
 

 

POŽADOVANÝ SPÔSOB ZABEZPEČENIA POISTENÝCH VECÍ /1117 

platné od 22.11.2017 

 
Článok 1 

Limity poistného plnenia podľa zabezpečenia 
pre uzamknuté stavby 

Požadované zabezpečenie sa vzťahuje na hnuteľné 
poistené veci umiestnené v uzatvorených 
a uzamknutých stavbách. Zabezpečenie sa 
nevzťahuje na finančnú hotovosť a cennosti. 

1. Okná a iné sklenené otvory (výklady, svetlíky) 

1.1. Limit 10.000,00 EUR 
- všetky okná musia byť uzavreté zvnútra (ak sú 

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

- pevne osadené (neotvárateľné) sklenené plochy 
(napr. výkladové sklá) bez ďalšieho 
zabezpečenia. 

1.2. Limit 20.000,00 EUR 
- všetky okná musia byť uzavreté zvnútra (ak sú 

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

- okná a iné presklené otvory s plochou väčšou 
ako 600 cm2 nachádzajúce sa vyššie ako 3 
metre nad okolitým terénom bez ďalšieho 
zabezpečenia, a 

- okná a iné presklené otvory s plochou väčšou 
ako 600 cm2 nachádzajúce sa nižšie ako 3 metre 
nad okolitým terénom musia byť zabezpečené: 

- bezpečnostným zasklením P2A alebo 
- bezpečnostnou fóliou P2A.  

1.3. Limit 50.000,00 EUR 
- všetky okná musia byť uzavreté zvnútra (ak sú 

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

- okná a iné presklené otvory s plochou väčšou 
ako 600 cm2 nachádzajúce sa vyššie ako 3 
metre nad okolitým terénom bez ďalšieho 
zabezpečenia, a 

- okná a iné presklené otvory s plochou väčšou 
ako 600 cm2 nachádzajúce sa nižšie ako 3 
metre nad okolitým terénom musia byť 
zabezpečené: 

- bezpečnostným zasklením P3A alebo 
- bezpečnostnou fóliou P3A alebo 
- funkčnou mrežou alebo 
- funkčnou roletou alebo 
- funkčnou okenicou. 

2. Dvere, brány, vráta (ďalej len „vstupy“) 

2.1. Limit 5.000,00 EUR 
- všetky vstupy musia byť uzavreté a uzamknuté 

plnými dverami (ak sú dvere presklené, tak ich 

presklené časti väčšie ako 600 cm2 musia byť 
zabezpečené podľa čl. 1 ods. 1.1.), 

- všetky vstupy musia byť zabezpečené: 
- bezpečnostným zámkom s triedou odolnosti 2 

s bezpečnostným štítom alebo 
- dvoma visiacimi zámkami. 

2.2. Limit 10.000,00 EUR 
- všetky vstupy musia byť uzavreté a uzamknuté 

plnými dverami (ak sú dvere presklené, tak ich 
presklené časti väčšie ako 600 cm2 musia byť 
zabezpečené podľa čl. 1 ods. 1.1.), 

- všetky vstupy musia byť zabezpečené: 
- bezpečnostným zámkom s triedou odolnosti 3 

s bezpečnostným štítom alebo 
- bezpečnostným zámkom s triedou odolnosti 2  

s bezpečnostným štítom a zároveň 
o funkčnou otvárateľnou mrežou alebo 
o funkčnou roletou alebo 
o prídavným bezpečnostným zámkom. 

2.3. Limit 20.000,00 EUR 
- všetky vstupy musia byť uzavreté a uzamknuté 

plnými dverami (ak sú dvere presklené, tak ich 
presklené časti väčšie ako 600 cm2 musia byť 
zabezpečené podľa čl. 1 ods. 1.2.) v zárubniach 
zabezpečených proti roztiahnutiu, 

- všetky vstupy musia byť zabezpečené: 
- bezpečnostným zámkom s triedou odolnosti 4 

s bezpečnostným štítom alebo 
- bezpečnostným zámkom s triedou odolnosti 3  

s bezpečnostným štítom a zároveň 
o funkčnou otvárateľnou mrežou alebo 
o funkčnou roletou alebo 
o prídavným bezpečnostným zámkom. 

2.4. Limit 50.000,00 EUR 
- všetky vstupy musia byť uzavreté a uzamknuté 

plnými dverami (ak sú dvere presklené, tak ich 
presklené časti väčšie ako 600 cm2 musia byť 
zabezpečené podľa čl. 1 ods. 1.3.) v zárubniach 
zabezpečených proti roztiahnutiu, 

- všetky vstupy musia byť zabezpečené: 
- bezpečnostným zámkom s triedou odolnosti 4 

s bezpečnostným štítom a zároveň 
o funkčnou otvárateľnou mrežou alebo 
o funkčnou roletou alebo 
o prídavným bezpečnostným zámkom. 

3.  Steny, obvodové múry, podlahy a stropy 

3.1. Limit 5.000,00 EUR 
- obvodový plášť nespĺňa podmienky uvedené 

v ods. 3.2. 

3.2. Limit 50.000,00 EUR 



 

 

- obvodový plášť, podlahy a stropy musia byť 
z tehál, presných tvárnic alebo zo železobetónu, 
či iného obdobného ťažko prierazného materiálu. 

4. EZS, strážna služba 
Pri zabezpečení chráneného priestoru EZS alebo 
strážnou službou sa zvyšujú limity poistného plnenia 
o koeficient:  

1. EZS s vývodom zvodu signálu do 
vonkajšej sirény  

x   2,0 

2. EZS s vývodom zvodu signálu na ATV x   5,0 

3. EZS s vývodom zvodu signálu na SRP x 10,0 

4. strážna služba I.  x  3,0 

5. strážna služba II. x  6,0 

(nie je možná kombinácia koeficientov) 
 

Článok  2 
Limity poistného plnenia podľa zabezpečenia 

pre voľné priestranstvo 
Požadované zabezpečenie sa vzťahuje na hnuteľné 
poistené veci umiestnené mimo uzatvorených 
a uzamknutých stavieb. Zabezpečenie sa 
nevzťahuje na finančnú hotovosť a cennosti. 

1. Limit 2.000,00 EUR 
- oplotenie voľného priestranstva musí mať výšku 

min. 160 cm a 
- všetky vstupy musia byť uzamknuté 

a zabezpečené: 
- dózickým zámkom alebo  
- visiacim zámkom alebo 
- bezpečnostným zámkom s triedou odolnosti 2. 

2. Limit 10.000,00 EUR 
- pevné oplotenie voľného priestranstva musí mať 

výšku min. 180 cm a 
- všetky vstupy musia byť uzamknuté 

a zabezpečené: 
- bezpečnostným zámkom s triedou odolnosti 3 

alebo  
- dvoma visiacimi zámkami so zvýšenou 

ochranou strmeňa a 

3. Limit 20.000,00 EUR 
- pevné oplotenie voľného priestranstva musí mať 

výšku min. 180 cm a 
- všetky vstupy musia byť uzamknuté 

a zabezpečené: 
- bezpečnostným zámkom s triedou odolnosti 3 

alebo  
- dvoma visiacimi zámkami so zvýšenou 

ochranou strmeňa a 
- voľné priestranstvo musí byť: 

- v mimopracovnej dobe osvetlené a strážené 
služobným psom alebo 

- v mimopracovnej dobe strážené strážnou 
službou I. 

4. Limit 50.000,00 EUR 
- pevné oplotenie voľného priestranstva musí mať 

výšku min. 180 cm a 

- všetky vstupy musia byť uzamknuté 
a zabezpečené bezpečnostným zámkom 
s triedou odolnosti 3 a 

- voľné priestranstvo  musí byť: 
- v mimopracovnej dobe osvetlené a strážené 

strážnou službou I. alebo 
- v mimopracovnej dobe chránené EZS 

s vývodom zvodu signálu na SRP. 
 

Článok  3 
Limity poistného plnenia podľa zabezpečenia 

pre cennosti 
Požadované zabezpečenie sa vzťahuje na finančnú 
hotovosť a cennosti umiestnené v schránke alebo 
trezore. 

1. Limit 1.000,00 EUR 
- poistené predmety musia byť uložené 

v uzamknutej schránke a zabezpečenie 
miestnosti musí byť min. v zmysle čl. 1 ods. 1.1., 
2.2. a 3.1.  

2. Limit 5.000,00 EUR 
- poistené predmety musia byť uložené v trezore s 

odolnosťou BT 0 a zabezpečenie miestnosti musí 
byť min. v zmysle čl. 1 ods. 1.3., 2.4. a 3.2. alebo 

- poistené predmety musia byť uložené v trezore 
s odolnosťou BT I a zabezpečenie miestnosti 
musí byť min. v zmysle čl. 1 ods. 1.2., 2.3. a 3.2.  

3. Limit 10.000,00 EUR 
- poistené predmety musia byť uložené v trezore s 

odolnosťou BT I a zabezpečenie miestnosti musí 
byť min. v zmysle čl. 1 ods. 1.3., 2.4. a 3.2. alebo 

- poistené predmety musia byť uložené v trezore 
s odolnosťou BT II a zabezpečenie miestnosti 
musí byť min. v zmysle čl. 1 ods. 1.2., 2.3. a 3.2. 

4. Limit 20.000,00 EUR 
- poistené predmety musia byť uložené v trezore s 

odolnosťou BT II a zabezpečenie miestnosti musí 
byť min. v zmysle čl. 1 ods. 1.3., 2.4. a 3.2. alebo 

- poistené predmety musia byť uložené v trezore 
s odolnosťou BT III a zabezpečenie miestnosti 
musí byť min. v zmysle čl. 1 ods. 1.2., 2.3. a 3.2. 

5. EZS, strážna služba 
Pri zabezpečení chráneného priestoru EZS alebo 
strážnou službou sa zvyšujú limity poistného plnenia 
o koeficient:  

1. EZS s vývodom zvodu signálu do 
vonkajšej sirény 

x 1,5 

2. EZS s vývodom zvodu signálu na ATV x 2,0 

3. EZS s vývodom zvodu signálu na SRP x 4,0 

4. strážna služba I.  x 1,5 

5. strážna služba II. x 2,5 

(nie je možná kombinácia koeficientov) 

 

 



 

 

Článok  4 
Limity poistného plnenia podľa zabezpečenia 

pre lúpež 
Požadované zabezpečenie sa vzťahuje na poistené 
hnuteľné veci, finančnú hotovosť a cennosti 
umiestnené v schránke alebo trezore. 

1. Limit 10.000,00 EUR 
-  zabezpečenie nespĺňa podmienky uvedené 

v bodoch 2. a 3. 

2. Limit 20.000,00 EUR 
Chránený priestor musí byť zabezpečený: 
- funkčnou EZS s poplachovým tlačidlom, ktorej 

zvod signálu je vyvedený na  SRP alebo 
- strážnou službou II. 

3. Limit 50.000,00 EUR 
Chránený priestor musí byť zabezpečený: 
- funkčnou EZS s poplachovým tlačidlom, ktorej 

zvod signálu je vyvedený na  SRP a  
- strážnou službou II. 
 

Článok  5 
Limity poistného plnenia podľa zabezpečenia 

pre peňažného posla 
Požadované zabezpečenie sa vzťahuje na finančnú 
hotovosť a cennosti počas ich prepravy. 

1. Limit 5.000,00 EUR 
-  poistené predmety musia byť v riadne 

uzatvorenom kufríku alebo v pevnej taške a 
prepravované jednou osobou vybavenou 
obranným sprejom. 

2. Limit 10.000,00 EUR 
-  poistené predmety musia byť v riadne 

uzatvorenom kufríku alebo v pevnej taške a 
prepravované dvoma osobami vybavenými 
obrannými sprejmi.  

3. Limit 20.000,00 EUR 
-  poistené predmety musia byť v riadne 

uzatvorenom bezpečnostnom kufríku a 
prepravované dvoma osobami vybavenými 
obrannými sprejmi alebo 

-  poistené predmety musia byť v riadne 
uzatvorenom bezpečnostnom kufríku a 
prepravované dvoma osobami vybavenými 
jednou strelnou zbraňou. 

4. Limit 50.000,00 EUR 
-  poistené predmety musia byť v riadne 

uzatvorenom bezpečnostnom kufríku a 
prepravované dvoma osobami vybavenými 
jednou strelnou zbraňou a obranným sprejom. 

 
Článok  6 

Limity poistného plnenia podľa zabezpečenia 
pre pojazdné pracovné stroje 

Požadované zabezpečenie sa vzťahuje na 
pojazdné pracovné stroje a ich súčasti umiestnené 
mimo uzamknutých stavieb alebo oploteného 
voľného priestranstva. 

1. Limit 5.000,00 EUR 
-  poistené predmety musia byť uzamknuté 

funkčnými zámkami na dverách. 

2. Limit 25.000,00 EUR 
-  poistené predmety musia byť uzamknuté 

funkčnými zámkami na dverách a vybavené 
minimálne dvoma zabezpečovacími 
zariadeniami: 
- mechanické zabezpečenie (pevné alebo 

odnímateľné), 
- imobilizér, 
- elektronický vyhľadávací systém. 

 


