hmotného majetku je jeho nová cena.
10. Poistnou hodnotou drobného hmotného majetku je jeho nová cena.
Článok 7
Poistná suma
Predmet poistenia pre prípad krádeže je poistený na plnú poistnú sumu v prípade, ak
sa poistná suma rovná poistnej hodnote zmluvne stanoveného predmetu poistenia
pre prípad krádeže v samostatnom chránenom priestore.
Článok 8
Poistné plnenie
1. Z poistenia pre prípad krádeže veci vzniká právo na poistné plnenie, ak:
a) poistená vec bola ukradnutá spôsobom, pri ktorom páchateľ prekonal prekážky
alebo opatrenia chrániace vec pred krádežou,
b) poistenému vznikla majetková ujma na poistenej veci v dôsledku lúpežného prepadnutia.
2. Ak bola poistená vec ukradnutá alebo zničená, vzniká poistenému právo, aby mu
poisťovňa vyplatila novú cenu veci zníženú o cenu prípadných upotrebiteľných zvyškov,
pokiaľ opotrebenie preukázateľne nepresiahlo 50 %; inak vzniká poistenému právo,
aby mu poisťovňa vyplatila časovú cenu veci, zníženú o cenu prípadných upotrebiteľných zvyškov.
3. Ak bola poistená vec poškodená, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila sumu zodpovedajúcu skutočne vynaloženým primeraným nákladom na opravu
poškodenej časti veci, za podmienky, že poistený poškodenú vec opravil, a to pokiaľ
opotrebenie preukázateľne nepresiahlo 50 % až do výšky novej ceny poškodenej veci,
inak najviac do výšky časovej ceny poškodenej veci. Ak sa opravou cena poškodenej
veci zvýši v porovnaní s jej hodnotou bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti,
poistné plnenie sa zníži o cenu vyjadrujúcu jej zhodnotenie. Poistné plnenie sa zníži
o cenu zvyškov nahradzovaných častí poškodenej veci.
4. Ak bol predmet poistenia – drobný hmotný majetok poškodený, vzniká poistenému

právo, aby mu poisťovňa vyplatila sumu zodpovedajúcu skutočne vynaloženým nákladom na opravu poškodenej časti veci a to najviac do výšky časovej ceny poškodenej
veci. Ak bol predmet poistenia – drobný hmotný majetok zničený, vzniká poistenému
právo, aby mu poisťovňa vyplatila sumu zodpovedajúcu časovej cene veci zníženej
o cenu prípadných upotrebiteľných zvyškov.
5. Ak boli poškodené poistené zásoby, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa
vyplatila sumu potrebnú na ich opravu alebo úpravu, od ktorej treba odpočítať cenu
zvyškov poškodených zásob a sumu, o ktorú sa zmenšili obvyklé náklady s ošetrovaním
a ďalším spracovaním, ktoré by bolo inak nutné vynaložiť.
6. Ak boli poistené zásoby znehodnotené, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa
vyplatila rozdiel medzi ich poistnou hodnotou a hodnotou po znehodnotení.
7. Ak boli poistené zásoby ukradnuté alebo sú zničené a ide o zásoby, ktoré poistený
vyrobil, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila sumu zodpovedajúcu
nákladom, ktoré bolo nutné vynaložiť na ich výrobu, najviac však sumu, ktorú by
poistený obdržal pri ich realizácii v dobe poistnej udalosti; ak ide o zásoby, ktoré poistený nevyrobil, sumu zodpovedajúcu nákladom na ich nové obstaranie v čase poistnej
udalosti. Od takto určeného plnenia sa odpočíta cena zvyškov zničených zásob a suma,
o ktorú sa zmenšili zvyčajné náklady s ošetrovaním a ďalším spracovaním, ktoré by bolo
inak nutné vynaložiť.
8. Ak boli poistené cenné papiere a ceniny ukradnuté, poškodené alebo zničené, vzniká
poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila sumu vynaloženú na umorenie uvedených dokumentov a úhradu poplatkov súvisiacich s ich znovunadobudnutím. Poisťovňa
však nehradí úroky a ostatné výnosy.
9. Ak boli poistnou udalosťou postihnuté peniaze, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy, cenné papiere a ceniny, vzniká právo na plnenie
z poistenia pre prípad krádeže len za podmienky, že tieto veci boli chránené podľa
v poistnej zmluve dojednaného fyzického alebo technického spôsobu zabezpečenia.
10. Ak boli poistené veci zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky
ukradnuté, poškodené alebo zničené, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa
vyplatila sumu zodpovedajúcu nákladom na uvedenie do pôvodného stavu. Ak nie je
možné vec uviesť do pôvodného stavu, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa
vyplatila hodnotu poistenej veci, najviac však poistnú sumu. Poisťovňa nahradí pri
poškodení alebo znehodnotení časti zbierky rozdiel medzi dojednanou poistnou
sumou a hodnotou nepoškodenej časti zbierky.
11. Ak boli poistené cudzie veci ukradnuté, poškodené alebo zničené, je poisťovňa povinná
poskytnúť plnenie iba vtedy, ak je poistený povinný vynaložiť náklady na uvedenie
poškodenej veci do predchádzajúceho stavu alebo ak tieto náklady vynaložil.
12. Z poistenia prepravy peňazí, cenín a cenných papierov povereným pracovníkom
poisteného vzniká právo na plnenie, len ak ku krádeži alebo lúpežnému prepadnutiu
došlo v čase prepravy peňazí, t.j. v čase od uvedenia peňazí, cenín a cenných papierov
do pohybu bezprostredne nadväzujúceho na prepravu až do ich bezpečného uloženia
alebo odovzdania v mieste určenia. Poverenie pracovníka poisteného prepravujúceho
peniaze, ceniny a cenné papiere musí byť písomne dokumentované poisteným.
13. Ak je predmet poistenia poškodený a poistený má nárok na poistné plnenie v novej
cene, poisťovňa mu vyplatí primerané skutočne vynaložené náklady na opravu poškodenej časti veci od ktorej odpočíta cenu zvyškov nahradzovaných častí veci za podmienky, že poistený poškodenú vec opravil. Ak do troch rokov po vzniku poistnej udalosti
poistený nepreukáže, že poškodenú vec opravil, prípadne namiesto nej obstaral novú
vec, je poisťovňa povinná poskytnúť poistné plnenie v časovej cene poškodenej časti
veci od ktorej odpočíta cenu zvyškov nahradzovaných častí veci.
14. Ak je predmet poistenia zničený a poistený má nárok na poistné plnenie v novej cene
poisťovňa mu vyplatí časovú cenu, od ktorej odpočíta cenu zvyškov. Ak do troch rokov
po vzniku poistnej udalosti poistený preukáže, že za zničenú vec obstaral novú vec, je
poisťovňa povinná doplatiť rozdiel medzi poistným plnením v časovej cene a novou
cenou.
15. Poisťovňa je oprávnená poistné plnenie znížiť, ak poistený vedome porušil povinnosti
uvedené v článku 5 týchto zmluvných podmienok, podľa toho, aký vplyv malo toto
porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
16. Ak poruší poistený povinnosti uvedené v článku 5 písm. h) týchto zmluvných dojednaní, nepovažuje sa vzniknutá škoda za poistnú udalosť.
17. Poisťovňa je povinná plniť aj vtedy, ak ku krádeži poistenej veci počas prepravy, došlo
pri dopravnej alebo inej nehode, počas ktorej bola osoba poverená prepravou týchto
vecí zbavená možnosti zverené hodnoty opatrovať. Toto ustanovenie platí, ak nehoda
nebola spôsobená, bez ohľadu na spolupôsobiace príčiny, priamo alebo nepriamo,
prípadne v súvislosti s udalosťami, ktoré sú vylúčené v článku 3 ods. 1 VPP-M a v článku
3 týchto zmluvných podmienok.
18. V prípade poistenia prepravy vecí definovaných článku 4 ods. 2 týchto zmluvných
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podmienok je poisťovňa povinná, okrem prípadu vymedzeného v ods. 17 tohto článku,
a) bezpečnostný zámok,
plniť iba vtedy, ak bola krádež spáchaná lúpežným prepadnutím.
b) bezpečnostný uzamykací systém I. stupňa,
19. Poistením pre prípad krádeže sú kryté náklady na odstránenie škody, ktorá vznikla
c) zariadenie funkčne porovnateľné s bezpečnostným uzamykacím systémom I. stuppoškodením alebo zničením stavebnej súčasti chráneného priestoru alebo schránky,
ňa,
ktorých obsah je poistený, alebo poškodením ostatných špeciálnych zábran chrániacich
d) bezpečnostný uzamykací systém II. stupňa,
poistené veci pred krádežou, ak bolo toto spôsobené konaním smerujúcim ku krádeži
e) zariadenie funkčne porovnateľné s bezpečnostným uzamykacím systémom II. stuppoistených vecí, a to až do výšky 5 % zo zmluvne dohodnutej poistnej sumy pre samoňa,
statný chránený priestor.
f) funkčné železné mreže,
20. Poistenie pre prípad krádeže sa vzťahuje aj na skutočne vynaložené nevyhnutné náklag) bezpečnostné sklo,
dy na upratovanie.
h) rám, v ktorom je bezpečnostné sklo osadené,
21. Poistením sú kryté okrem predmetov uvedených v poistnej zmluve aj skutočne
i) sejfy,
vynaložené nevyhnutné náklady, ktoré poistený vynaložil na nevyhnutne potrebné
j) trezory,
bezpečnostné opatrenia, na zamedzenie alebo minimalizáciu následných škôd z titulu
k) stenový sejf,
vzniknutej poistnej udalosti (stráženie, núdzové zadebnenie a pod.), a to až do výšky 2
l) schránky,
% zo zmluvne dohodnutej poistnej sumy pre samostatný chránený priestor. Toto ustam) iné pasívne zábranné opatrenia uznané poisťovňou.
novenie neplatí pre náklady, ktoré boli zapríčinené poškodením zdravia príslušnej osoby 6. Definícia pojmov v zmysle ods. 5 písm. a) až l) tohto článku:
pri plnení bezpečnostných opatrení.
a) bezpečnostný zámok - je každý zámok, ktorý znemožňuje vyhmatanie jeho uzamy22. Pri nákladoch, ktoré sú poistené v zmysle článku 2 ods. 2 a ods. 19 tohto článku, vzniká
kacieho kódu a znemožňuje rozlomenie a odvŕtanie jeho zámkovej vložky. Zámková
poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplatila sumu zodpovedajúcu skutočne vynaloževložka nesmie prečnievať cez vonkajší okraj zabudovaného zámku a dverové kovanie
ným nákladom na opravu alebo výmenu veci. Pri oprave alebo výmene vecí je hradená
nesmie umožňovať jeho demontáž zvonku (príkl.: BV 2018 s bezp. štítom 802, 807,
iba oprava alebo výmena tej časti, ktorá bola skutočne poškodená.
900a, bezp. z. R1, OS1, OS2, Fab 1572, bezp. cylindr. vl. od fy EVVA WERK - BSZ/ARS,
23. Suma plnenia za náklady v zmysle ustanovení ods. 19, 20 a 21 tohto článku a za predMCS, V/ARS, bezp. z. od fy DOM a pod.). Visiaci zámok sa považuje za bezpečnostný
met poistenia nesmie spolu presiahnuť dojednanú poistnú sumu za predmet poistenia,
zámok, ak:
pokiaľ neboli príslušné náklady vynaložené s písomným súhlasom poisťovne (aj násled- má platný certifikát bezpečnostného zámku vystavený príslušným republikovým
ným). Pri existujúcom podpoistení predmetu poistenia je poisťovňa povinná uhradiť
bezpečnostným orgánom,
tieto náklady v zmysle princípu pomerného plnenia.
- všetky ostatné konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím
24. Poisťovňa neposkytne poistné plnenie, ak poistený nevedie účtovnú evidenciu predpríslušného chráneného priestoru prostredníctvom uvedeného visiaceho zámku
metu poistenia v zmysle zákona o účtovníctve a článku 5 písm. b) týchto zmluvných
vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu
podmienok, resp. evidenciu poistených cudzích vecí podľa článku 5 písm. c) týchto
ako visiaci zámok,
zmluvných dojednaní, a ak túto na požiadanie pracovníka poisťovne bezodkladne poisb) bezpečnostný uzamykací systém I. stupňa (ďalej len BUS I) je systém, pri ktoťovni nepredloží.
rom je na uzamknutie dverí použitý bezpečnostný zámok, pričom dvere sú zároveň
25. Poisťovňa neposkytne poistené plnenie, ak ochranný systém v čase škodovej udalosti
na vnútornej strane (na strane závesu) zabezpečené proti vysadeniu a rám dverí je
nespĺňal všetky požiadavky dohodnuté v poistnej zmluve a v týchto zmluvných dojedodolný proti roztlačeniu. Na zavesenie dverí musia byť použité minimálne tri pánty
nania alebo nebol funkčný.
s fixnými kolíkmi umiestnenými z vnútornej strany chráneného priestoru. Rám dverí
26. Pokiaľ nastane poistná udalosť v dôsledku poistného rizika uvedeného v článku 2 ods.
musí byť bezpečne ukotvený v murive, nemôže byť zvonku uvoľniteľný bez jeho
3, poisťovňa vyplatí poistné plnenie najviac do výšky 500 eur za jednu a všetky škodové
mechanického poškodenia alebo zničenia. Za dvere vhodné do bezpečnostného
udalosti, ktoré vznikli za jedno poistné obdobie.
uzamykacieho systému I. stupňa sa nepovažujú dvere kombinované so sklom alebo
iným prvkom, ktorý zoslabuje nosnosť profilu dverí. Príslušná časť takýchto dverí
Článok 9
musí byť spevnená prvkom systému pasívnej ochrany z vnútornej strany dverí
Spoluúčasť
(mreže, bezpečnostné sklo),
Poistený sa podieľa na plnení z každej poistnej udalosti spoluúčasťou vo výške minic) zariadenie funkčne porovnateľné s bezpečnostným uzamykacím systémálne 50 eur, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnutá iná spoluúčasť.
mom I. stupňa je zariadenie, pri ktorom sú na zabezpečenie dverí proti otvoreniu
použité zabezpečovacie pancierové závory (napr.: HSP-80, HSP-100 U a pod.), alebo
Článok 10
ak sú použité bezpečnostné dvere (pancierové dvere) alebo iné obdobné zariadenia
Výklad pojmov pre účely poistenia pre prípad krádeže
vyhotovené v kombinácii s bezpečnostným zámkom, alebo ak sú pred (prípadne za)
1. Ceniny sú platné kolky, žreby, známky a telefónne karty.
zamknuté dvere nainštalované železné mreže v zmysle definície funkčných želez2. Ochranný systém je komplexný súbor všetkých opatrení, ktoré sa realizujú a použíných mreží (pozri ods. 5 písm. f) tohto článku),
vajú s cieľom zábrany škody na poistenej veci, ktorá by mohla byť spôsobená krádežou
d) bezpečnostný uzamykací systém II. stupňa (ďalej len BUS II) je systém, kde sú
vlámaním alebo lúpežným prepadnutím alebo vandalizmom v stanovenom chránenom
splnené všetky požiadavky ako na BUS I a naviac sú splnené nasledovné požiadavky:
priestore.
- minimálne jeden prídavný bezpečnostný zámok alebo zámková skrinka priskrutOchranný systém sa skladá:
kovaná z vnútornej strany dverí, ktorá poskytuje svojimi pevnostnými vlastnosa) z technických opatrení,
ťami rovnakú odolnosť proti násilnému otvoreniu ako bezpečnostný zámok,
aa) systém pasívnej ochrany - mechanické zábranné opatrenia,
- dvere zabezpečené minimálne štvorbodovo, z vnútornej strany proti vytlačeniu,
ab) systém aktívnej ochrany - elektronické zabezpečovacie systémy,
vysadeniu uzamykacím mechanickým systémom ukotveným v murive alebo
b) z organizačných opatrení.
ráme dverí (ak je ukotvenie v ráme dverí, musí byť použitá špeciálna zárubňa
3. Chránený priestor je každý objekt, miestnosť alebo špeciálny priestor, na ktorý sa
zaistená proti vytlačeniu),
vzťahujú opatrenia ochranného systému a v ktorom sa nachádza predmet poistenia pre
- dvere nesmú byť kombinované so sklom alebo iným konštrukčným prvkom,
prípad krádeže.
ktorý zoslabuje nosnosť profilu dverí. Pevnosť profilu dverí musí byť porovnateľ4. Samostatný chránený priestor je každý chránený priestor, ktorý je stanovený
ná s pevnosťou profilu, kde je na tvrdé plné drevo min. 35 mm hrubé (platí pre
v poistnej zmluve a pre ktorý sú tieto zmluvné dojednania dohodnuté osobitne.
celú plochu dverí), z vnútornej strany priskrutkovaný oceľový plech min. 2 mm
5. Pasívna ochrana (mechanické zábranné opatrenia) objektu, miestnosti, veci pred
hrubý.
vlámaním a krádežou je každé zabezpečovacie zariadenie, ktoré svojimi mechanickými
e) zariadenie funkčne porovnateľné s bezpečnostným uzamykacím systévlastnosťami zabraňuje neoprávnenej osobe vniknúť do chráneného priestoru, vykonať
mom II. stupňa sú aj pancierové dvere, ktoré majú platný certifikát príslušnej
krádež alebo lúpežné prepadnutie. Použité prvky systému pasívnej ochrany musia mať
republikovej inštitúcie a spĺňajú podmienky uvedené pod písm. d) alebo ak je BUS
platný certifikát príslušného štátneho úradu. Ak táto podmienka nie je splnená, konI navyše chránený zariadením, ktoré je funkčne porovnateľné s BUS I.
krétne požadované parametre príslušného mechanického zábranného opatrenia určujú
f) funkčné železné mreže stabilne zabudované, nožničkové mreže, roletové
tieto zmluvné dojednania. Prvkami systému pasívnej ochrany môžu byť:
mreže, mreže na závesoch a pod. sú mreže, pre ktoré platí nasledovné:
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fa) pre ochranný systém I. a II. stupňa
- mreže zvarené z oceľových tyčí s prierezom min. 80 mm2 a maximálnou
vzdialenosťou medzi tyčami v pozdĺžnom/priečnom smere 130/600 mm
alebo sériovo vyrábané mreže s platným certifikátom príslušnej štátnej
skúšobne,
- mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu, nemôžu byť uvoľniteľné
zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo
zničenia.
fb) pre ochranný systém III. a IV. stupňa
- mreže zvarené z oceľových tyčí s prierezom min. 120 mm2 a maximálnou
vzdialenosťou medzi tyčami v pozdĺžnom/priečnom smere 130/600 mm
alebo sériovo vyrábané mreže s platným certifikátom príslušnej štátnej
skúšobne,
- mreže bezpečne ukotvené v murovke alebo ráme okna, ktoré nemožno
uvoľniť zvonku bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia.
fc) uzamknutie všetkých druhov otváracích (zatváracích) mreží pomocou
visiaceho zámku je dostačujúce v zmysle požiadaviek na funkčné
železné mreže, ak:
- mechanická odolnosť použitého visiaceho zámku proti prekonaniu je porovnateľná s mechanickou odolnosťou ním uzamknutých mreží alebo je vyššia,
- všetky ostatné konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím
príslušnej mreže chráneného priestoru prostredníctvom uvedeného visiaceho zámku, vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti
proti prekonaniu ako visiaci zámok.
g) bezpečnostné sklo (ďalej len BS) je sklo vyhotovené v súlade s normou DIN 52 290.
ga) typy BS:
A - proti prehodeniu s podtriedami A1, A2, A3.
B - proti prerazeniu s podtriedami B1, B2, B3.
C - proti priestrelu s podtriedami C1, C2, C3, C4, C5.
D - proti explózii s podtriedami D1, D2, D3.
gb) požiadavky na BS:
Hrúbka skla použitého pre tvorbu jednotlivých typov BS je min. 4 mm. Dve sklá
o hrúbke 4 mm môžu byť nahradené jedným sklom o hrúbke 8 mm.
Minimálna pevnosť v ťahu jednej bezpečnostnej fólie (ďalej len BF) použitej pre
tvorbu jednotlivých typov BS je 20 kg/cm = (pevnosť v ťahu 1 cm širokého pásika BF) alebo minimálna hrúbka jednej BF je 180 mikrómov. Dve BF s pevnosťou
v ťahu 20 kg/cm môžu byť nahradené jednou BF s pevnosťou
v ťahu 40 kg/cm.
gc) zloženie BS:
A1 - zloženie - sklo + 2xBF + sklo
A2 - zloženie - sklo + 3xBF + sklo
A3 - zloženie - sklo + 4xBF + sklo
B1 - zloženie - sklo + 3xBF + sklo + 3 + BF + sklo
B2 - zloženie - sklo + 3xBF + sklo + 3xBF + sklo + 3xBF + sklo alebo - sklo +
4xBF + sklo + 4xBF - sklo
B3 - zloženie - sklo + 3xBF + sklo + 3xBF + sklo + 3xBF + sklo + 3xBF + sklo
alebo - sklo + 2xBF + sklo + 2xBF + sklo + +2xBF + sklo + 2xBF + sklo
+2xBF + sklo + 2xBF + sklo
C1 až D3 - pri tvorbe platí zásada - čím vyšší typ BS, tým viac vrstiev BF analogicky s predošlými typmi BS.
gd) určenie použitia BS:
A1 - pre ochranný systém I. stupňa
A1 - pre ochranný systém II. stupňa
A2 - pre ochranný systém III. stupňa
A3 - pre ochranný systém IV. stupňa
h) rám, v ktorom môže byť BS osadené je:
ha) rám napevno osadený, neotvárateľný, pre ktorý platí, že
- ukotvenie BS v ráme nesmie umožniť, aby bolo BS zvonku akýmkoľvek
spôsobom demontované alebo vytlačené bez mechanického poškodenia
alebo zničenia BS, alebo aby bolo BS zvonku vyrezané,
- rám BS musí byť napevno osadený v stavebnom otvore tak, že jeho demontáž zvonku akýmkoľvek spôsobom, bez jeho mechanického zničenia, nie je
možná,
- konštrukcia a pevnostné parametre rámu musia zabezpečiť prenos akýchkoľvek síl pôsobiacich na bezpečnostné sklo zvonku, a to až do okamihu,
keď bezpečnostné sklo prestalo plniť svoju funkciu a bolo prekonané ako
prekážka,

hb) otvárateľný rám, ktorý spĺňa všetky požiadavky ako pre neotvárateľný rám
a navyše platí, že
- konštrukcia okna nesmie umožňovať vloženie akéhokoľvek nástroja medzi
napevno osadený rám a otvárateľný rám v prípade, keď je okno v uzavretom
a uzamknutom stave,
- závesy (pánty) okna musia byť umiestnené z vnútornej strany chráneného
priestoru,
- závesy a zámky okna musia svojou konštrukciou a pevnostnými parametrami zabezpečiť prenos akýchkoľvek síl pôsobiacich na bezpečnostné sklo
zvonku, a to až do okamihu, keď bezpečnostné sklo prestalo plniť svoju
funkciu a bolo prekonané ako prekážka.
i) skriňový trezor je pancierová pokladňa prenosná alebo zabudovateľná do steny
alebo podlahy prípadne pokladňa, ktorú možno k stene alebo k podlahe primontovať tak, že jej demontáž je možné vykonať iba po jej otvorení a ktorá vlastní certifikát s udaním príslušného stupňa bezpečnosti a je uznaná ako sejf alebo trezor.
j) komorový trezor je trezorová miestnosť s vlastnými základmi, stenami a samostatnými trezorovými dverami príslušných parametrov, ktorá vlastní certifikát
s udaním príslušného stupňa bezpečnosti a je uznaná ako trezorová miestnosť.
k) stenový sejf (trezor) je sejf (trezor), ktorého všetky strany, okrem čelnej, sú ukotvené a zabetónované v betóne B 250 o min. hrúbke 100 mm alebo v inom type
muriva pevnostne porovnateľnom s uvedeným typom,
l) schránka je každý skriňový objekt, ktorého:
- konštrukcia je odolná proti násilnému vniknutiu do jeho vnútorného priestoru,
- hmotnosť alebo veľkosť znemožňuje jeho odnesenie,
- zámok spĺňa kritériá bezpečnostného alebo trezorového zámku.
la) za schránku sa tiež považuje malý sejf pripevnený k stene, podlahe alebo k ťažkému kusu nábytku tak, že je znemožnené jeho odnesenie a jeho demontáž je
možná iba po jeho odomknutí. Za uzamknutú schránku sa považuje aj banková
úschovná schránka,
lb) za schránku sa tiež považuje prenosná alebo príručná pokladnica, registračné
pokladne na prepážkach v obchodoch alebo s nimi porovnateľné schránky,
ktoré je možné odniesť bez toho, aby boli pritom poškodené alebo zničené,
m) za iné pasívne zábranné opatrenia uznané poisťovňou sa považujú všetky mechanické prvky ochrany, ktoré budú zmluvne dojednané medzi poisťovňou a poisteným v poistnej zmluve.
7. Elektronický zabezpečovací systém (ďalej len EZS) je systém aktívnej ochrany
objektu, miestnosti, veci pred vlámaním a krádežou, ktorý pri vzniku a zistení prvých
príznakov rizika vlámania a krádeže okamžite o tom informuje svoje okolie, alebo na
tento účel určené poverené osoby alebo oprávnené osoby. Systém aktívnej ochrany je
považovaný za funkčný, ak:
- je v čase poistnej udalosti v prevádzkyschopnom stave bez zmenených alebo
akokoľvek obmedzených, výrobcom garantovaných, výkonnostných a funkčných
parametrov,
- je v čase poistnej udalosti, vlámania alebo lúpežného prepadnutia, v činnosti a plní
svoju dodávateľom garantovanú funkciu,
- má platný certifikát príslušného štátneho úradu alebo inštitúcie.
Prvkami systému EZS sú:
a) čidlo,
b) pult centrálnej ochrany,
c) trvalá obsluha pultu centrálnej ochrany,
d) zásahová jednotka,
8. Definícia pojmov v zmysle ods. 7 písm. a) až d) tohto článku:
a) čidlo je každé elektrické, elektronické, magnetické, laserové alebo iné zariadenie,
ktoré je prvkom systému EZS a je schopné
- nepretržitej kontroly vzniku prvého príznaku rizika krádeže počas celého časového intervalu, v rámci ktorého je ochrana poistenej veci pomocou systému
aktívnej ochrany požadovaná (neprítomnosť oprávnenej osoby),
- v požadovaných časových intervaloch podávať informáciu o stave kontrolovaných veličín, na pult centrálnej ochrany alebo ústredňu prostredníctvom
príslušných technických prvkov EZS.
Medzi kontrolované príznaky rizika krádeže patria rozbitie skla, pohyb osoby
v chránenom priestore, narušenie hraničnej roviny, otvorenie okna, dverí a iných
obdobných uzáverov stavebných otvorov, neprimeraný otras, ohrev a pod.
b) pult centrálnej ochrany je každá elektronická ústredňa, ktorá je schopná nepretržite, počas celého časového intervalu prijímať a vyhodnocovať signály čidiel, ktoré
sú k nej napojené a zároveň o prijatých informáciách okamžite akusticky a svetelne
informovať trvalú obsluhu pultu centrálnej ochrany,
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c) trvalá obsluha pultu centrálnej ochrany (ďalej len TOPCO) je každá osoba, ktorá
je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať nepretržitú
kontrolu pultu centrálnej ochrany objektu a zároveň má povinnosť a reálnu možnosť
okamžite po obdržaní prvých signálov o vzniku príznakov rizika krádeže informovať
o tom príslušné riadiace stredisko zásahovej jednotky (za TOPCO môže byť považovaná strážna, vrátna služba, súkromná osoba, príslušníci bezpečnostnej agentúry
a pod.). Za TOPCO sa považuje aj poistený alebo osoba jemu blízka v právnom veku,
ktorí sa poisťovni písomne zaviažu, že počas požadovanej doby ochrany objektu
alebo veci zabezpečia nepretržitý príjem informačného signálu od ochranných čidiel
a okamžitý prenos príslušnej informácie na zásahovú jednotku,
d) zásahová jednotka je každá osoba (skupina osôb), ktorá je na výkon zásahu fyzicky schopná, duševne spôsobilá, zmluvne alebo zo zákona zaviazaná a na likvidáciu
príslušného rizika predpísaným spôsobom vycvičená a vyzbrojená (napr. štátna
polícia, mestská polícia, príslušníci súkromnej bezpečnostnej agentúry, ktorí túto
činnosť vykonávajú na základe platnej koncesnej listiny vydanej príslušným živnostenským úradom a pod.). Za zásahovú jednotku sa nepovažuje vrátna a strážna
služba, pokiaľ nespĺňa všetky požiadavky kladené na zásahovú jednotku.
9. Elektronické zabezpečovacie systémy podľa operačných metód a dispozičného riešenia ochranných systémov delíme na:
a) I. stupeň, ktorý spĺňa nasledovné požiadavky:
aa) komplexná plášťová ochrana chráneného priestoru pred vstupom nepovolanej
osoby alebo komplexná priestorová ochrana,
ab) okamžité informovanie bezprostredného okolia o vzniku rizika krádeže zvukovou signalizáciou (sirény, bzučiaky a pod.) alebo kombináciou zvukovej a svetelnej signalizácie. Signalizácia neinformuje konkrétne určené adresné osoby.
b) II. stupeň, ktorý spĺňa nasledovné požiadavky:
ba) komplexná plášťová ochrana chráneného priestoru pred vstupom nepovolanej
osoby + alarmové pasce, prekážkové zóny alebo komplexná priestorová ochrana,
bb) okamžitý prenos informačného signálu o vzniku rizika krádeže od príslušných
ochranných čidiel priamo do miesta trvalej obsluhy pultu centrálnej ochrany (ak
je trvalou obsluhou pultu centrálnej ochrany poistený alebo osoba jemu blízka
v právnom veku, požaduje sa minimálne zdvojený prenos informačného signálu
na dve nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenej osoby).
c) III. stupeň, ktorý spĺňa nasledovné požiadavky:
ca) komplexná plášťová ochrana chráneného priestoru pred vstupom nepovolanej
osoby + komplexná priestorová ochrana chráneného priestoru,
cb) okamžitý prenos informačného signálu o vzniku rizika krádeže od príslušných
ochranných čidiel priamo do miesta trvalej obsluhy pultu centrálnej ochrany,
ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky (jednotiek).
10. II. a III. stupeň EZS v zmysle týchto zmluvných podmienok musí v čase uzavretia
poistnej zmluvy a v čase vzniku poistnej udalosti spĺňať tieto zmluvné podmienky:
a) činnosť EZS v okamihu výpadku elektrickej energie zo siete musí byť okamžite
automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohovaného zdroja energie,
b) doba činnosti EZS pomocou zálohovaného zdroja energie musí byť dodávateľom EZS
garantovaná a jej dĺžka nesmie byť menšia ako 32 hodín pri EZS II. stupňa a 64 hodín
pri EZS III. stupňa,
c) EZS musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak,
že možno presne stanoviť minimálne 100 (sto) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň
umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou (udalosť v systéme – servisné zásahy,
zapnutie systému, vypnutie systému, hlásenie poplachu, výpadok prúdu z elektrickej siete a pod.),
d) ochranný systém nesmie umožňovať voľný prístup poisteného do záznamov ústredne a tieto môžu byť odtajnené iba za prítomnosti určených osôb.
11. Prvkami organizačných opatrení chrániacich predmet poistenia pred krádežou môžu byť:
a) stráženie strážnou službou,
b) stráženie ozbrojenou strážnou službou,
c) prítomnosť oprávnenej osoby,
d) použitie tiesňových hlásičov napadnutia,
e) iné organizačné opatrenia,
12. Definícia pojmov v zmysle ods. 11 písm. a) až e) tohto článku:
a) za strážnu službu (poverenú osobu) sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku
pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom,
b) za ozbrojenú strážnu službu (poverenú ozbrojenú osobu) sa považuje každá ozbro-

jená osoba s platným povolením na držanie zbrane (pištoľ a pod.), ktorá je fyzicky
schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného
majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom alebo vykonávať ochranu inej poverenej osoby,
c) za oprávnenú osobu sa pre účely týchto zmluvných podmienok považuje:
ca) poistený, člen rodiny alebo osoba poistenému blízka v zmysle Občianskeho
zákonníka. Členom rodiny alebo blízkou osobou musí byť v prípade poistenia
majetku právnických osôb, osoba v právnom veku, ktorej boli zverené do opatery
poistené hodnoty počas vymedzenej doby,
cb) zamestnanci poisteného,
cc) iná osoba zmluvne poverená ochranou predmetu poistenia,
cd) inak hmotne zainteresovaná osoba (nájomca, spoluvlastník a pod.),
d) za tiesňové hlásiče sa považujú osobné tiesňové hlásiče poplachu, s ktorými disponuje
oprávnená osoba počas prítomnosti v chránenom priestore a ktorých úlohou je signalizácia o napadnutí oprávnenej osoby so zvodom signálu na poverenú osobu, prípadne
pult centrálnej ochrany. Tiesňové hlásiče môžu byť stabilne zabudované alebo prenosné,
e) za iné organizačné opatrenia uznané poisťovňou sa považujú všetky organizačné
opatrenia, ktoré budú zmluvne dojednané medzi poisťovňou a poisteným v poistnej
zmluve (napr. kontrola kľúčov, rozdelenie kľúčov od trezorov a sejfov, kontrola prístupu
do chráneného priestoru, regulácia neprítomnosti a prítomnosti oprávnených osôb,
osvetlenie, stráženie, rozdelenie hodnôt predmetu poistenia alebo zníženie hodnôt
predmetu poistenia, mlčanlivosť a pod.).
13. Za prekonanie prekážky a opatrení chrániacich vec pred krádežou (prekonanie ochranného systému) sa považuje:
a) ak neoprávnená osoba dokázateľne vnikla násilím do poisteného objektu, miestnosti alebo špeciálne chráneného priestoru alebo násilím prekonala iné opatrenia chrániace vec pred krádežou v dobe, keď predmet poistenia nemohol byť chránený proti
krádeži prítomnosťou oprávnenej osoby. To platí za predpokladu, že boli splnené
všetky požiadavky na ochranu príslušného predmetu poistenia v zmysle zmluvných
podmienok príslušnej poistnej zmluvy.
b) ak neoprávnená osoba vnikla do poisteného objektu, miestnosti alebo špeciálne
chráneného priestoru pomocou totožného kľúča, uzamykacieho kódu, priepustnej
vstupnej karty alebo kreditnej bankovej karty a pod. za podmienky, že sa týchto
páchateľ dokázateľne zmocnil krádežou vlámaním v zmysle zmluvných podmienok
príslušnej poistnej zmluvy alebo lúpežným prepadnutím.
c) ak následný páchateľ vnikol neoprávnene do poisteného objektu, miestnosti alebo
špeciálne chráneného priestoru bez prekonania prekážky v zmysle písm. a) a b)
tohto odseku využijúc tú skutočnosť, že predchádzajúci páchateľ, ktorý bol právoplatne zistený, už tieto prekážky prekonal podľa písm. a) alebo b) tohto odseku.
Podmienkou vzniku práva na plnenie z poistnej udalosti v tomto prípade je, že
poistený dokázateľne nemohol po vniknutí prvého páchateľa zabezpečiť predmet
poistenia proti krádeži pred druhým, následným páchateľom.
d) ak sa neoprávnená osoba vkradne do priestorov rodinného domu, t.j. tajne vstúpi
do chráneného priestoru počas prítomnosti oprávnenej osoby (osôb) a pokúša sa
zachovať svoju, nimi neodhalenú prítomnosť. Podmienkou vzniku práva na plnenie
z poistnej udalosti v tomto prípade je, že páchateľ zanechá stopy pri opúšťaní
priestorov domu, ktoré môžu byť použité ako dôkaz spáchaného trestného činu
krádeže.
e) ak sa neoprávnená osoba tajne vkradne do chráneného priestoru alebo sa v priestoroch prístupných verejnosti ukryje s cieľom vykonať krádež. Podmienkou vzniku
práva na plnenie z poistnej udalosti v tomto prípade je, že:
- páchateľ vykoná krádež až po uzamknutí a inom zmluvne dohodnutom a vykonanom zabezpečení chráneného priestoru proti krádeži,
- páchateľ zanechá stopy pri opúšťaní chráneného priestoru, ktoré môžu byť
použité ako hodnoverný dôkaz spáchaného trestného činu krádeže.
Toto ustanovenie nie je záväzné pre poistenie majetku, ktorý nie je používaný na
podnikanie.
f) ak je neoprávnená osoba pristihnutá pri trestnom čine v zmysle písm. d) a e) tohto
odseku a potom tento čin naberie rozsah lúpežného prepadnutia.
14. Za prekonanie prekážky a opatrení chrániacich vec pred krádežou (prekonanie ochranného systému) sa nepovažuje:
a) ak neoprávnená osoba vnikne do poisteného objektu, miestnosti alebo špeciálne
chráneného priestoru v čase, keď zmluvne dohodnutý ochranný systém nespĺňal
všetky požiadavky definované vo všeobecných a špeciálnych spoločných dojednaniach, ktoré sú súčasťou predmetnej poistnej zmluvy,
b) ak neoprávnená osoba vnikla do poisteného objektu, miestnosti, špeciálne chráneného priestoru alebo prekonala ostatné opatrenia chrániace vec pred odcudze-
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ním bez násilia, pomocou rovnakého (totožného) kľúča, uzamykacieho kódu,
priepustnej vstupnej karty, kreditnej karty a pod., ktoré boli pred ich zneužitím
stratené, zabudnuté, odložené a odcudzené vo verejnom dopravnom prostriedku,
odložené alebo uschované na miestach prístupných verejnosti (napr. kľúč schovaný
pod kvetináčom pri domových dverách, pod prachovkou, odložený na pracovisku
poisteného na viditeľnom alebo všeobecne dostupnom mieste a pod.),
c) ak ku krádeži došlo bez stôp násilia, nezisteným spôsobom, nevysvetliteľným alebo
záhadným zmiznutím, ak nie je dokázaný, ale len predpokladaný spôsob vniknutia
do chráneného priestoru.
15. Za krádež s prekonaním prekážky sa považuje, ak si iná osoba privlastní cudziu
vec z chráneného priestoru proti vôli jej vlastníka, pričom bola prekonaná prekážka
v zmysle ustanovení ods. 13 a 14 tohto článku.
16. Jednoduchá krádež je krádež, pri ktorej si iná osoba privlastní cudziu vec, pričom
neprekoná prekážku v zmysle ods. 13 a 14 tohto článku, ani nespácha lúpežné prepadnutie.
17. Lúpežné prepadnutie je preukázané použitie násilia alebo hrozby bezprostredného
násilia proti inému v úmysle zmocniť sa jeho veci, pričom:
- k použitiu násilia alebo hrozby bezprostredného násilia musí dôjsť vždy pred vznikom škody, t.j. pred zmocnením sa cudzej veci,
- použitie násilia alebo hrozby bezprostredného násilia musí byť v čase vzniku škody
skutočné a v čase zmocnenia sa cudzej veci musí trvať.
Neočakávané vytrhnutie veci z ruky nie je lúpežným prepadnutím.
Zneužitie omamného, uspávacieho alebo iného obdobného prostriedku páchateľom
proti inej osobe sa bude považovať za lúpežné prepadnutie iba v tom prípade, ak bude
toto násilie na inej osobe dokázateľné (napr. potvrdenie omamného prostriedku v krvi,
v moči, svedectvo inej osoby a pod.).
18. Poškodenie veci je taká zmena stavu veci alebo jej časti, ktorá vylučuje alebo obmedzuje jej funkčnosť, pokiaľ sa vec dá opravou uviesť do pôvodného prevádzkyschopného stavu. Poškodením veci je tiež taká zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné
odstrániť opravou, napriek tomu však možno vec používať na pôvodný účel.
19. Vandalizmus - úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie veci je, ak iná
osoba úmyselne zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak
na cudzom majetku aspoň malú škodu. Malá škoda je škoda dosahujúca najmenej
výšku ustanovenú osobitným predpisom.
20. Vandalizmus - úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie veci rozdeľujeme na:
a) vonkajší vandalizmus - konanie inej osoby, ktorá spácha vandalizmus v zmysle
ods. 19 tohto článku na poistenej verejne prístupnej veci,
b) vnútorný vandalizmus - konanie inej osoby, ktorá spácha vandalizmus v zmysle
ods. 19 tohto článku na poistenej veci za predpokladu, že si prerazí cestu do chráneného priestoru, prekoná prekážku v zmysle týchto zmluvných podmienok a poškodí
alebo zničí predmet poistenia.
21. Pri posudzovaní poistnej udalosti v zmysle definícií uvedených v ods. 15, 16 a 17 tohto
článku je pre poisťovňu záväzná kvalifikácia trestného činu políciou.
22. Uzamknutý a inak dostatočne zabezpečený chránený priestor je, ak sú
uzamknuté všetky uzamykateľné vstupy a uzatvorené všetky ostatné stavebné otvory,
ktoré umožňujú prístup do chráneného priestoru. Tieto musia byť v čase neprítomnosti
oprávnenej osoby uzatvorené a uzamknuté spôsobom určeným pre jednotlivé stupne
ochranných systémov alebo spôsobom, ktorý stanovuje výrobca.
23. Uzamknutý trezor, sejf, schránka je každé takéto alebo obdobné zariadenie, ktoré
je v čase poistnej udalosti uzamknuté a zabezpečené spôsobom, ktorý stanovuje
výrobca.
24. Trvalý otvor je otvor v streche, strope, stene, podlahe alebo v inom konštrukčnom
prvku chráneného priestoru, ktorý nie je uzatvárateľný zmluvne dohodnutými technickými opatreniami.
25. Výkladný pult je samostatný chránený priestor uzavretý zo všetkých strán, ktorý je
v príslušnej časti zasklený. Je umiestnený vo vnútornej časti obchodných priestorov
a slúži na predaj šperkov, klenotov, mincí alebo iných vecí, ktoré sú s nimi porovnateľné
svojou cenou a povahou.
26. Výklad, výkladná skriňa je samostatný chránený priestor uzavretý zo všetkých strán,
ktorý je v príslušnej časti zasklený. Minimálne jedna zasklená plocha je prístupná
z verejného priestoru a stavebne je súčasťou príslušných obchodných priestorov a slúži
na reklamné účely.
27. Prerušenie prevádzky je, ak sú pracovné operácie čiastočne alebo úplne prerušené
v priamej súvislosti s poisteným rizikom v zmysle ods. 15, 17, 19 a 20 tohto článku.
28. Za farebné kovy sa z hľadiska tohto poistenia považujú všetky kovy, ktorých hodnota
mernej jednotky (eur/kg) je rovnaká alebo vyššia ako hodnota mernej jednotky (eur/

kg) hliníka (Al).
29. Za drahé kovy sa z hľadiska tohto poistenia považujú všetky kovy, ktorých hodnota
mernej jednotky (eur/kg) je rovnaká alebo vyššia ako hodnota mernej jednotky (eur/
kg) striebra (Ag).
30. Trvale obývaný objekt je každý objekt, ktorý je obývaný najmenej 270 dní v jednom
kalendárnom roku. Za obývanie môže byť z hľadiska tohto poistenia považovaný aj
výkon strážnej alebo vrátnej služby.
31. Zničenie veci je taká zmena stavu veci, ktorá vylučuje alebo obmedzuje jej funkčnosť
a ktorú objektívne nemožno odstrániť opravou, a preto vec už nemožno použiť na
pôvodný účel. Pri škodách na hnuteľných veciach sa za zničenie veci považuje aj prípad,
kedy predpokladané náklady na opravu poškodenej veci alebo jej časti presiahnu časovú cenu veci.
32. Dlhodobý hmotný majetok je hmotný majetok s dobou použiteľnosti dlhšou ako
jeden rok a ocenený nad 1 700 eur.
33. Drobný dlhodobý hmotný majetok je dlhodobý hmotný majetok s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a ocenený do 1 700 eur vrátane.
34. Drobný hmotný majetok je hmotný majetok s dobou jeho použiteľnosti kratšou ako
jeden rok a ocenený do výšky 1 700 eur vrátane.
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KLAUZULA Č. 1 PODMIENKY POISTENIA MAJETKU PRE PRÍPAD ŠKÔD SPÔSOBENÝCH KRÁDEŽOU VLÁMANÍM ALEBO LÚPEŽNÝM PREPADNUTÍM
OCHRANNÝ SYSTÉM I. STUPŇA (veľkosť rizika do 30)
v prípade, ak najnižší bod okna je nižšie ako 5 m nad úrovňou okolitého terénu.
e) Dvere:
Okrem ustanovení Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku (ďalej len
ea) bezpečnostný uzamykací systém I. stupňa
„VPP-M“) a ustanovení Zmluvných podmienok pre poistenie majetku pre prípad škôd spôalebo
sobených krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím (ďalej len „ZPP“) je poistený
eb) dvere vhodné do bezpečnostného uzamykacieho systému chránené zariadením
povinný splniť aj nasledovné ustanovenia tejto klauzuly:
funkčne porovnateľným s bezpečnostným uzamykacím systémom I. stupňa.
1. Organizačné opatrenia:
f) Zámky - bezpečnostný zámok.
a) chránený priestor musí byť počas neprítomnosti oprávnenej osoby/osôb uzamknutý
Náhradné ochranné systémy:
a inak dostatočne zabezpečený,
a) na ochranu poistenej veci musí byť použité EZS II. Stupňa (pravidelné kontroly, revíb) všetky zmluvne dohodnuté ochranné opatrenia sa musia vykonať.
zie EZS, t.j. elektronického zabezpečovacieho systému sú povinné v zmysle platných
2. Technické opatrenia:
noriem)
a) Strecha
alebo
aa) objekt, kde je strešný priestor oddelený od chráneného priestoru pevným
b) poistená vec musí byť chránená súvislým oplotením vo výške min. 1,8 m a zároveň
stropom alebo podlažím, bez trvalých otvorov. Stropy a podlažia musia spĺňať
musí byť chránená zmluvne zaviazanou trvalou strážnou službou, celý objekt musí
požiadavky, ktoré sú pre ne stanovené v tejto klauzule. Strešné krytie všetkých
byť v noci trvale osvetlený.
bežne používaných druhov a konštrukcií musí byť bez trvalých otvorov,
ab) objekt bez oddeleného strešného priestoru - strešné krytie všetkých bežne pou- 3. Ochranný systém pre uzamknuté schránky:
Okrem ustanovení Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku (ďalej len
žívaných druhov a konštrukcií, bez trvalých otvorov, ktoré nemôže byť uvoľnené
„VPP-M“) a ustanovení Zmluvných podmienok pre poistenie majetku pre prípad škôd
zvonku bez jeho mechanického poškodenia alebo zničenia.
spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím (ďalej len „ZPP“) je
Podmienka platí v prípade, ak je najnižší bod strechy nižšie ako 5 m nad úrovňou
poistený povinný splniť aj nasledovné ustanovenia tejto klauzuly:
okolitého terénu.
3.1. Všeobecné ustanovenia:
b) Vonkajšie steny - bez trvalých otvorov, tehlová výmurovka min. 150 mm hrubá,
a) pre poisteného sú záväzné špeciálne ustanovenia tejto klauzuly a to podľa výšky
výmurovka z plynobetónových, pórobetónových blokov min. 200 mm hrubá, zosildohodnutej poistnej sumy,
nená betónová výmurovka min. 100 mm hrubá alebo iné stenové materiály, ktoré
b) poistené veci musia byť zabezpečené proti krádeži stanoveným spôsobom
musia poskytovať rovnakú alebo vyššiu odolnosť ako uvedené materiály.
podľa špeciálnych ustanovení, ak nebolo dohodnuté inak; hodnota veci v jednej
c) Stropy a podlažia - bez trvalých otvorov, trámové vyrobené z drevených, betónoschránke sa sčítava,
vých alebo oceľových nosníkov s výplňou dutín (betón, pórobetón, nepálená hlina,
3.2.
Špeciálne
ustanovenia:
duté bloky a pod.), plné betónové alebo iné spevnené materiály. Pre všetky typy
a) dohodnutá poistná suma do 500 eur vrátane
min. hrúbka 120 mm.
b) predmet poistenia umiestnený v uzamknutej schránke v zmysle ZPP, čl. 10, ods.
d) Okná strešné (v strope, podlahe, stene, ostatné - všetkých druhov) s jednoduchým
6, písm. l),
zatváracím mechanizmom, zasklené vsadením znútra. Okná nemôžu byť z vonkajšej
c) uzamknutá schránka musí byť umiestnená v priestore zabezpečenom ochranstrany otvorené bez poškodenia. Všetky okná chráneného
ným systémom I. stupňa v zmysle Klauzuly č.1.
priestoru musia byť chránené prvkami systému pasívnej ochrany. Podmienka platí
KLAUZULA Č. 2 PODMIENKY POISTENIA MAJETKU PRE PRÍPAD ŠKÔD SPÔSOBENÝCH KRÁDEŽOU VLÁMANÍM ALEBO LÚPEŽNÝM PREPADNUTÍM
OCHRANNÝ SYSTÉM II. STUPŇA (veľkosť rizika od 30,1 do 90)
eb) dvere vhodné do bezpečnostného uzamykacieho systému chránené zariadením
funkčne porovnateľným s bezpečnostným uzamykacím systémom I. stupňa.
Okrem ustanovení Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku (ďalej len
f) Zámky - bezpečnostný zámok.
„VPP-M“) a ustanovení Zmluvných podmienok pre poistenie majetku pre prípad škôd spôg) EZS - chránený priestor musí byť zabezpečený funkčným systémom aktívnej ochrasobených krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím (ďalej len „ZPP“) je poistený
ny, ktorý spĺňa požiadavky na EZS II. stupňa.
povinný splniť aj nasledovné ustanovenia tejto klauzuly:
Náhradné
ochranné systémy:
1. Organizačné opatrenia:
a) na ochranu poistenej veci musí byť použité EZS III. Stupňa (platí pre objekt s ochrana) chránený priestor musí byť počas neprítomnosti oprávnenej osoby/osôb uzamknutý
ným systémom I. stupňa – nie náhradný)
a inak dostatočne zabezpečený,
alebo
b) všetky zmluvne dohodnuté ochranné opatrenia sa musia vykonať,
b) poistená vec musí byť chránená zmluvne zaviazanou trvalou strážnou službou (platí
c) pravidelné kontroly, revízie elektronického zabezpečovacieho systému (ďalej len
pre objekt s ochranným systémom I. stupňa – nie náhradný)
„EZS“) sú povinné v zmysle platných noriem.
alebo
2. Technické opatrenia:
c)
poistená vec musí byť chránená súvislým oplotením vo výške min. 1,8 m a zároveň
a) Strecha - pod strešnou krytinou musí byť zabezpečená odolnosť proti vniknutiu do
musí byť chránená zmluvne zaviazanou trvalou ozbrojenou strážnou službou so
chráneného priestoru stropnou alebo podlažnou konštrukciou bez trvalých otvorov
strážnym psom, celý objekt musí byť v noci trvale osvetlený.
v zmysle požiadaviek na stropy a podlažia, stanovených v tejto klauzule.
b) Vonkajšie steny - bez trvalých otvorov, tehlová výmurovka min. 200 mm hrubá, 3. Ochranný systém pre uzamknuté schránky
Okrem ustanovení Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku (ďalej len
zosilnená betónová výmurovka min. 150 mm hrubá, výmurovka z plynobetónových,
„VPP-M“)
a ustanovení Zmluvných podmienok pre poistenie majetku pre prípad škôd
pórobetónových blokov min. 300 mm hrubá alebo ak ide o jednoduchú stenovú
spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím (ďalej len „ZPP“) je
konštrukciu s nedostatočnou odolnosťou proti prenikaniu, táto musí byť zosilnená
poistený povinný splniť aj nasledovné ustanovenia tejto klauzuly:
oceľovými plechmi najmenej 2 x 2,5 mm hrubými.
3.1. Všeobecné ustanovenia:
c) Stropy a podlažia - bez trvalých otvorov, trámové vyrobené z drevených, betónoa) pre poisteného sú záväzné špeciálne ustanovenia tejto klauzuly a to podľa výšky
vých alebo oceľových nosníkov s výplňou dutín (betón, pórobetón, nepálená hlina,
dohodnutej poistnej sumy,
duté bloky a pod.), plné betónové alebo iné spevnené materiály. Pre všetky typy
b) poistené veci musia byť zabezpečené proti krádeži stanoveným spôsobom
min. hrúbka 120 mm.
podľa špeciálnych ustanovení, ak nebolo dohodnuté inak; hodnota veci v jednej
d) Okná strešné (v strope, podlahe, stene, ostatné - všetkých druhov) s jednoduchým
schránke sa sčítava,
zatváracím mechanizmom, zasklené vsadením znútra. Okná nemôžu byť z vonkajšej
3.2.
Špeciálne
ustanovenia:
strany otvorené bez poškodenia. Všetky okná chráneného priestoru musia byť chráa) dohodnutá poistná suma do 500 eur vrátane
nené prvkami systému pasívnej ochrany. Podmienka platí v prípade, ak najnižší bod
b) predmet poistenia umiestnený v uzamknutej schránke v zmysle ZPP, čl. 10, ods.
okna je nižšie ako 5 m nad úrovňou okolitého terénu.
6, písm. l),
e) Dvere:
c) uzamknutá schránka musí byť umiestnená v priestore zabezpečenom ochranea) bezpečnostný uzamykací systém I. stupňa
ným systémom EZS II. stupňa v zmysle Klauzuly č.2.
alebo
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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Pre poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „poistenie zodpovednosti“), ktoré
dojednáva Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO: 31 383 408 (ďalej len „poisťovňa“), platí
uzavretá poistná zmluva, ustanovenia týchto Všeobecných poistných podmienok
pre poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP-Z“) a príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka.
Článok 1
Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou je oprávnený a preukázaný nárok poškodeného voči poistenému na
náhradu škody vzniknutej na zdraví, usmrtením, poškodením veci, zničením veci alebo
stratou veci, za ktorú poistený zodpovedá a
a) ktorý nie je uvedený vo výlukách z poistenia, a
b) ktorý bol prvýkrát uplatnený voči poistenému písomne počas trvania poistenia, a
c) ak ku škode došlo v dôsledku činnosti alebo vzťahu poisteného dojednaných v poistnej zmluve alebo v dôsledku ďalších rizík dojednaných v poistnej zmluve, a
d) príčina škody a škoda nastala počas trvania poistenia.
2. Poistnou udalosťou je aj nárok príslušných subjektov na uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského
zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky
výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený
je povinný ich nahradiť týmto subjektom, za predpokladu, že príslušné subjekty poskytli
plnenie z dôvodu poistnej udalosti vymedzenej v ods. 1 tohto článku s výnimkou pracovného úrazu; poisťovňa vyplatí poistné plnenie najviac do výšky 5 000 eur za jednu
a všetky škody, ktoré vznikli v jednom poistnom období.
Článok 2
Miestna platnosť poistenia zodpovednosti
Poistenie zodpovednosti sa týka iba poistných udalostí vzniknutých na území Slovenskej
republiky, pri ktorých príčina škody a škoda nastali na území Slovenskej republiky.
Článok 3
Výluky z poistenia zodpovednosti
1. Poistenie zodpovednosti sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
a) spôsobenú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti,
b) prevzatú nad rámec ustanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c) vzniknutú z pracovných úrazov alebo chorôb z povolania,
d) spôsobenú nesplnením povinnosti odvrátiť škodu a zamedziť zväčšovaniu už vzniknutej škody,
e) v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie zo zákonného alebo povinných zmluvných poistení zodpovednosti za škodu,
f) spôsobenú sadaním, zosúvaním pôdy, poddolovaním, eróziou, priemyselným
odstrelom,
g) vzniknutú pôsobením tepla, plynov, pár, vlhkosti, popolčeka, žiarením všetkého
druhu, kontamináciou vody, pôdy, ovzdušia, flóry a fauny,
h) vzniknutú v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami každého druhu, vzburou,
povstaním, alebo inými hromadnými násilnými nepokojmi, štrajkami, terorizmom
alebo zásahom štátnej alebo úradnej moci,
i) priamo alebo nepriamo zapríčinenú, vyplývajúcu alebo vzniknutú v spojitosti s jadrovou energiou alebo rádioaktivitou akéhokoľvek druhu,
j) spôsobenú používaním alebo výrobou zápalných a výbušných látok, plynov, formaldehydu, azbestu, toxických, karcinogénnych látok a pod.,
k) na veciach, ktoré poistený dodal inému alebo na ktorých poistený vykonával objednanú činnosť, pokiaľ ku škode došlo preto, že dodané veci mali vadnú akosť alebo
objednaná činnosť bola vadne vykonaná,
l) spôsobenú pasúcimi sa hospodárskymi zvieratami alebo divou zverou na lúkach,
stromoch, záhradných, poľných a lesných kultúrach,
m) spôsobenú projektovo - inžinierskou činnosťou a geologickým prieskumom,
n) spôsobenú vadou výrobku,
o) vzniknutú z prepravných zmlúv,
p) spôsobenú prenosom vírusu HIV, iných infekčných alebo vírusových chorôb ľudí
a zvierat,
q) ktorá sa prejavuje genetickými zmenami organizmov,
r) spôsobenú pri plnení pracovných (členských) povinností v pracovno-právnych (členských) alebo štátnozamestnaneckých vzťahoch alebo v priamej súvislosti s ním, za
ktorú poistený zodpovedá svojmu zamestnávateľovi (družstvu),
s) medzi právnickými osobami navzájom priamo alebo nepriamo prepojenými,
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t) z nárokov na splnenie záväzkov zo zmlúv a na ich miesto nastupujúcich plnení,
u) z nárokov z poskytnutých záruk a nárokov z reklamácii,
v) ktorá vznikla alebo ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku systémových porúch stavieb,
w) priamo alebo nepriamo vyplývajúcu alebo vznikajúcu, zväčšenú alebo zhoršenú
v dôsledku pôsobenia siliky (oxidu kremičitého) v ľubovoľnej forme alebo množstve,
x) vzniknutú na životnom prostredí.
Pokiaľ v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak, poistenie zodpovednosti sa nevzťahuje
ani na zodpovednosť za škodu:
a) vzniknutú na hnuteľných veciach, ktoré poistený prevzal na spracovanie, opravu,
úpravu, predaj, úschovu, uskladnenie, poskytnutie odbornej pomoci alebo vykonanie inej činnosti,
b) na veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve poisteného, boli však poistenému zapožičané
alebo ich užíva (používa) z iného dôvodu alebo ich má oprávnene u seba a na
nehnuteľnostiach, ktoré má v nájme poistený.
Poisťovňa nenahradí za poisteného:
a) škodu na ušlom zisku alebo škodu vzniknutú inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením veci, zničením veci a stratou veci,
b) pokuty, penále, iné sankcie a platby akéhokoľvek druhu,
c) nároky, pri ktorých uplynula premlčacia lehota podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov,
d) akúkoľvek náhradu škody prisúdenú súdom Spojených štátov amerických alebo
Kanady.
Poisťovňa nenahradí škodu, za ktorú poistený zodpovedá:
a) osobám jemu blízkym a osobám, ktoré s ním žijú v domácnosti,
b) svojim spoločníkom a osobám im blízkym alebo osobám, ktoré žijú so spoločníkom
v domácnosti alebo právnickej osobe, v ktorej má poistený alebo tieto osoby majetkovú účasť.
V poistnej zmluve možno dohodnúť ďalšie výluky z poistenia zodpovednosti.
Článok 4
Vznik, doba trvania a zmena poistenia zodpovednosti
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, s poistným obdobím jeden technický rok,
pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Poistenie začína uzatvorením poistnej
zmluvy, ak nie je v poistenej zmluve uvedený neskorší začiatok poistenia.
Zmeny v poistnej zmluve možno dojednať len písomnou dohodou zmluvných strán.
Pre všetky právne úkony týkajúce sa poistenia zodpovednosti sa vyžaduje písomná
forma, inak sú neplatné.
Článok 5
Platenie a výška poistného
Ten, kto s poisťovňou uzavrel poistnú zmluvu, je povinný platiť poistné v dohodnutej
výške a za dohodnuté poistné obdobia uvedené v poistnej zmluve. Ak bola poistná
zmluva uzavretá na dobu kratšiu ako jeden rok, je celé poistné splatné naraz pri uzavretí
poistnej zmluvy za celú dobu, na ktorú bolo poistenie zodpovednosti dojednané.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, je bežné poistné splatné v prvý deň
poistného obdobia a jednorazové poistné v deň začiatku poistenia zodpovednosti.
V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistné bude zaplatené vo forme štvrťročných
splátok. Ak je spôsob platenia poistného dohodnutý ročne so štvrťročnými splátkami,
prvá štvrťročná splátka poistného je splatná v deň začiatku poistenia zodpovednosti.
Každá ďalšia štvrťročná splátka poistného je splatná v deň, ktorý sa číslom zhoduje
s dňom začiatku poistenia zodpovednosti, a to tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po splatnosti predchádzajúcej štvrťročnej splátky. Ak je v poistnej zmluve
dohodnuté, že poistné bude platené vo forme polročných splátok, prvá splátka poistného je splatná v deň začiatku poistenia. Každá ďalšia splátka poistného je splatná v deň,
ktorý sa číslom zhoduje s dňom začiatku poistenia, a to šiesteho kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po splatnosti predchádzajúcej splátky poistného. V prípade nezaplatenia
ktorejkoľvek splátky v lehote splatnosti sa celé poistné stáva splatným v deň splatnosti
nezaplatenej splátky poistného.
Pokiaľ nebolo poistné zaplatené včas alebo v správnej výške má poisťovňa právo na
úroky z omeškania a náhradu škody spôsobenú omeškaním poistníka, vrátane nákladov, ktoré poisťovni vznikli v súvislosti s jeho upomínaním a vymáhaním.
Poisťovňa má právo upraviť výšku ročného poistného ku dňu jeho splatnosti, pričom
výšku nového poistného je povinná oznámiť poistníkovi písomne najneskôr v lehote
dvoch týždňov pred jeho splatnosťou.
Poisťovňa má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Ak nastala poistná udalosť,
patrí poisťovni poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.
Jednorazové poistné patrí poisťovni vždy celé.
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Článok 6
Povinnosti poisteného a poistníka
1. Poistník a poistený je okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi
predpismi povinný:
a) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa dojednávania poistenia zodpovednosti ako aj zmeny poistenia zodpovednosti,
b) písomne oznámiť poisťovni, že má uzavreté poistenie zodpovednosti v inej poisťovni
a uviesť obchodné meno poistiteľa a výšku poistnej sumy,
c) poistník je povinný platiť poistné včas a v dohodnutej výške,
d) písomne oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny v skutočnostiach,
na ktoré bol povinný odpovedať pri dojednávaní poistenia zodpovednosti,
e) bezodkladne písomne oznámiť poisťovni jemu známe okolnosti zmeny rizika, a to aj
vtedy, ak k nim dôjde mimo jeho vôle,
f) umožniť poisťovni kedykoľvek vykonať kontrolu podkladov pre výpočet poistného,
g) dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce
k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi
uložené, alebo ktoré vzal na seba poistnou zmluvou, ani nesmie trpieť porušovanie
týchto povinností zo strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby, alebo fyzickej
osoby ako podnikateľa sa za tretie osoby pokladajú tiež všetky fyzické a právnické
osoby, ktoré sú pre poisteného činné),
h) na základe písomného upozornenia poisťovne v stanovenej primeranej lehote
odstrániť obzvlášť rizikové okolnosti spojené s činnosťou poisteného,
i) plniť ďalšie povinnosti stanovené v technických normách a dohodnuté v poistnej
zmluve.
2. Poistený a poistník je okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi
predpismi po vzniku škodovej udalosti povinný:
a) urobiť nevyhnutné opatrenia pre to, aby škoda bola čo najmenšia,
b) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní po škodovej udalosti, písomne alebo
iným vhodným spôsobom oznámiť poisťovni, že došlo ku škode a dať pravdivé
a úplné vysvetlenie o príčinách jej vzniku a rozsahu; ak oznámenie nebolo urobené
písomne je povinný urobiť tak dodatočne, najneskôr do 30 dní po vzniku škodovej
udalosti,
c) predložiť v dohodnutej lehote originály dokladov, ktoré si poisťovňa vyžiada
a umožniť poisťovni vykonať obhliadku poškodenej veci,
d) poskytnúť poisťovni súčinnosť potrebnú na zistenie príčiny a výšky škody,
e) oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu, že v súvislosti so škodovou udalosťou
bolo začaté trestné konanie proti poistenému alebo jeho zamestnancovi (členovi)
a poisťovňu informovať o priebehu a výsledkoch tohto konania,
f) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že poškodený uplatňuje nárok na
náhradu škody u poisteného alebo na oprávnenom orgáne a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,
g) v konaní o náhrade škody zo škodovej udalosti postupovať v súlade s písomnými
pokynmi poisťovne, najmä sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
poisťovne zaviazať k náhrade premlčanej pohľadávky, nesmie uzavrieť bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovne súdny zmier a musí postupovať tak, aby
nezapríčinil vydanie rozsudku pre zmeškanie alebo rozsudku na základe uznania
nároku; proti rozhodnutiam príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhrady škody, je
povinný podať včas opravný prostriedok, pokiaľ v lehote na jeho podanie neobdrží
od poisťovne iný písomný pokyn,
h) neuznať bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovne nárok na náhradu
škody,
i) prenechať poisťovni menovanie právneho zástupcu a vedenie súdneho konania vo
všetkých prípadoch, v ktorých náklady znáša poisťovňa,
j) bez zbytočného odkladu oznámiť orgánom činným v trestnom konaní škodovú
udalosť, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie z trestného činu alebo
pokusu oň,
k) splnomocniť poisťovňu, aby za neho poistnú udalosť prejednala a usporiadala,
l) zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej škodovou udalosťou, ako
aj právo na postih a vyrovnanie,
m) plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v poistnej zmluve.
Článok 7
Povinnosti poisťovne
Poisťovňa je okrem povinností stanovených Občianskym zákonníkom povinná:
a) na požiadanie prejednať s poisteným výsledky vyšetrovania nevyhnutného na
zistenie rozsahu a výšky poistného plnenia alebo mu ich oznámiť,
b) na základe písomnej žiadosti poisteného vrátiť poistenému originály dokumentov,

ktoré si vyžiadala a ktoré je poisťovňa oprávnená označiť registračným číslom poistnej udalosti a svojím obchodným menom.
Článok 8
Poistné plnenie , poistná suma a spoluúčasť
1. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovňa skončila vyšetrenie potrebné na
zistenie rozsahu povinnosti poisťovne poskytnúť poistné plnenie. V prípade, ak preukázanie vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia závisí od výsledku šetrenia
orgánov činných v trestnom konaní, hasičov a pod. vyšetrovanie poisťovne nie je možné
skončiť skôr ako doručením rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, hasičov
a pod. poisťovni. Vo veci výšky poistného plnenia poisťovňa nie je viazaná rozhodnutím
súdu alebo iného orgánu.
2. Ak sa vyšetrovanie nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, čo sa poisťovňa o poistnej udalosti dozvedela, je poisťovňa povinná poskytnúť, na základe písomnej žiadosti
poisteného, primeraný preddavok.
3. Poisťovňa poskytne poistné plnenie v mene euro. Ak nastala poistná udalosť na cudzozemských platidlách, poskytne poisťovňa poistné plnenie v mene euro podľa výmenného kurzu Európskej centrálnej banky, prípadne Národnej banky Slovenska platného
v deň vzniku poistnej udalosti.
4. Súčet poistných plnení vyplatených z poistných udalostí, ktoré nastali v priebehu
poistného obdobia (vrátane nákladov podľa článku 9 týchto VPP–Z) nesmie presiahnuť
dohodnutú poistnú sumu.
5. Ak v priebehu poistného obdobia došlo v dôsledku výplat poistných plnení k zníženiu
alebo vyčerpaniu poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve, poisťovňa neposkytne
za poisteného poistné plnenie, pokiaľ poistník, po vzájomnej písomnej dohode s poisťovňou, na zvyšok poistného obdobia neobnoví poistnú sumu do jej pôvodnej výšky
doplatením poistného v príslušnom pomere. Poistná suma je obnovená okamihom
zaplatenia poistného.
6. Pokiaľ sa v poistnej zmluve nedohodne inak, poistený sa podieľa na plnení z každej
poistnej udalosti peňažnou sumou dohodnutou v poistnej zmluve ako spoluúčasť. Na
plnení zo sériových poistných udalostí sa poistený podieľa spoluúčasťou, bez ohľadu na
počet škodových udalostí v sérii len raz.
7. Ak poistený nahradil poškodenému škodu sám, je poisťovňa oprávnená preskúmať
a zhodnotiť všetky skutočnosti týkajúce sa vzniku práva na plnenie z poistenia zodpovednosti tak, akoby k náhrade škody poisteným nedošlo a poskytne poistenému
v primeranej výške refundáciu do výšky sumy v akej bola povinná uhradiť škodu poškodenému za poisteného, ak nejde o prípad podľa článku 3.
8. Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase poškodenia.
9. Poisťovňa poskytne za poisteného plnenie v prípade škody na klenotoch, peniazoch
a iných cennostiach v zmysle Občianskeho zákonníka a príslušného vykonávacieho
predpisu.
10. Poisťovňa je oprávnená plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť, ak poistený alebo poistník
porušil povinnosti uvedené článku 6 ods. 1 písm. a), b) alebo h) VPP-Z. Odmietnutím
poistného plnenia poistenie zodpovednosti zanikne.
Článok 9
Náhrada súdnych a mimosúdnych trov konania
1. Ak sa poisťovňa vopred k tomu písomne zaviazala, nahradí v súvislosti so škodovou
udalosťou za poisteného náklady:
a) obhajoby poisteného (prípadne jeho zamestnanca, člena) v prípravnom konaní
a v konaní pred súdom v trestnom konaní vedenom proti poistenému v súvislosti so
škodovou udalosťou, pokiaľ poistený splnil povinnosti uložené mu v článku 6 ods. 2,
písm. e),
b) občianskeho súdneho konania o náhrade škody, ak bolo konanie potrebné na
zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia, ako aj náklady právneho
zastúpenia poisteného v tomto konaní ak súčasne splnil povinnosti uložené mu
článku 6 ods. 2, písm. f) a g),
c) náklady mimosúdneho prerokovania nároku poškodeného, pokiaľ poistený splnil
povinnosti uložené mu v článku 6 ods. 2, písm. b) a h).
2. Trovy právneho zastúpenia poisteného podľa ods. 1 tohto článku poisťovňa nahradí len
do výšky zodpovedajúcej maximálnej mimozmluvnej odmene advokáta.
Článok 10
Prechod práva na poisťovňu
1. Ak má poistený proti inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou,
prechádza jeho právo na poisťovňu, a to až do výšky poistného plnenia, ktoré za neho
poisťovňa poskytla.
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2. Na poisťovňu prechádza tiež právo poisteného na úhradu tých trov konania o náhrade
škody, uvedených v článku 9 týchto VPP-Z, ktoré boli poistenému priznané proti druhej
sporovej strane, pokiaľ ich poisťovňa za poisteného zaplatila.
3. Ak má poistený proti poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy
alebo na zníženie dôchodku a na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na
poisťovňu, pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatila, alebo za neho vypláca.
Článok 11
Právo postihu
1. Ak poistený spôsobil škodu následkom požitia alkoholu alebo návykových látok, má
poisťovňa proti nemu právo na primeranú náhradu toho, čo za neho plnila.
2. Ak poistený porušil povinnosť zabezpečiť poisťovni možnosť uplatniť právo, ktoré na
neho prešlo v zmysle § 827 Občianskeho zákonníka, je poisťovňa oprávnená požadovať
od poisteného náhradu v primeranom rozsahu.
3. Ak poistený poruší povinnosti uvedené v poistnej zmluve, týchto VPP-Z a všeobecne
záväzných právnych predpisoch a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik
škodovej udalosti alebo na výšku poistného plnenia poisťovne alebo týmto porušením
došlo k sťaženiu zistenia právneho dôvodu poistného plnenia, rozsahu alebo výšky
škody, má poisťovňa voči poistenému právo na náhradu toho, čo za neho plnila,
primeranú tomu, aký vplyv malo toto porušenie na vznik povinnosti poisťovne plniť.
Článok 12
Zánik poistenia zodpovednosti
1. Poisťovňa a poistník môže do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy poistenie
písomne vypovedať. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.
2. Poistenie zanikne písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ak ide o poistenie,
pri ktorom je dojednané bežné poistné. Výpoveď sa musí dať najmenej šesť týždňov
pred koncom poistného obdobia.
3. Poistenie možno ukončiť písomnou dohodou poisťovne a poistníka.
4. Poistenie môže vypovedať poisťovňa aj poistník do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti poisteným. Výpovedná lehota je jeden mesiac a jej uplynutím
poistenie zanikne.
5. Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené do troch
mesiacov odo dňa jeho splatnosti alebo ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo
zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne na jeho zaplatenie,
ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva obsahuje upozornenie,
že poistenie zanikne, ak nebude poistné zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len
časť poistného. Poistenie zanikne uplynutím príslušnej lehoty.
6. Poistenie ďalej zanikne:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
b) ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane,
c) ukončením činnosti poisteného uvedenej v poistnej zmluve,
d) smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,
e) vstupom poisteného do likvidácie, vyhlásením konkurzu, povolením reštrukturalizácie alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f) odstúpením poisťovne od poistnej zmluvy, ak poistné za prvé poistné obdobie, resp.
splátka poistného za prvé poistné obdobie, nebolo uhradené a pripísané na účet
poisťovne do 5 dní odo dňa začiatku poistenia a v dobe omeškania so zaplatením
poistného za prvé poistné obdobie, resp. splátky poistného za prvé poistné obdobie,
nastala škodová udalosť; odstúpením od poistnej zmluvy sa poistná zmluva zrušuje
od počiatku a poisťovňa má právo na úhradu nákladov súvisiacich s uzatvorením
a správou poistnej zmluvy,
g) odstúpením poisťovne podľa § 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka alebo ak sa
preukáže, že sa poistený pokúsil bezdôvodne obohatiť alebo sa obohatil na úkor
poisťovne; odstúpením od poistnej zmluvy sa poistná zmluva zrušuje od počiatku
a poisťovňa má právo na úhradu nákladov súvisiacich s uzatvorením a správou
poistnej zmluvy,
h) odstúpením poisťovne od poistnej zmluvy, ak poistený alebo poistník úmyselne
uvedie poisťovňu do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na plnenie alebo jeho výšky; poistenie zanikne ku dňu doručenia oznámenia
o odstúpení od poistnej zmluvy poistníkovi.
7. Pokiaľ poistenie zodpovednosti vyplýva z vlastníctva veci, poistenie zodpovednosti
zanikne tiež:
a) zmenou vlastníka veci; to neplatí v prípade, ak je poistená zodpovednosť za škodu,
ktorá vyplýva z vlastníctva veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov (BSM) a dôjde k zániku BSM smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho toho
z manželov, ktorý uzatvoril zmluvu o poistení zodpovednosti. Do poistenia vstupuje

na jeho miesto pozostalý manžel, ak je naďalej jej vlastníkom alebo spoluvlastníkom. Ak BSM zaniklo inak než z dôvodov už uvedených, považuje sa za toho, kto
uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti ten z manželov, ktorému vec pripadla pri
vysporiadaní BSM podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
b) zánikom veci (napr. jej likvidáciou, stratou, úplným zničením) alebo skončením
užívania veci.
8. Poistník alebo poistený je povinný do 30 dní od vzniku skutočnosti uvedenej v ods. 6
písm. b) až e) písomne oznámiť poisťovni jej vznik a predložiť o tom doklad. V prípade
nesplnenia si tejto povinnosti je poistník a poistený zodpovedný za škodu, ktorá v tomto
prípade vznikne poisťovni.
Článok 13
Doručovanie
1. Písomnosť zasielaná poisťovňou do vlastných rúk alebo doporučene na poslednú známu
adresu sa považuje za doručenú piatym dňom odo dňa prevzatia zásielky odosielajúcim
poštovým podnikom, ktorý je vyznačený na odtlačku pečiatky odosielajúceho poštového podniku.
2. Písomnosť zasielaná poisťovni sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia v sídle poisťovne.
Článok 14
Výklad pojmov pre účely poistenia zodpovednosti
1. Hrubá nedbanlivosť je, keď poistený vedel, že môže svojím konaním porušiť alebo
ohroziť záujem chránený všeobecne záväznými právnymi predpismi, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenia alebo ohrozenie nespôsobí.
2. Poistná zmluva je zmluva o poistení, ktorá je uzavretá medzi poistníkom a poisťovňou.
3. Poddolovanie pôdy sa rozumie ľudská činnosť spočívajúca v hĺbení podzemných
štôlní, šácht, tunelov a obdobných podzemných stavieb.
4. Poistený je fyzická alebo právnická osoba, na ktorej zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje, aj keď zmluvu sama neuzatvára.
5. Poistník je ten, kto uzavrel s poisťovňou poistnú zmluvu a je povinný platiť poistné.
6. Poškodenie veci je taká zmena stavu veci alebo jej časti, ktorá vylučuje alebo obmedzuje jej funkčnosť, pokiaľ sa vec dá opravou uviesť do pôvodného prevádzkyschopného
stavu. Poškodením veci je tiež taká zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné
odstrániť opravou, napriek tomu však možno vec ďalej používať na pôvodný účel.
7. Sadanie pôdy je klesanie zemského povrchu smerom do centra Zeme v dôsledku
pôsobenia prírodných síl alebo ľudskej činnosti.
8. Sériová škodová udalosť je viac časovo spolu súvisiacich škodových udalostí, ktoré
vyplývajú priamo alebo nepriamo z toho istého zdroja, príčiny, udalosti či iného nebezpečenstva.
9. Za okamih vzniku sériovej škodovej udalosti sa považuje vznik prvej škody počas
platnosti poistnej zmluvy.
10. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá peňažná suma alebo spôsob jej určenia, ktorou sa
poistený podieľa na poistnom plnení poisťovne a o ktorú sa zníži poistné plnenie.
11. Strata veci je stav, keď poškodený stratil nezávisle od svojej vôle možnosť s vecou
disponovať.
12. Systémová porucha stavieb je porucha, ktorú nezapríčinili užívatelia stavieb zanedbaním údržby a opráv, ale ktorá vznikla v dôsledku nesprávne použitej technológie
výstavby, nesprávne navrhnutých materiálov a ich stykov alebo nedodržaním navrhnutého postupu realizácie stavby.
13. Škoda je ujma, ktorá nastala (sa prejavuje) v majetkovej sfére poškodeného a je objektívne vyjadriteľná všeobecným ekvivalentom, t. j. peniazmi.
14. Škodová udalosť je udalosť písomne oznámená poisteným, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie z poistenia zodpovednosti.
15. Technický rok je časový interval obsahujúci 365 dní (v prestupnom roku 366 dní);
začína sa nultou hodinou dňa, ktorý sa číslom zhoduje s dňom a mesiacom začiatku
poistenia (uvedeného v poistnej zmluve) a končí sa uplynutím 365 (v prestupnom roku
366) dní.
16. Ukončenie činnosti poisteného je:
a) u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do zákonom určeného registra, výmaz z tohto
registra,
b) u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do registra, zrušenie právnickej osoby zriaďovateľom,
c) u podnikateľov - fyzických osôb, ktoré sú zapísané v zákonom určenom registri,
výmaz z tohto registra,
d) u podnikateľov - fyzických osôb, ktoré nie sú zapísané v registri, zánik oprávnenia na
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podnikateľskú činnosť.
17. Ušlý zisk je ujma vyjadriteľná v peniazoch, spočívajúca v tom že poškodený v dôsledku
škodovej udalosti nedosiahne rozmnoženie majetkových hodnôt, ktoré sa dalo očakávať
pri pravidelnom chode veci (t.j. keby nebolo došlo ku vzniku škody).
18. Zničenie veci je taká zmena stavu veci, ktorú objektívne nemožno odstrániť opravou,
a preto vec už nemožno použiť na pôvodný účel.
19. Zosúvanie pôdy je pohyb hornín z vyšších polôh svahu do nižších, ku ktorému dochádza pôsobením zemskej tiaže alebo ľudskej činnosti pri porušení podmienok rovnováhy
svahu.
Článok 15
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť dohodou v poistnej zmluve odchylne od týchto VPP-Z, pokiaľ to ustanovenia týchto VPP-Z výslovne nezakazujú.
5. Poistník uzavretím poistnej zmluvy poskytuje poisťovni súhlas s vyhotovovaním
a následným archivovaním zvukových záznamov telefonických hovorov uskutočnených
s poisťovňou v súvislosti s poistením dojednaným poistnou zmluvou.
7. Predmetom činnosti poisťovne je poisťovacia činnosť v oblasti životného poistenia
a neživotného poistenia vrátane pripoistení, sprostredkovateľské činnosti pre banky
a stavebné sporiteľne a sprostredkovateľské činnosti pre správcovské spoločnosti
a zahraničné správcovské spoločnosti a zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného
poistenia.
8. Dohľad nad činnosťou poisťovne vykonáva Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša
1, 813 25 Bratislava.
9. Sťažnosť môže podať poistník, poistený alebo osoba oprávnená z poistnej zmluvy
písomne prostredníctvom pošty, e-mailu alebo faxom. Sťažovateľ musí v sťažnosti
uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, predmet sťažnosti a čoho sa domáha. Sťažnosť,
v ktorej sťažovateľ neuvedie svoje meno, priezvisko a adresu (právnická osoba svoj
názov a sídlo) sa vybaví prešetrením skutočností uvedených v takejto sťažnosti. Lehota
na vybavenie sťažnosti vrátane prijatia opatrení na vybavenie sťažnosti je najviac 30
dní odo dňa doručenia do poisťovne. V odôvodnených prípadoch, najmä ak vybavenie
závisí od vyjadrenia tretej osoby, je možné lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac na
60 dní odo dňa doručenia sťažnosti do poisťovne, pričom je potrebné dôvody predĺženia
lehoty oznámiť sťažovateľovi do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. V prípade, ak sa
zistila opodstatnenosť sťažnosti, uvedú sa v oznámení o vybavení sťažnosti aj opatrenia
prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov.
10. Spory týkajúce sa týchto VPP - Z ako aj poistnej zmluvy a ich interpretácie podliehajú
právnemu poriadku Slovenskej republiky.
11. Práva a povinnosti z poistenia sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
12. Tieto Všeobecné poistné podmienky pre individuálne poistenie zodpovednosti za škodu
nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.
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ÚVODNÉ USTANOVENIE
Rozsah a podmienky poistenia zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len „poistenie zodpovednosti“), ktoré dojednáva Wüstenrot
poisťovňa, a.s., IČO: 31 383 408 (ďalej len „poisťovňa“) upravujú ustanovenia tejto
poistnej zmluvy, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu
(ďalej len „VPP-Z“) a ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
Článok 1
Poistné riziká
1. Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje za podmienok uvedených v článku 1 VPP-Z aj na
zodpovednosť poisteného za škodu:
a) z vlastníctva alebo správy pozemkov, budov alebo priestorov, ktoré sa používajú
výlučne pre výkon činnosti poisteného,
b) z prevádzky sociálnych zariadení pre zamestnancov (napr. závodná jedáleň, rekreačné zariadenie, škôlky a pod.) aj keď sú tieto zariadenia užívané inými osobami ako
zamestnancami,
c) na veciach, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne vnesené do
ubytovacieho zariadenia, pokiaľ prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby za
škodu zodpovedá,
d) na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle
odkladajú, pokiaľ je s prevádzkou niektorej činnosti poisteného spojené odkladanie
vecí a poistený za škodu zodpovedá,
e) na veciach, ktoré si zamestnanec poisteného odložil pri plnení pracovných úloh
alebo v priamej súvislosti s ním.
2. Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného v prípadoch, keď
bola škoda spôsobená zamestnancami (členmi) poisteného vykonávajúcimi činnosti,
ktoré sú predmetom poistenia.
Článok 2
Výluky z poistenia
1. Okrem prípadov uvedených v článku 3 VPP-Z sa poistenie zodpovednosti nevzťahuje na
zodpovednosť poisteného za škodu:
a) vzniknutú inému v súvislosti s bezdôvodným obohatením poisteného,
b) vzniknutú inému v dôsledku odstúpenia poisteného od zmluvy, nesplnením
dodacích lehôt, termínov, zvýšením nákladov alebo chybným plánovaním činnosti
poisteného,
c) z titulu zodpovednosti za vady,
d) vzniknutú na veciach, ktoré sú predmetom montáže, odborného spracovania alebo
odborného poradenstva,
e) spôsobenú stavebnou a montážnou činnosťou poisteného v prípadoch, keď rozpočtové náklady na stavebné a montážne práce dodávané poisteným na jednom
stavebnom diele presahujú 175 000 eur,
f) vzniknutú stratou, poškodením, zničením, vymazaním, porušením, modifikáciou
elektronických dát, stratou ich použiteľnosti alebo znížením funkčnosti, automatizovaným spracovaním dát alebo akoukoľvek softvérovou činnosťou,
g) v dôsledku vlastníctva alebo prevádzkovania železníc, letísk, prístavov, dokov alebo
prístavných mostov,
h) v dôsledku vlastníctva alebo prevádzkovania oddychových alebo zábavných parkov
a ich príslušenstva, štadiónov, športových hál, areálov zimných športov alebo kúpalísk,
i) v dôsledku vlastníctva alebo prevádzkovania skládok odpadu,
j) pri vedení účtovníctva,
k) vzniknutú v súvislosti s činnosťou finančnej inštitúcie,
l) z prevádzkovania súkromných bezpečnostných služieb,
m) z prevádzkovania autoumyvární, autoservisov, autobazárov, čerpacích staníc alebo
nádrží pohonných hmôt,
n) z poskytovania akejkoľvek sprostredkovateľskej alebo poradenskej činnosti,
o) vzniknutú v súvislosti s prevádzkovaním garáží alebo iných podnikov podobného
druhu na vozidlách alebo ich príslušenstve, a to i v prípadoch, ak ide o garáže alebo
podniky podobného druhu patriace k reštauráciám, hotelom alebo iným ubytovacím
zariadeniam,
p) spôsobenú prevádzkou lodí alebo lietadiel.
2. Poisťovňa z poistenia zodpovednosti nenahradí finančnú škodu vzniknutú v dôsledku
úniku médií (vody, plynu a pod.) z nadzemných alebo podzemných potrubí.
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Článok 3
Poistné plnenie a spoluúčasť
Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie, ak počas trvania poistenia nastala
poistná udalosť.
Ak sú v poistnej zmluve pre vybrané riziká dojednané výšky sublimitov plnenia pre
náhradu škody, započítava sa vyplatená náhrada škody za tieto vybrané riziká do celkovej poistnej sumy dohodnutej pre základné poistenie.
Ak má poisťovňa vyplatiť náhradu poškodenému, ktorému vzniklo z tej istej poistnej
udalosti právo na plnenie aj zo zmluvného poistenia majetku, je povinnosť poisťovne
nahradiť za poisteného škodu na tomto majetku splnená do výšky plnenia zo zmluvného poistenia dňom jej úhrady, a to aj bez súhlasu poisteného.
Poistený sa podieľa na plnení z každej poistnej udalosti spoluúčasťou vo výške 10 %,
minimálne 50 eur, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté iná spoluúčasť.

