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Oddiel I – Poistenie majetku
Pre poistenie podľa tohto oddielu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, VPP PMA 2019, OPP ZVL 2019, OPP
ODV 2019, OPP SKL 2019, tieto Zmluvné dojednania – Biznis Plus (ďalej len „ZD BP 2019“) a ustanovenia poistnej zmluvy
(ďalej len „zmluva“).
Článok 1
Rozsah poistenia
1. V poistení živelných udalostí je možné dojednať poškodenie, zničenie alebo stratu poisteného predmetu rizikami, resp.
skupinami rizík:
Rozšírený
a) FLEXA – v rozsahu Čl. 2 ods. 2. OPP ZVL 2019,
rozsah
b) povodeň a záplava - v rozsahu Čl. 2 bod 3. písm. a) OPP ZVL 2019,
živelného
c) zemetrasenie - v rozsahu Čl. 2 bod 4. písm. b) OPP ZVL 2019,
poistenia
d) víchrica a krupobitie - v rozsahu Čl. 2 bod 5. písm. a) a b) OPP ZVL 2019,
e) doplnkové živelné riziká - v rozsahu Čl. 2 bod 5. písm. c) až i) OPP ZVL 2019,
f) vodovodné škody - v rozsahu Čl. 2 bod 5. písm. k) OPP ZVL 2019,
g) komplexný živel - v rozsahu písm. a) až f) tohto bodu.
2. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci poistným rizikom „rozšírený rozsah poistenia“ (alebo „EC“) v rozsahu
OPP ZVL 2019, Čl.2 bodu 5. sa vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie veci spôsobené:
a) atmosférickými zrážkami,
b) voľne žijúcimi živočíchmi.
3. Odchylne od OPP ZVL 2019, Čl. 3, bodu 4. písm. d) sa poistenie pre prípad úniku vody, kvapaliny alebo pary z vodovodného
zariadenia vzťahuje aj na stratu vody, kvapaliny alebo pary z vodovodných zariadení.
4. Odchylne od OPP ZVL 2019, Čl. 6, bodu 22. sa za vodovodné zariadenie považujú aj vonkajšie dažďové žľaby a zvody.
Odcudzenie
5. Pokiaľ je v zmluve dojednané „Odcudzenie“, poistenie kryje riziká:
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Vonkajší
vandalizmus

Sklo
Preprava
nákladu

Preprava peňazí

Voľné
priestranstvo
Budova vo
výstavbe

a) krádež vlámaním - v rozsahu Čl. 2 bod 1. písm. a) OPP ODV 2019,
b) vandalizmus - v rozsahu Čl. 2 bod 2. OPP ODV 2019,
c) lúpežné prepadnutie - v rozsahu Čl. 2 bod 1. písm. b) OPP ODV 2019.
6. Pokiaľ je v zmluve dojednané poistenie „Vonkajší vandalizmus“, poistenie sa vzťahuje na:
a) úmyselné poškodenie alebo zničenie poisteného predmetu zvonku prístupného priestoru cudzou osobou,
b) náhradu nákladov na odstránenie nežiaduceho zafarbenia v zmysle výrobcom určeného postupu, pokiaľ je predmet
poistenia ošetrený špeciálnym povrchom alebo náterom, ktorý má vlastnosti umožňujúce odstránenie nežiaduceho
zafarbenia (napr. sprejermi) umytím bez potreby obnovy tohto povrchu alebo náteru. Limitom plnenia pre náklady
uvedené v tomto písmene je poistná suma dojednaná pre riziko „Vonkajší vandalizmus“, maximálne však 300 € za jedno
poistné obdobie,
c) okrem prípadu uvedeného v písmene b) tohto bodu, za „Vonkajší vandalizmus“ sa nepovažuje poškodenie alebo zničenie
povrchu veci akýmkoľvek znečistením, zafarbením a pod. (napr. sprejermi), ktoré nemá za následok funkčné poškodenie
predmetu poistenia,
d) poistenie „Vonkajší vandalizmus“ sa vzťahuje iba na poistné udalosti, ktoré boli vyšetrené políciou.
7. Pokiaľ je v zmluve dojednané poistenie „Sklo“, poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie skla podľa OPP SKL
2019.
8. Pokiaľ je v zmluve dojednané poistenie „Preprava nákladu“, poistenie sa odchylne od Čl. 3 bod 4. písm. b) OPP ZVL 2019
vzťahuje na:
a) poškodenie, zničenie alebo stratu poisteného nákladu pri preprave spôsobené živelnými rizikami uvedenými ako
komplexný živel v zmysle bodu 1 písm. g) tohto článku,
b) poškodenie, zničenie alebo stratu poisteného predmetu pri preprave v príčinnej súvislosti s haváriou vyšetrenou políciou.
Strata poisteného predmetu je poistením krytá za predpokladu, že osoba vykonávajúca prepravu, bola zbavená možnosti
sa o poistené veci starať.
9. Poistenie podľa bodu 5 tohto článku je možné rozšíriť o odcudzenie poisteného predmetu pri preprave, ktoré bolo
spôsobené:
a) krádežou vlámaním sa do vozidla,
b) krádežou vozidla,
c) lúpežným prepadnutím - v rozsahu bodu 5 písm. c) tohto článku.
10.
Pokiaľ je v zmluve dojednané poistenie „Preprava peňazí“, poistenie sa vzťahuje na:
a) poškodenie alebo zničenie peňazí a/alebo cenín pri preprave živelnými rizikami uvedenými ako komplexný živel
v zmysle bodu 1 písm. g) tohto článku,
b) poškodenie alebo zničenie peňazí a/alebo cenín pri preprave v príčinnej súvislosti s haváriou vyšetrenou políciou,
c) odcudzenie peňazí a/alebo cenín lúpežným prepadnutím v rozsahu bodu 5 písm. c) tohto článku.
11.
Pokiaľ je v zmluve dojednané „Voľné priestranstvo“, poistenie sa vzťahuje odchylne od Čl. 3 bod 1. písm. p) OPP
ZVL 2019 aj na škody na hnuteľnom majetku umiestnenom na voľnom priestranstve, ak ku škode došlo víchricou alebo
krupobitím. Rozšírenie krytia sa vzťahuje len na tie veci, pri ktorých je voľné priestranstvo vyslovene dojednané.
12.
Pokiaľ je v zmluve dojednané poistenie „Budova vo výstavbe“, poistenie sa vzťahuje na:
a) poškodenie alebo zničenie poistenej budovy vo výstavbe rizikami uvedenými ako komplexný živel v zmysle bodu 1 písm.
g) tohto článku. Riziká povodeň, záplava, víchrica, krupobitie a doplnkové živelné riziká sú kryté až po pevnom osadení
okien, dverí a strešnej krytiny. Vodovodné škody sú kryté za podmienky riadne vykonanej tlakovej skúšky.
b) poškodenie alebo zničenie stavebného materiálu a drobných stavebných mechanizmov slúžiacich k výstavbe
poisteného predmetu rizikami uvedenými ako komplexný živel v zmysle bodu 1 písm. g) tohto článku. Vodovodné škody
sú kryté za podmienky riadne vykonanej tlakovej skúšky. Zároveň sa dojednáva poistenie „Voľné priestranstvo“.
c) odcudzenie stavebných súčastí poisteného predmetu, odcudzenie stavebného materiálu, drobných stavebných
mechanizmov slúžiacich k výstavbe poisteného predmetu.

Článok 2
Predmety poistenia
1. Poistenie živelných udalostí a odcudzenia podľa Čl. 1 bod 1. a 5. týchto ZD BP 2019 je možné dojednať pre nasledujúce
predmety, pokiaľ nie je uvedené inak, v zmysle Špecifikácie skupín predmetov poistenia VPP PMA 2019 (ďalej len
Špecifikácia):
a) budovy - v zmysle skupiny A. Špecifikácie,
b) vedľajšie stavby,
c) výrobné a prevádzkové zariadenia - v zmysle skupiny B. Špecifikácie a odchylne od skupiny B. bod b) Špecifikácie
vrátane samohybných pracovných strojov s prideleným EČV,
d) cudzie veci - v zmysle Čl. 3 bod 2. VPP PMA 2019 vrátane samohybných pracovných strojov,
e) zásoby - v zmysle skupiny C. Špecifikácie,
f) peniaze a ceniny - v zmysle skupiny D. písm. d) a e) Špecifikácie,
g) cennosti - v zmysle skupiny D. písm. f) Špecifikácie,
h) veci zamestnancov - v zmysle skupiny D. písm. l) Špecifikácie,
i) náklady na obnovu dát,
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j) veci na výstave,
k) veci umeleckej a historickej hodnoty - v zmysle skupiny D. písm. g) až j) Špecifikácie,
l) predajné automaty.
2. Poistenie živelných udalostí podľa Čl. 1 bod 1. týchto ZD BP 2019 je možné dojednať pre stavebné súčasti v prenajatom
priestore.
3. Poistenie odcudzenia podľa Čl. 1 bod 5. týchto ZD BP 2019 je možné dojednať pre:
a) stavebné súčasti na vonkajšej strane budovy,
b) stavebné súčasti vo vnútri budovy,
c) stavebné súčasti na vonkajšej strane budovy a vo vnútri budovy.
4. Predmetom poistenia pre vonkajší vandalizmus sú:
a) poistené budovy a vedľajšie stavby vrátane stavebných súčastí a predmetov na vonkajšej strane poistenej budovy alebo
vedľajšej stavby,
b) poistené stavebné súčasti v prenajatom priestore.
Poistenie vonkajší vandalizmus sa nevzťahuje na škody na skle výkladných skríň, okien, dverí alebo iných stavebných
súčastí vrátane nalepených snímačov zabezpečovacích zariadení, nalepených fólií, nápisov, malieb a iných výzdob alebo
povrchových úprav na poškodenom alebo zničenom skle. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie budovy vo výstavbe alebo
celkovej rekonštrukcii.
5. Poistenie skla je možné dojednať pre predmety:
a) zasklenie stavebných súčastí a príslušenstva budovy - bežné zasklenie a zasklenie v zmysle Čl. 3 bod 1. písm. b) OPP
SKL 2019,
b) zasklenie výrobných a prevádzkových zariadení - odchylne od Čl. 4 bod 1. písm. a) OPP SKL 2019, pokiaľ sú tieto
zariadenia statické, bez prvkov, pomocou ktorých je možné poistené zariadenia uviesť do pohybu (kolesá, zdroj pohonu
a pod.),
c) špeciálne zasklenie bližšie určené v zmluve (napr. sklenené mozaiky, umelecké zasklenie),
d) špeciálna povrchová úprava skla - v zmysle Čl. 3 bod 2. písm. a) OPP SKL 2019,
e) reklamné tabule – v zmysle Čl. 3 bod 2. písm. b) OPP SKL 2019.
6. Predmetom poistenia prepravy nákladu sú:
a) výrobné a prevádzkové zariadenia vo vlastníctve poisteného,
b) cudzie veci v zmysle Čl. 3 bod 2. VPP PMA 2019,
c) zásoby vo vlastníctve poisteného,
ktoré sú prepravované vozidlom vo vlastníctve alebo oprávnenej držbe poisteného a vozidlo je riadené poisteným, jeho
zástupcom alebo zamestnancom a to vlastným menom a na náklady poisteného. Poistenie prepravy začína odchodom
naloženého vozidla z miesta nakládky, trvá počas súvislej jazdy a končí príchodom na miesto vykládky.
7. Predmetom poistenia prepravy peňazí sú peniaze a ceniny vo vlastníctve poisteného, ktoré sú prepravované poisteným,
jeho zástupcom alebo zamestnancom.
8. Predmetom poistenia hnuteľného majetku na voľnom priestranstve sú veci, ktoré sú vzhľadom na ich objem alebo vlastnosti
umiestnené na voľnom priestranstve a zároveň ktorých charakter materiálu, z ktorého sú zhotovené umožňuje ich
skladovanie na otvorenom priestranstve a vykazujú zvýšenú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Za hnuteľný majetok
na voľnom priestranstve sa nepovažujú motorové vozidlá, vedené ako zásoby.
9. Predmetom poistenia budovy vo výstavbe sú:
a) budova vo výstavbe alebo v celkovej rekonštrukcii vrátane jej stavebných súčastí, na ktorú bolo vydané stavebné
povolenie,
b) stavebný materiál a drobné stavebné mechanizmy, ktoré sú vo vlastníctve poisteného a slúžia k výstavbe alebo
rekonštrukcii poistenej budovy.
Poistenie sa nevzťahuje na opustené objekty, kde boli pozastavené stavebné alebo rekonštrukčné práce.
Článok 3
Poistná hodnota, poistná suma
1. Ak nie je v zmluve uvedené inak, predmety poistenia sa poisťujú na novú hodnotu v zmysle Čl. 7 bodu 2. písm. a) VPP PMA
2019, okrem poistenia cudzích vecí a vecí zamestnancov.
2. Poistná hodnota cudzích vecí môže byť vyjadrená ako:
a) nová hodnota poisťovanej veci v zmysle Čl. 7 bod 2. písm. a) VPP PMA 2019 pre prípady, že poistník a/alebo poistený
užíva cudziu vec na výkon svojej podnikateľskej činnosti (napr. finančný leasing) alebo
b) časová hodnota poisťovanej veci v zmysle Čl. 7 bod 2. písm. b) VPP PMA 2019.
V prípade poistenia cudzích vecí na časovú hodnotu sa poistenie dojednáva na prvé riziko. V prípade poistenia budov
a/alebo vedľajších stavieb v zmysle Čl. 2 bod 1. písm. a), b) týchto ZD BP 2019, ktoré sa považujú za cudziu vec, sa
poistenie dojednáva na novú hodnotu, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.
3. V prípade vecí zamestnancov sa poistenie dojednáva na časovú hodnotu v zmysle Čl. 7 bod 2. písm. b) VPP PMA 2019.
4. Ak nie je v zmluve uvedené inak, predmety poistenia podľa Čl. 2 bod 1. písm. f) až l) a bodu 2. a 3. týchto ZD BP 2019 sa
poisťujú na prvé riziko.
5. Poistenie podľa Čl. 2 bod 4. až 7. týchto ZD BP 2019 sa dojednáva na prvé riziko.
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6. V prípade poistenia budovy vo výstavbe sa poistenie dojednáva na novú hodnotu budovy v čase jej dokončenia, za ktoré
sa považujú celkové náklady na jej novostavbu v mieste poistenia, vrátane preukázaných a primeraných nákladov
vynaložených na projektovú dokumentáciu.
Článok 4
Miesto poistenia
1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú v mieste poistenia uvedenom v zmluve v zmysle Čl. 4 VPP PMA
2019.
2. Pre predmety poistenia podľa Čl. 2 bod 1. písm. f) až l) a bodov 2., 3., 4., 5. týchto ZD BP 2019, sa poistenie vzťahuje na
poistné udalosti, ktoré vzniknú v ktoromkoľvek mieste poistenia uvedeného v zmluve s výnimkou tých miest poistenia, kde
je poistená budova vo výstavbe.
3. Pre poistenie vecí na výstave podľa Čl. 2 bod 1. písm. j) týchto ZD BP 2019 je miesto poistenia rozšírené na priestory
výstaviska na území Slovenskej republiky, kde má poistený vyhradený priestor na základe písomnej zmluvy alebo dohody
s organizátorom výstavy, expozície a pod.
Mobilita
4. Pokiaľ je v zmluve dojednaná „Mobilita“, miesto poistenia sa rozširuje na adresu miesta výkonu práce v rámci celého územia
Slovenskej republiky. Rozšírenie miesta sa vzťahuje pre zvolený rozsah poistenia a len na tie veci, pri ktorých je mobilita
vyslovene dojednaná. Ak je dojednaná „Mobilita“, poistenie sa nevzťahuje na poškodenie poistenej veci počas prepravy.
5. V prípade poistenia prepravy nákladu je miestom poistenia územie Slovenskej republiky.
6. Poistenie podľa bodu 5. tohto článku je možné rozšíriť na územie Európy, s výnimkou štátov Ukrajina, Ruská federácia,
Arménsko, Gruzínsko, Azerbajdžan, Moldavsko, Albánsko, Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Azory, Grónsko,
Island, Kanárske ostrovy, Cyprus a Madeira, ak nie je v zmluve uvedené inak.
7. V prípade poistenia prepravy peňazí je miestom poistenia územie Slovenskej republiky.
Článok 5
Poistné plnenie
1. Pre riziko povodeň a záplava poskytne poisťovateľ pre skupinu rovnakých predmetov poistenia dojednaný ročný limit plnenia
uvedený v zmluve, maximálne však vo výške 3 000 000 Eur za všetky poistené predmety.
2. Ak je dojednané poistenie komplexný živel, pre riziko povodeň a záplava poskytne poisťovateľ plnenie s maximálnym ročným
limitom 10% a pre doplnkové živelné riziká plnenie s maximálnym ročným limitom 10% z dojednanej poistnej sumy pre
skupinu rovnakých predmetov poistenia. Pre riziko povodeň a záplava zároveň platí ustanovenie bodu 1 tohto článku.
3. Pre riziko víchrica a krupobitie poskytne poisťovateľ pre skupinu rovnakých predmetov poistenia dojednaný ročný limit
uvedený v zmluve, maximálne však vo výške 3 000 000 Eur za všetky poistené predmety.
4. Pre riziko zemetrasenie poskytne poisťovateľ pre skupinu rovnakých predmetov poistenia dojednaný ročný limit plnenia
uvedený v zmluve, maximálne však vo výške 3 000 000 Eur za všetky poistené predmety.
5. Pre doplnkové živelné riziká a vodovodné škody poskytne poisťovateľ ročný limit plnenia uvedený v zmluve pre skupinu
rovnakých predmetov poistenia.
6. Pre riziko povodeň a záplava nadobúda poistenie účinnosť až mesiac od dátumu uzavretia poistenia, pokiaľ v zmluve nie je
dohodnuté, že poistenie vznikne neskôr. Táto podmienka neplatí v prípade, ak bol predmet poistenia uvedený v zmluve
poistený u poisťovateľa alebo u iného poisťovateľa voči riziku záplavy a povodne do dňa predchádzajúceho dátumu
uzavretia tohto poistenia.
7. Ak je v zmluve dojednané poistenie hnuteľného majetku pre živelné udalosti v ľubovoľnom rozsahu, poistenie sa
v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na peniaze a ceniny. Poisťovateľ poskytne ročný limit plnenia najviac do výšky 500 Eur so
spoluúčasťou 30 Eur, ak nie je v zmluve uvedené inak.
8. Ak je v zmluve dojednané poistenie peňazí pre živelné udalosti a tie sa nachádzajú v inej uzamknutej schránke ako určuje
Čl. 4 bod 5. VPP PMA 2019 (napr. registračná pokladňa), poskytne poisťovateľ poistné plnenie do výšky dojednanej poistnej
sumy, maximálne však 1 700 Eur na jednu poistnú udalosť.
9. Ak je v zmluve dojednané poistenie hnuteľného majetku pre odcudzenie v ľubovoľnom rozsahu, poistenie sa vzťahuje aj na
odcudzenie peňazí a cenín. Poisťovateľ poskytne ročný limit plnenia najviac do výšky 500 Eur so spoluúčasťou 30 Eur, ak
nie je v zmluve uvedené inak za podmienky dodržania ustanovení ZD ZAB 2019.
10. Ak je v zmluve dojednané poistenie budov v ľubovoľnom rozsahu, poistenie sa vzťahuje aj na odcudzenie stavebných
súčastí na vonkajšej strane a/alebo vo vnútri poistenej budovy alebo vedľajších stavieb. Poisťovateľ poskytne ročný limit
plnenia najviac do výšky 700 Eur spolu so spoluúčasťou 30 Eur, ak nie je v zmluve uvedené inak za podmienky dodržania
ustanovení ZD ZAB 2019 .
11. Ak boli poistené náklady na obnovu dát, pri poškodení nosičov dát, poisťovateľ poskytne plnenie vo výške primeraných
preukázateľne vynaložených nákladov na opravu poškodených vecí alebo nákladov na materiál na znovunadobudnutie
zničených alebo stratených vecí, znížené o cenu zvyškov. Ak poistený náklady na opravu alebo znovunadobudnutie
nevynaložil, poisťovateľ vyplatí hodnotu materiálu vloženého do postihnutej poistenej veci. V prípade poškodenia alebo
zničenia programového vybavenia poskytne poisťovateľ náklady na opätovnú inštaláciu pôvodne zakúpenej licencie podľa
zmluvne dohodnutých podmienok s dodávateľom poškodeného resp. zničeného programového vybavenia.
12. V prípade poistenia vecí umeleckej a historickej hodnoty v zmysle Čl. 2, bod 1. písm. k) týchto ZD BP 2019 sa pri stanovení
poistného plnenia vychádza z dojednanej poistnej sumy alebo zo sumy, ktorú by bolo možné reálne získať predajom
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poistenej veci bezprostredne pred poistnou udalosťou, podľa toho, ktorá je nižšia (ďalej len stanovená suma). Zároveň sa
dojednáva, že:
a) poisťovateľ poskytne plnenie za poistené veci s výnimkou zbierok vo výške nákladov na uvedenie do pôvodného stavu
alebo nákladov na zhotovenie umeleckej kópie. Ak nie je možné vec uviesť do pôvodného stavu alebo nie je možné
zhotoviť kópiu, poistený má právo na vyplatenie stanovenej sumy.
b) v prípade poškodenia poistenej zbierky alebo jej časti poskytne poisťovateľ plnenie zodpovedajúce nákladom na
uvedenie do pôvodného stavu. Ak nie je možné uvedenie do pôvodného stavu, poisťovateľ poskytne plnenie vo výške
podielu zo stanovenej sumy, ktorý zodpovedá znehodnoteniu zbierky vyjadreného v percentách pred a po poistnej
udalosti. V prípade zničenia alebo straty celej poistenej zbierky poskytne poisťovateľ plnenie vo výške stanovenej sumy.
V prípade zničenia alebo straty časti poistenej zbierky poskytne poisťovateľ plnenie vo výške podielu zo stanovenej sumy,
ktorý zodpovedá znehodnoteniu zbierky vyjadreného v percentách pred a po poistnej udalosti.
13. V prípade poistenia vecí na výstave poskytne poisťovateľ plnenie do výšky dojednanej poistnej sumy, maximálne však
10 000 Eur na poistnú udalosť.
14. V prípade poistenia vecí umeleckej a historickej hodnoty v zmysle Čl. 2 bod 1. písm. k) týchto ZD BP 2019 poskytne
poisťovateľ plnenie do výšky dojednanej poistnej sumy, maximálne však 10 000 Eur na poistnú udalosť.
15. V prípade poškodenia budovy vo výstavbe vyplatí poisťovateľ poistné plnenie vo výške nevyhnutných nákladov na opravu,
aby sa poistená vec uviedla do stavu bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti. V prípade zničenia budovy vo výstavbe
vyplatí poisťovateľ poistné plnenie vo výške nevyhnutných nákladov na znovunadobudnutie v mieste poistenia v stave,
v akom bola poistená budova bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti po odpočítaní použiteľných zvyškov.
16. V poistení budovy vo výstavbe v prípade poškodenia, zničenia alebo straty stavebného materiálu a/alebo drobných
stavebných mechanizmov živelnou poistnou udalosťou poskytne poisťovateľ ročný limit plnenia najviac do výšky 3 000 Eur
spolu a to za predpokladu, že boli skladované a uložené spôsobom doporučeným výrobcom.
17. V poistení budovy vo výstavbe v prípade odcudzenia stavebných súčastí, stavebného materiálu a/alebo drobných
stavebných mechanizmov poskytne poisťovateľ ročný limit plnenia najviac do výšky 3 000 Eur spolu za podmienky dodržania
ustanovení ZD ZAB 2019.
18. V prípade poškodenia, zničenia alebo straty prepravovaného nákladu poskytne poisťovňa plnenie do výšky dojednanej
poistnej sumy, maximálne však 20 000 Eur na jednu poistnú udalosť.
19. Pre riziko atmosférické zrážky podľa Čl. 1, bodu 2. a) ZD BP 2019 sa dojednáva ročný limit plnenia vo výške 2000 Eur za
všetky poistené predmety.
20. Pre škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi podľa Čl. 1, bodu 2. b) ZD BP 2019 sa dojednáva ročný limit plnenia vo
výške 1000 Eur za všetky poistené predmety.
21. Pre stratu vody, kvapaliny alebo pary z vodovodných zariadení podľa Čl. 1, bodu 3. ZD BP 2019 sa dojednáva ročný limit
plnenia vo výške 1000 Eur.
22. Pre škody spôsobené únikom vody z vonkajších dažďových žľabov a zvodov podľa Čl. 1, bodu 4. ZD BP 2019 sa dojednáva
ročný limit plnenia vo výške 1000 Eur.
Článok 6
Výluky z poistenia
1. Okrem výluk uvedených vo VPP PMA 2019 a príslušných OPP sú vylúčené škody na budovách a hnuteľnom majetku v
súvislosti s činnosťou:
a) práca s výbušninami,
b) podzemná ťažba a dobývanie, výroba zbraní a munície,
c) výroba lodí, lietadiel, lokomotív, bojových a vojnových vozidiel,
d) výstavba tunelov, mostov a vodných diel,
e) predaj v stánkoch a trhoch na voľnom priestranstve,
f) herne, kasína, stávkové kancelárie,
g) záložne,
h) bezpečnostné agentúry,
i) prevádzka lyžiarskych vlekov, lanoviek, bobových a horských dráh,
j) odvoz, skladovanie, recyklácia a iné narábanie s odpadom.
2. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené zosuvom pôdy na stavbách, ktoré boli postavené za účelom ochrany proti
zosuvu pôdy (oporné múry, spevnenia svahov a pod.).
3. Poistenia skla dojednané pre niektorý predmet poistenia uvedený v Čl. 2, bod 5. písm. a) až e) týchto ZD BP 2019 sa
nevzťahuje na samohybné pracovné stroje, akékoľvek zariadenia schopné pohybu s vlastným alebo cudzím zdrojom
pohonu a zásoby.
4. Okrem výluk uvedených vo VPP PMA 2019 a príslušných OPP sa poistenie prepravy nákladu nevzťahuje na:
a) škody, za ktoré zodpovedá cestný dopravca alebo zasielateľ,
b) prepravované nebezpečné látky, živé zvieratá, zbrane a strelivo, vojenskú výzbroj, sklené časti prepravovaného nákladu,
c) škody, spôsobené nevhodným spôsobom prepravy, nevhodným alebo chybným uložením nákladu vo vozidle alebo jeho
zabezpečením proti samovoľnému pohybu spôsobenému dynamickými vplyvmi prepravy,
d) škody vzniknuté nevhodným spôsobom jazdy alebo v dôsledku zlého technického stavu vozidla, pokiaľ tieto skutočnosti
neviedli k havárii,
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e) škody na náklade spôsobené vplyvom tepla, zimy, kolísaniu teplôt alebo vlhkosti vzduchu, ak si jeho preprava vyžaduje
ochranné zariadenie proti vplyvu tepla, zimy, kolísaniu teplôt alebo vlhkosti vzduchu a vozidlo týmto zariadením nebolo
vybavené, alebo pokiaľ ku škode došlo v dôsledku poruchy tohto zariadenia, ktorá bola spôsobená inak ako haváriou
vozidla alebo živelnou udalosťou,
f) škody vzniknuté prirodzenou povahou nákladu, najmä vnútorným znehodnotením alebo stratou vyplývajúcou z povahy
nákladu (napr. vysušením, zaparením, plesňou, hnilobou, samovznietením, vyparením),
g) škody spôsobené koróziou alebo eróziou,
h) škody spôsobené hlodavcami alebo hmyzom,
i) škody počas nakládky alebo vykládky nákladu alebo pri manipulácii s ním alebo škody spôsobené príslušenstvom vozidla
vykonávajúceho prepravu,
j) peniaze, ceniny, cennosti, veci umeleckej a historickej hodnoty v zmysle Čl. 2 bod 1. písm. k) týchto ZD BP 2019.
5. Poistenie prepravy nákladu a prepravy peňazí sa nevzťahuje na škody:
a) spôsobené osobou, ktorá viedla vozidlo prepravujúce poistený náklad alebo peňažným poslom pod vplyvom alkoholu
alebo návykových látok alebo liekov s vyznačeným zákazom vedenia vozidla. Toto platí tiež, ak sa vodič havarovaného
vozidla odmietne podrobiť príslušnému vyšetreniu na zistenie hladiny alkoholu alebo prítomnosti návykových látok v krvi,
b) ak vodič vozidla prepravujúceho poistený náklad alebo peňažný posol bezdôvodne nezotrvá na mieste havárie až do
príchodu polície
c) pri preprave zbraní a vojenského tovaru.
6. Poistenie sa nevzťahuje na drevené stavby, letiská, unimobunky a dočasné stavby, stany, stánky, pódiá, nafukovacie haly
a pod. a ďalej na veci v nich uložené.
Článok 7
Náklady po poistnej udalosti
1. Okrem nevyhnutých nákladov v zmysle Čl. 2 VPP PMA 2019 sa poistenie vzťahuje aj na náklady, ktoré sú vynaložené
s poistnou udalosťou, špecifikované v skupine E. a F. Špecifikácie:
a) náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti,
b) náklady na búranie (strhnutie),
c) náklady na demontáž a opätovnú montáž, na premiestnenie a ochranu,
d) náklady na hasenie,
náklady po
(pre písm. a) až d) - ďalej len „náklady po živelnej poistnej udalosti“)
živelnej
e) náklady na odstránenie škôd vzniknutých na stavebných súčastiach poistenej budovy,
poistnej
f) náklady na krátkodobé nutné bezpečnostné opatrenia proti odcudzeniu,
udalosti
g) náklady na výmenu zámkov,
náklady po
(pre písm. e) až g) - ďalej len „náklady po odcudzení“)
odcudzení
h) náklady na provizórnu opravu rozbitého skla
náklady po
(ďalej len „náklady po poistnej udalosti rozbitím skla“).
poistnej
Poisťovateľ poskytne pre tieto náklady ročný limit plnenia do výšky 5% z poistnej sumy poškodeného alebo zničeného
udalosti
predmetu poistenia. Poistné plnenie poskytnuté poisťovateľom za vynaložené náklady v zmysle tohto bodu a náklady
rozbitím skla
v zmysle článku 2 VPP PMA 2019 spolu s poistným plnením za poškodené alebo zničené veci je obmedzené poistnou
sumou pre jednotlivé položky predmetov poistenia alebo limitom poistného plnenia dojednaného v zmluve.
2. V zmluve je možné dojednať navýšenie ročného limitu plnenia pre náklady v zmysle bodu 1 tohto článku. O dojednanú
hodnotu bude navýšené maximálne plnenie poisťovateľa.
Článok 8
Povinnosti poistníka/poisteného
1. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, VPP PMA 2019 a príslušnými OPP je poistník
a/alebo poistený povinný:
a) v prípade poistenia nákladov na obnovu dát pravidelne nahrávať všetky informácie, nachádzajúce sa na nosičoch dát
a ukladať ich do protipožiarneho trezoru, nachádzajúceho sa v inom požiarnom priestore ako poistené nosiče dát. Ak nie
je v zmluve uvedené inak, dĺžka časového intervalu je päť dní.
b) dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,
c) prepravu realizovať vozidlami, ktoré majú vybavenie zodpovedajúce charakteru a vlastnostiam prepravovaných vecí.
2. V prípade poistenia budovy vo výstavbe je poistený a/alebo poistník povinný do 30 dní od právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia zaslať jeho kópiu poisťovateľovi. Po doručení kópie kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak, poistenie na základe písomnej žiadosti poistníka zanikne dohodou ku dňu jej doručenia poisťovateľovi.
3. Ešte pred výplatou poistného plnenia za odcudzené vozidlo odovzdať poisťovateľovi:
a) všetky požadované doklady, sady kľúčov a ovládačov od zabezpečovacích zariadení odcudzeného vozidla,
b) originál potvrdenia o vyradení z centrálnej evidencie motorových vozidiel na príslušnom Dopravnom inšpektoráte
c) servisné knižky, faktúry za vozidlo, faktúry od výbavy a špeciálnej nadstavby, faktúry od zabezpečovacích zariadení a iné
potrebné doklady a predmety, ktoré si poisťovateľ vyžiada.
4. Písomne splnomocniť poisťovateľa pred výplatou poistného plnenia za odcudzené vozidlo, že v prípade nájdenia
odcudzeného vozidla je poisťovateľ oprávnený:
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a)
b)
c)
d)

na prevzatie vozidla od orgánu činného v trestnom konaní alebo od iného príslušného orgánu alebo osoby,
na všetky úkony súvisiace so schválením technickej spôsobilosti vozidla,
na prihlásenie vozidla do evidencie príslušného dopravného inšpektorátu,
na disponovanie s vozidlom ako s protihodnotou vyplateného poistného plnenia za predpokladu, že poistený do 5 dní
odo dňa, keď sa o nájdení vozidla obe zmluvné strany preukázateľne dozvedeli, neoznámi poisťovateľovi svoj úmysel
ponechať si vozidlo,
e) na držbu vozidla až do času, keď poistený vráti vyplatené poistné plnenie,
f) pokiaľ poistený neoznámi svoj úmysel ponechať si vozidlo alebo do 30 dní od prevzatia vozidla nevráti poistné plnenie
poisťovateľovi, je poisťovateľ oprávnený odpredať vozidlo (s právom prednostnej kúpy na strane poisteného) za cenu,
za ktorú sa rovnaké alebo porovnateľné vozidlo zvyčajne predáva za porovnateľných podmienok v čase a mieste
a v snahe získať najmenej cenu zodpovedajúcu poistnému plneniu. Pokiaľ výťažok z predaja prevýši sumu poistného
plnenia, poisťovateľ vyplatí poistenému túto prevyšujúcu sumu po odpočítaní nevyhnutných a účelne vynaložených
nákladov súvisiacich s administratívnymi a právnymi úkonmi.
Článok 9
Spôsob zabezpečenia prepravy nákladu (limity plnenia pre krádež vlámaním)
Pre limit plnenia do 3 000 Eur
Pre limit
- zabezpečenie vozidla: uzamknutie funkčnými zámkami a 1 ďalšie zabezpečenie (mechanické zabezpečenie, imobilizér
plnenia do
alebo elektronický vyhľadávací systém) a
3 000 Eur
- odstavenie vozidla: bez dohľadu
Pre limit plnenia do 5 000 Eur
Pre limit
- zabezpečenie vozidla: uzamknutie funkčnými zámkami a zabezpečenie proti vniknutiu do nákladového priestoru
plnenia do
poplachovým systémom a
5 000 Eur
- odstavenie vozidla: bez dohľadu
Alternatíva:
- zabezpečenie vozidla: uzamknutie funkčnými zámkami a 1 ďalšie zabezpečenie (mechanické zabezpečenie, imobilizér
alebo elektronický vyhľadávací systém) a
- odstavenie vozidla: kontrolované parkovanie.
Pre limit
Pre limit plnenia do 10 000 Eur
plnenia do
- zabezpečenie vozidla: uzamknutie funkčnými zámkami a zabezpečenie proti vniknutiu do nákladného priestoru
10 000 Eur
poplachovým systémom a 1 ďalšie zabezpečenie (mechanické zabezpečenie, imobilizér alebo elektronický vyhľadávací
systém) a
- odstavenie vozidla bez dohľadu.
Alternatíva:
- zabezpečenie vozidla: uzamknutie funkčnými zámkami a zabezpečenie proti vniknutiu do nákladového priestoru
poplachovým systémom a
- odstavenie vozidla: kontrolované parkovanie.
Pre limit
Pre limit plnenia do 25 000 Eur
plnenia do
- zabezpečenie vozidla: uzamknutie funkčnými zámkami a zabezpečenie proti vniknutiu do nákladového priestoru
25 000 Eur
poplachovým systémom a 1 ďalšie zabezpečenie (mechanické zabezpečenie, imobilizér alebo elektronický vyhľadávací
systém) a
- odstavenie vozidla: kontrolované parkovanie
Alternatíva:
- zabezpečenie vozidla: uzamknutie funkčnými zámkami a zabezpečenie proti vniknutiu do nákladového priestoru
poplachovým systémom a
- odstavenie vozidla: pod stálym dohľadom.
Spôsob zabezpečenia prepravy nákladu (limity plnenia pre lúpež)
Limit plnenia

Pre limit plnenia do 5 000 Eur
- špeciálne zabezpečenie sa nevyžaduje.
Pre limit plnenia do 10 000 Eur
- osoba vykonávajúca prepravu musí byť vybavená obranným sprejom alebo paralyzátorom.
Pre limit plnenia do 20 000 Eur
- dve osoby vykonávajúce prepravu, pričom aspoň jedna osoba musí byť vybavená obranným sprejom alebo paralyzátorom.
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Oddiel II – Poistenie strojov a elektronických zariadení
Pre poistenie podľa tohto oddielu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, VPP SEZ 2019, tieto ZD BP 2019
a ustanovenia poistnej zmluvy (ďalej len „zmluva“).
Článok 10
Rozsah poistenia
Havária MV

Poistenie
zásob potravín
v chladiacich
zariadeniach
Náklady na
expresné
príplatky
Náklady za
prácu nadčas

1. Rozsah poistenia je definovaný vo VPP SEZ 2019.
2. Pokiaľ je v zmluve dojednané „Havária MV“, poistenie sa vzťahuje aj na škody počas prevádzky v cestnej premávke na

pozemných komunikáciách pre prípad poškodenia alebo zničenia následkom havárie na poistenom zariadení, ktorým je:
a) samohybný pracovný stroj so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúci písmeno Z (čierne písmo na zelenom
podklade) alebo strojné a/alebo elektronické zariadenie, zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku (nadstavba),
ktoré je určené na výkon pracovnej činnosti, ak sa poisťuje iba samotná nadstavba bez vozidla, resp. podvozku (ďalej
len „Základný rozsah“),
b) samohybný pracovný stroj s prideleným evidenčným číslom okrem zariadení, uvedených v tomto bode pod písm. a)
(ďalej len „Rozšírený rozsah“).
3. Pokiaľ je v zmluve dojednané „Poistenie zásob potravín v chladiacich zariadeniach“, poistenie sa vzťahuje na prípad
poškodenia alebo zničenia vlastných zásob potravín uložených v poistených chladiacich a/alebo mraziacich zariadeniach
špecifikovaných v zmluve, ak škoda nastala následkom:
a) prerušenia dodávky elektrickej energie, nezavineného poisteným alebo jeho zamestnancami,
b) funkčnou poruchou zariadenia, ktorá je zároveň poistnou udalosťou v zmysle VPP SEZ 2019 a týchto ZD BP 2019.
4. Pokiaľ je to v zmluve dojednané, poisťovateľ uhradí poistenému náklady:
a) na expresné príplatky, letecké dodávky náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia, za
podmienky, že tieto náklady vznikli v spojení s poistnou udalosťou (ďalej len „Náklady na expresné príplatky“),
b) na odmeny vyplatené za prácu nadčas, v noci, v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja, za podmienky, že
tieto náklady vznikli v spojení s poistnou udalosťou (ďalej len „Náklady za prácu nadčas“).

Článok 11
Predmety poistenia, poistná suma
1. Poistenie je možné dojednať pre výber alebo súbor zariadení, ktoré prislúchajú k rovnakému rizikovému zaradeniu
uvedenému v zmluve. Za výber sa považuje jedno alebo skupina zariadení vymenovaných v zmluve. Pre všetky zariadenia,
ktoré patria do toho istého výberu alebo súboru uvedeného v zmluve platia rovnaké podmienky poistenia dojednané v
zmluve.
2. Súbor technického vybavenia budovy podľa Čl. 27, bodu 30. týchto ZD BP 2019 sa dojednáva na prvé riziko.
3. Ak je v zmluve dojednané poistenie „Havária MV“ v zmysle Čl. 10 bod 2. týchto ZD BP 2019, poistenie sa vzťahuje na
samohybný pracovný stroj alebo prípojný pracovný stroj jednotlivo uvedený v zmluve, ktorý sa zároveň považuje za vozidlo.
4. Poistenie „Havária MV“ sa vzťahuje aj na zariadenia pevne nainštalované v alebo na poistenom vozidle, ak je hodnota týchto
zariadení započítaná do poistnej sumy poisteného vozidla a zároveň sú tieto zariadenia nainštalované v súlade s platnými
právnymi predpismi a technickými parametrami danými výrobcom.
5. Pokiaľ je to v zmluve uvedené, poistenie sa odchylne od Čl. 5 bod 5. písm. f) VPP SEZ 2019 vzťahuje aj na ultrazvukové
zariadenia, endoskopy, mobilné telefóny, notebooky, kamery, fotoaparáty a inú prenosnú spotrebnú techniku.
Článok 12
Poistná hodnota, poistná suma, spoluúčasť
1. Poistenie pre zariadenia sa dojednáva na novú hodnotu v zmysle VPP SEZ 2019.
2. Zásoby potravín poistené podľa Čl. 10 bod 3. týchto ZD BP 2019 sú poistené na novú hodnotu, čo predstavuje sumu
potrebnú na ich znovunadobudnutie alebo sumu potrebnú na ich výrobu rovnakého druhu a kvality. Poisťovateľ vyplatí
vždy tú nižšiu z uvedených súm. Poistná suma je stanovená ako ročný limit plnenia.
3. Výška spoluúčasti je pre každý predmet poistenia uvedená v zmluve. V prípade poistného plnenia pre poistenie podľa Čl.
10 bod 3. a 4. týchto ZD BP 2019 je spoluúčasť stanovená v rovnakej výške ako pre predmet poistenia s ktorým je
vzniknutá poistná udalosť spojená, pričom platí, že sa táto spoluúčasť odpočíta z celkového poistného plnenia za poistnú
udalosť vzniknutú z jednej príčiny v rovnakej dobe iba raz.
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Článok 13
Miesto poistenia
1.
2.

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú v niektorom z miest poistenia uvedenom v zmluve v časti pre
poistenie majetku. V zmluve dojednané ako miesto poistenia „Adresa“.
V prípade poistenia „Havária MV“ je miestom poistenia územie Slovenskej republiky.

Článok 14
Poistné plnenie
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Pre poistenie zariadení poskytne poisťovateľ poistné plnenie podľa VPP SEZ 2019.
Ak je v zmluve pre niektorý predmet poistenia dojednaný „Limit plnenia“, poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky
poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu jedného poistného obdobia na všetkých zariadeniach zahrnutých do predmetu
poistenia (v prípade poistenia súboru) maximálne do tejto výšky.
Ak je dojednané poistenie súboru alebo výberu, limitom plnenia na jedno zariadenie patriace do súboru/výberu je jeho
poistná hodnota maximálne však:
a) 20 000 € ak ide o prenosné elektronické zariadenie,
b) 100 000 € ak ide o statické elektronické zariadenie,
c) 300 000 € ak ide o strojné zariadenie.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za zásoby potravín v chladiacich zariadeniach za všetky poistné udalosti, ktoré
nastanú v dohodnutom poistnom období do výšky poistnej sumy dojednanej v zmluve.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za náklady podľa Čl. 10 bod 4. týchto ZD BP 2019 za všetky poistné udalosti, ktoré
nastanú v dohodnutom poistnom období pre všetky poistené zariadenia maximálne do výšky poistnej sumy dojednanej
v zmluve pre jednotlivé náklady.
Ak hradí poisťovateľ z dôvodu podpoistenia podľa VPP SEZ 2019 len pomernú časť škody, hradí náklady podľa Čl. 10
bod 4. týchto ZD BP 2019 v rovnakom pomere.
V prípade poistenia „Havária MV“ sa za primerané náklady na opravu považujú len také náklady, ktoré nepresiahnu:
a) nové ceny nahradzovaných dielov a materiálov stanovené výrobcom a/alebo dovozcom a/alebo predajcom príslušnej
veci v Slovenskej republike v danom regióne,
b) časové normy opráv a technologické postupy stanovené výrobcom príslušnej veci a hodinové sadzby autorizovaného
opravcu príslušnej veci v Slovenskej republike v danom regióne.

Článok 15
Výluky z poistenia
Okrem prípadov uvedených vo VPP SEZ 2019 sa dojednávajú aj nasledujúce výluky.
1. Pre „Poistenie zásob potravín v chladiacich zariadeniach“:
a) spôsobené výpadkom istenia prívodu elektrickej energie zabezpečovanej ističom alebo poistkami,
b) na zásobách, ktorým v dobe škodovej udalosti uplynula záručná doba spotreby,
c) na zásobách, ktoré svojím charakterom nevyžadujú uloženie v chladiacich alebo mraziacich zariadeniach,
d) prerušením dodávky elektrickej energie, ktoré bolo vopred poistenému ohlásené jeho dodávateľom,
e) stratou hmotnosti zásob výmrazom.
2. Pre poistenie „Havárie MV“:
a) ak vodič poisteného vozidla nemal v čase vzniku škodovej udalosti platné predpísané vodičské oprávnenie, mal
zadržaný vodičský preukaz alebo mal uložený zákaz viesť motorové vozidlo,
b) ak v čase vzniku škodovej udalosti spôsobenej haváriou nebolo poistené vozidlo v prevádzky schopnom stave alebo
nemalo platné osvedčenie o technickej kontrole,
c) v dôsledku nesprávne uloženého prepravovaného nákladu.
3. Ak nie je v zmluve dojednané inak, v prípade poistenia samohybných pracovných strojov, ktoré sa považujú za vozidlo
sa poistenie nevzťahuje na škody počas prevádzky v cestnej premávke na pozemných komunikáciách pre prípad poškodenia
alebo zničenia následkom havárie.
4. Pri poistení samohybných pracovných strojov, ktoré sa považujú za vozidlo, sa poistenie nevzťahuje na škody:
a) ktoré nevzniknú pri pracovnej činnosti zariadenia,
b) v dôsledku nesprávnej obsluhy a/alebo prevádzky (napr. chybné radenie prevodov, nedostatok pohonných alebo
mazacích hmôt, prehriatie motora, prekročenie výrobcom stanovenej úžitkovej hmotnosti a pod.) alebo v priamej
súvislosti s týmito činnosťami,
c) spôsobené na elektrických častiach skratom.
Oddiel III – Poistenie prerušenia prevádzky
Pre poistenie podľa tohto oddielu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, VPP PMA 2019, OPP ZVL 2019, OPP
ZBI 2019, tieto ZD BP 2019 a ustanovenia poistnej zmluvy (ďalej len „zmluva“).
Článok 16
Rozsah poistenia
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Poistenie sa dojednáva pre prípad následnej škody spôsobenej prerušením prevádzky z dôvodu vecnej škody, ktorá je krytá
poistením podľa OPP ZVL 2019, OPP ODV 2019 a ZD BP 2019. Poistenie je možné dojednať pre:
a) FLEXA – v rozsahu Čl. 2 bod 2. OPP ZVL 2019,
b) ostatné živelné riziká - v rozsahu Čl. 2 bod 3.,4. a 5. OPP ZVL 2019,
c) odcudzenie v rozsahu Čl. 2 bod 1. a 2. OPP ODV 2019.
Článok 17
Predmety poistenia
1. Predmetom poistenia prerušenia prevádzky je následná škoda, ktorou sa rozumie:
a) ušlý zisk – v zmysle Čl. 3 bod 1. písm. a) OPP ZBI 2019, resp. OPP ODVBI 2019,
b) fixné náklady - v zmysle Čl. 3 bod 1. písm. b) OPP ZBI 2019, resp. OPP ODVBI 2019,
c) nadnáklady t.j. dodatočne vynaložené náklady, ktoré musí poistený vynaložiť počas doby trvania prerušenia
prevádzky, najdlhšie však počas doby ručenia uvedenej v zmluve. Ak nie je v zmluve uvedené inak, za nadnáklady pri
prerušení prevádzky sa považujú náklady:
- nájom za dočasné prevádzkarne, vykonávajúce rovnakú činnosť ako poistená prevádzka (ďalej len dočasné
prevádzkarne),
- náklady na upratanie a úpravu dočasných prevádzok,
- nájom za provizórne stroje a zariadenia,
- náklady na dopravu zariadenia vrátane nákladov na premiestnenie zariadenia do dočasných prevádzok,
- náklady na zásobovanie energiou,
- príplatky za nadčasové práce,
- poistné za dočasné prevádzky,
- náklady na stráženie miesta poistenia, napr. vrátnikov,
- ostatné náklady, ktoré vznikli v súvislosti s nájmom dočasných prevádzok (t. j. na reklamu, telefón, správne poplatky
a pod.)
2. Odchylne od Čl. 3 bod 2. OPP ZBI 2019, resp. OPP ODVBI 2019 sa každý predmet poistenia poisťuje samostatnou
položkou.
Článok 18
Poistná hodnota, poistná suma
1. Stanovenie poistnej hodnoty pri ušlom zisku a fixných nákladoch je uvedené v Čl. 6 OPP ZBI 2019, resp. OPP ODVBI
2019.
2. Poistnou hodnotou pri nadnákladoch sú dodatočne vynaložené náklady, ktoré vzniknú počas doby prerušenia poistenia.
Poistnú sumu zodpovedajúcu dobe ručenia stanovuje na vlastnú zodpovednosť poistník. V prípade poistenia nadnákladov
sa neuplatňuje podpoistenie, odchylne od Čl. 5 bod 8. OPP ZBI 2019, resp. OPP ODVBI 2019.
Článok 19
Spoluúčasť
Poistenie sa dojednáva s časovou spoluúčasťou 2 dni v zmysle Čl. 7 OPP ZBI 2019 a OPP ODVBI 2019, ktorá je zároveň
kombinovaná so spoluúčasťou na poistnom plnení uvedenou v zmluve.
Článok 20
Poistné plnenie
1.
2.
3.

Pre riziko záplava a povodeň poskytne poisťovateľ plnenie s maximálnym limitom vo výške 10% z dojednanej poistnej
sumy pre predmet poistenia, najviac však 3 000 000 Eur za všetky predmety poistenia spolu s vecnou škodou za jedno
poistné obdobie.
Pre riziko víchrica a krupobitie poskytne poisťovateľ ročný limit plnenia uvedený v zmluve pre predmet poistenia,
maximálne však vo výške 3 000 000 Eur za všetky predmety poistenia spolu s vecnou škodou za jedno poistné obdobie.
Pre riziko zemetrasenie poskytne poisťovateľ ročný limit plnenia uvedený v zmluve pre predmet poistenia, maximálne však
vo výške 3 000 000 Eur za všetky predmety poistenia spolu s vecnou škodou za jedno poistné obdobie.

Článok 21
Výluky z poistenia
1.
2.

Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie z prerušenia prevádzky v dôsledku vecnej škody na budovách vo výstavbe,
montážnych objektoch, zariadeniach stavenísk, zasklení, dopravovanom tovare.
Za vecnú škodu sa nepovažuje škoda, vzniknutá poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením peňazí v hotovosti,
účtovných kníh, cenných papierov, listín, plánov, výkresov, nosičov dát a spisov každého druhu.

Oddiel IV – Poistenie zodpovednosti za škodu
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Pre poistenie podľa tohto oddielu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, VPP ZOD 2019, tieto ZD BP 2019
a ustanovenia poistnej zmluvy (ďalej len „zmluva“).
Článok 22
Úvodné ustanovenia
Tieto ZD BP 2019 menia a dopĺňajú VPP ZOD 2019 v ustanoveniach tu uvedených.
Článok 23
Pripoistenia
Užívané cudzie
veci hnuteľné

Veci prevzaté

Veci vnesené
a odložené

Regresné
nároky
Sociálnej a
zdravotných
poisťovní
Vadný výrobok
a vadne
vykonaná
práca

V zmluve je možné k poisteniu zodpovednosti za škodu dojednať rozšírenie poistenia o:
1. ZOD 002 - Užívané cudzie veci hnuteľné
a) Odchylne od čl. 4 ods. 4, písm. d) VPP ZOD 2019 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za škody na hnuteľných veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve poisteného a ktoré poistený oprávnene
užíva na výkon poistenej činnosti.
b) Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené na:
- motorových a nemotorových vozidlách,
- lietadlách, plavidlách,
- pracovných strojoch schopných samostatného pohybu (s EČV aj bez EČV),
- stolných počítačoch, notebookoch, mobilných telefónoch, kamerách, fotoaparátoch a iných obdobných
zariadeniach,
- športových potrebách.
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na akékoľvek škody spôsobené:
- opotrebovania, korózie, erózie, kavitácie, oxidácie alebo únavy materiálu,
- odcudzením,
- stratou,
- na ušlom zisku,
- z dôvodu nesprávneho používania, zanedbania údržby.
2. ZOD 003 - Veci prevzaté
a) Odchylne od čl. 4 ods. 4, písm. b) VPP ZOD 2019 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za škody na hnuteľných i nehnuteľných veciach, ktoré poistený prevzal za účelom vykonania
objednanej činnosti, ak je objednaná činnosť zároveň aj poistenou činnosťou.
b) Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škody spôsobené:
- na lietadlách, lodiach, plavidlách akéhokoľvek druhu,
- na prevzatých veciach v dôsledku opotrebenia, korózie, erózie, kavitácie, oxidácie alebo únavy materiálu,
- na prevzatých veciach samotnou objednanou činnosťou,
- odcudzením,
- stratou
- na ušlom zisku.
3. ZOD 004 - Veci vnesené a odložené
a) Odchylne od čl. 4 ods. 4, písm. c) VPP ZOD 2019 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za škody na veciach návštevníkov odložených alebo vnesených do ubytovacích priestorov alebo do
priestorov vyhradených na uloženie vecí, alebo odovzdaných za tým účelom poistenému alebo niektorému
zamestnancovi poisteného, v súvislosti s výkonom poistených činností.
b) Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škody spôsobené na:
- motorových a nemotorových vozidlách,
- lietadlách, plavidlách,
- pracovných strojoch schopných samostatného pohybu (s EČV aj bez EČV),
- stolných počítačoch, notebookoch, mobilných telefónoch, kamerách, fotoaparátoch a iných obdobných
zaradeniach,
- športových potrebách.
c) Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škody spôsobené:
- pri činnosti vykonávanej nad rámec obvyklej manipulácie s nimi,
- stratou, spôsobenou inak ako odcudzením.
4. ZOD 005 - Regresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovní
Odchylne od čl. 4 ods. 4 písm. e) VPP ZOD 2019 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného
vyplývajúcu z regresných nárokov Sociálnej a zdravotných poisťovní pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania, za
ktorú poistený zodpovedá svojim zamestnancom, v súvislosti s výkonom poistených činností.
5. ZOD 001 - Vadný výrobok a vadne vykonaná práca
a) Odchylne od čl. 4 ods. 4 písm. a) a f) VPP ZOD 2019 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za škody spôsobenú inému:
- vadným výrobkom,
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- vadne vykonanou prácou, v súvislosti s výkonom poistenej činnosti,
- prenosom infekčných chorôb salmonelózy a listeriózy . Pre škody spôsobené prenosom infekčných chorôb
salmonelózy a listeriózy sa dojednáva sublimit vo výške 5000 Eur.
b) Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu:
- spôsobenú na samotnom vadnom výrobku,
- spôsobenú na tej časti hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, ktorá musí byť obnovená, opravená alebo vymenená
v dôsledku vadne vykonanej práce,
- spôsobenú vadným výrobkom, ktorý bol uvedený do obehu pred účinnosťou poistnej zmluvy,
- spôsobenú v príčinnej súvislosti so stiahnutím výrobku z trhu,
- spôsobenú zmiešaním, spojením, pripojením, zapracovaním vadného výrobku s inou vecou,
- spôsobenú v príčinnej súvislosti s tým, že nebolo možné používať, spracovať, predať alebo dať do obehu
výrobok, ktorého súčasťou je výrobok poisteného, ktorý síce nebol fyzicky poškodený, ale obsahuje výrobok
poisteného, ktorý je alebo o ktorom sa predpokladá, že je vadný, nevyhovujúci alebo nebezpečný,
- spôsobenú v podobe nákladov na demontáž, odstránenie, vyňatie, uvoľnenie, nahradenie vadného výrobku
novým výrobkom, vrátane nákladov na obstaranie, inštaláciu, montáž nového náhradného výrobku,
- spôsobenú v podobe nákladov na následnú likvidáciu, spracovanie, opracovanie vadného výrobku alebo
nákladov súvisiacich uskladnením, prepravou vadného výrobku,
- spôsobenú v podobe nákladov na testovanie, kontrolu, laboratórne skúšky vadne vykonanej práce alebo
vadného výrobku, nákladov na triedenie, prebaľovanie, čistenie vadného výrobku,
- spôsobenú strojmi, strojnými zariadenia, inými technológiami (ďalej len ,,zariadenia´´) dodanými, udržovanými,
opravovanými poisteným, pokiaľ škoda vznikla v dôsledku vadného, nesprávneho, chybného vyrobenia,
spracovania iných vecí, výrobkov (ďalej len ,,nepodarok´´) týmito zariadeniami; nevzťahuje sa na škody
spôsobené konečnému užívateľovi vadnosťou týchto nepodarkov,
- spôsobenú vadou výrobku, ktorý je z technického hľadiska bezchybný, ale nedosahuje avizované funkčné
parametre,
- vzniknutú preto, že parametre, kvalita, prevedenie alebo funkcia výrobku boli poisteným na žiadosť
poškodeného zmenené, alebo výrobok na žiadosť poškodeného poisteným inštalovaný do iných podmienok,
do akých je výrobok určený,
- spôsobenú výrobkom, ktorý nebol dostatočne testovaný podľa platných pravidiel vedy a výskumu alebo iného
uznaného spôsobu,
- spôsobenú vadou výrobku, ktorá bola poisteným dopredu avizovaná,
- spôsobenú vadou výrobku, ktorý poistený získal spôsobom, ktorý mu bráni v súlade s právnymi predpismi
uplatňovať právo na postih voči inému zodpovednému subjektu,
- spôsobenú nesprávnym skladovaním, prepravou alebo použitím výrobku.
c) Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou nasledujúcich výrobkov :
- ktorý súvisí so získavaním, úpravou, spracovaním, manipuláciou, rozdeľovaním, skladovaním, používaním
alebo využívaním látok pochádzajúcich čiastočne alebo úplne z ľudského organizmu, vrátane orgánov, tkanív,
buniek, akéhokoľvek genetického materiálu, transplantátov, exkrétov a sekrétov, krvi, krvnej plazmy, krvných
derivátov, ako aj akýchkoľvek látok z nich získaných,
- medicínskych strojov, prístrojov a zariadení,
- farmaceutických výrobkov, implantátov, výrobkom poisteného, ktorým sú humánne lieky, veterinárne lieky,
výživové doplnky, vakcín,
- krmivá pre zvieratá, poľnohospodárske postreky, umelé hnojivá, insekticídy alebo pesticídy,
- farbivá, kozmetika, skrášľovacie produkty,
- výrobky obranného priemyslu, najmä zbrane, zbraňové systémy,
- výbušnín, pyrotechniky, plynov a tekutých uhľovodíkových výrobkov, vrátane ropy a benzínu,
- tabaku a tabakových výrobkov,
- výrobkom poisteného, ktorým sú prvotné poľnohospodárske a lesné prírodné produkty, produkty včelárstva a
rybárstva a zveriny, ak neboli podrobené prvotnému spracovaniu a to aj vtedy, ak sú súčasťou inej veci, ktorú
poistený vyrába, dodáva, alebo na ktorej vykonáva činnosť,
- ktorým sú hotové betónové zmesi a prefabrikované prvky na konštrukčné účely,
- mobilné telefóny vrátane ich súčastí, najmä akýchkoľvek nabíjacích staníc a zariadení, slúžiacich k doplneniu
elektrickej energie,
- elektrických kontrolných alebo riadiacich zariadení využívaných v železničnej, leteckej, námornej a cestnej
preprave,
- automobilového priemyslu (vrátane motocyklov), ktoré sú súčasťou: konštrukcie, pohonnej a riadiacej
jednotky, rámy kolies, bŕzd a podvozkov, pneumatiky, ochranné prilby na motocykel,
- určených do lietadiel, ich súčasti a zariadenia leteckého priemyslu a dopravy,
- dronov a akýchkoľvek zariadení, ktoré sú určené na lietania, vznášanie,
- určených do lodí, ich súčasti a zariadenia námorného/ riečneho priemyslu a dopravy,
- určených do vlakov, vozňov, ich súčasti a zariadenia železničného priemyslu a dopravy.
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Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené:
- poskytovaním akýchkoľvek poradenských a konzultačných služieb, akoukoľvek formou odbornej pomoci,
vedeckými činnosťami, výskumno-vývojovými činnosťami, analytickými činnosťami, logistickými činnosťami,
producentskými činnosťami, sprostredkovateľskými činnosťami, inžinierskymi činnosťami, sociálnymi
činnosťami, sociálno-právnymi činnosťami, výchovnými činnosťami, charitatívnymi činnosťami, nadačnými
činnosťami, činnosťami organizátora kultúrnych či spoločenských podujatí, kultúrnymi činnosťami,
vzdelávacími alebo športovými činnosťami,
- výkonom akejkoľvek revíznej činnosti, odbornými prehliadkami vyhradených technických zariadení alebo
odbornými skúškami vyhradených technických zariadení, kontrolou stavu požiarno-technických zariadení
(hasiacich prístrojov, komínov, požiarnych uzáverov),
- v súvislosti s výkonom nasledovných činnosti: inštalácia software, programátorská činnosť, overovanie
funkčnosti software, automatizované spracovanie údajov, služby databáz, správa počítačových sietí, výroba,
údržba, servis, správa bankomatov, platobných terminálov, registračných pokladníc a podobných zariadení,
- protektorovaním, opravou, výmenou pneumatík,
- pri výkone verejnej moci (zodpovednosť štátu alebo územnej samosprávy) v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov.
e) Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prenosom infekčných chorôb salmonelózy a listeriózy sa
nevzťahuje na škody spôsobené:
- v dôsledku preukázateľného zanedbania hygienických štandardov,
- v prípade podávania pokrmov tepelne neupraveného mäsa a vajec.
d)

Článok 24
Osobitné ustanovenia pri vymenovaných činnostiach
Organizovanie 1. Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
kultúrnych,
a) Ak je poistenou činnosťou činnosť organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí poistenie
spoločenských
zodpovednosti za škodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného vyplývajúcu z organizovania
a športových
kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.
podujatí
b) Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu:
pri usporadúvaní akýchkoľvek podujatí v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
pri usporadúvaní akýchkoľvek leteckých podujatí,
pri usporadúvaní akýchkoľvek motoristických podujatí,
pri usporadúvaní akýchkoľvek extrémnych športových podujatí,
pri usporadúvaní akýchkoľvek podujatí, s počtom účastníkov vyšším ako 10 000,
na odložených, prevzatých veciach účinkujúcich a účastníkov podujatia,
na akejkoľvek osvetľovacej, ozvučovacej, obrazovej technike,
na akýchkoľvek dopravných prostriedkoch, najmä na motorových vozidlách,
akýmkoľvek konaním účinkujúcich a účastníkov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
vyplývajúcu z neuskutočnenia usporadúvaného podujatia, jeho zrušenia či prerušenia.
2. Školské zariadenie, predškolské zariadenie, centrum voľného času, mimoškolská vzdelávacia činnosť pre deti
Školy, CVČ
a mládež, záujmové a umelecké školy alebo zariadenie, ktoré poskytuje krátkodobú pomoc pri opatere detí
a starších osôb
a) Ak je poistenou činnosťou činnosť školského zariadenia, predškolského zariadenia, centra voľného času, mimoškolská
vzdelávacia činnosť pre deti a mládež, záujmové a umelecké školy alebo zariadenia, ktoré poskytuje krátkodobú
pomoc pri opatere detí alebo starších osôb; poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu, a to aj
v prípade ak takéto zariadenie nedisponuje právnou subjektivitou, avšak vždy len za podmienky, že svoju činnosť
vykonáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
b) Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu v súvislosti s poistenou činnosťou; za poistenú činnosť
sa pre účely tohto poistenia považuje:
výchova a vzdelávanie, alebo
ostatné vzdelávanie, alebo
krátkodobá pomoc pri opatere detí a starších osôb.
c) Odchylne od VPP ZOD 2019 sa poistenie vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu:
na zdraví alebo na živote,
poškodením, zničením alebo stratou veci,
na veciach odložených v priestoroch školského zariadenia, predškolského zariadenia, centra voľného času
alebo zariadenia ktoré poskytuje krátkodobú pomoc pri opatere detí a starších osôb.
d) Osobitne sa dojednáva, že za škodu na zdraví alebo na živote podľa bodu c) tohto článku sa považujú výlučne náhrady
za:
sťaženie spoločenského uplatnenia,
bolestné,
pohreb.
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e) Osobitne sa dojednáva, že za škodu na zdraví alebo živote podľa bodu c) a d) tohto článku je sublimit poistného plnenia
na jednu poistnú udalosť obmedzený sumou 500,00 Eur; hornou hranicou poistného plnenia za všetky poistné udalosti
vzniknuté počas poistného obdobia je suma 5 000,00 Eur.
f) Poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek škody spôsobené:
v priestoroch školy alebo školského zariadenia v čase, keď tieto priestory nie sú využívané na vzdelávanie
a výchovu,
žiakovi pri praktickom vyučovaní v období odbornej praxe,
poškodeným dieťaťom alebo žiakom v dôsledku toho, že poškodený konal v rozpore so školským poriadkom
poisteného alebo zákonom,
v súvislosti s prevádzkou internátnych alebo iných ubytovacích zariadení,
v súvislosti/ počas akéhokoľvek školského výletu, exkurzie, školy v prírode, lyžiarskeho zájazdu alebo
akéhokoľvek iného obdobného podujatia.
g) Poistenie sa ďalej nevzťahuje na akékoľvek škody spôsobené na:
motorových a nemotorových vozidlách,
lietadlách, plavidlách,
športových potrebách,
stolných počítačoch, notebookoch, mobilných telefónoch, kamerách, fotoaparátoch,
peniazoch, ceninách, cenných papieroch, vkladných a šekových knižkách, platobných a debetných kartách,
drahých kovoch a kameňoch, klenotoch, drahokamoch, predmetov umeleckej a kultúrnej hodnoty,
veciach žiakov a detí, ktoré nie sú vecami osobnej potreby žiakov a detí,
veciach žiakov a detí, ktoré nie sú určené na výuku a výchovu, alebo mimoškolskú vzdelávaciu aktivitu,
veciach žiakov a detí pri činnosti vykonávanej nad rámec obvyklej manipulácie s nimi,
stratou, spôsobenou inak ako odcudzením.
Autoumyváreň,
čerpacia
stanica
Sociálna služba

Správa
bytového domu

3. Autoumývareň, čerpacia stanica
Ak je poistenou činnosťou činnosť autoumývarne, čerpacej stanice alebo iná činnosť, ktorá zahŕňa výkon autoumývarne,
čerpacej stanice poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek škody na motorových vozidlách vyplývajúce z čistiacich či umývacích
služieb.
4. Sociálna služba
a) Ak je v rámci poistenia zodpovednosti za škodu poistenou činnosťou činnosť, ktorá zahŕňa výkon sociálnej služby,
poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škody vzniknuté v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb.
b) Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu:
spôsobenú s akýmkoľvek poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
spôsobenú s akýmkoľvek podávaním liekov a liečiv,
spôsobenú v dôsledku konania osôb, ktoré nemôžu posúdiť následky svojho konania.
5. Správa bytového domu
a) Ak je poistenou činnosťou činnosť správy bytového domu, spoločenstvá vlastníkov bytov poistenie sa vzťahuje aj na
zodpovednosť poisteného za škodu vyplývajúcu z výkonu správy bytového domu.
b) Za výkon správy bytového domu sa považujú činnosti vykonávané v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v aktuálne platnom znení.
c) Odchylne od čl. 4 ods. 4 písm. k) VPP ZOD 2019 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za čistú finančnú škodu. Poistenie sa nevzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za:
škody spôsobené v dôsledku akéhokoľvek nedodržania lehôt, termínov, prekročenia dohodnutej doby
vykonania, či iného druhu omeškania poisteného,
škody
spôsobené
akýmkoľvek
poskytovaním
inšpekčných,
dozorných,
poradenských,
sprostredkovateľských, vyšetrovacích, ohodnocovacích, konzultačných, projekčných alebo právnoporadenských činností, spracovaním odborných posudkov či štúdií a iných odborných činností, ktoré sú
poskytované za odplatu a sú charakteristické prevládajúcou duševnou povahou,
škody súvisiace s vykonávaním účtovníckych služieb, auditorskych služieb, daňového poradenstva,
škody súvisiace s akýmikoľvek finančnými operáciami, vrátane akéhokoľvek obchodovania na finančných
trhoch, bankovými obchodmi, leasingovými, poistnými, platobnými operáciami a činnosťami,
škody spôsobené schodkom na finančných hodnotách správou, ktorých bol poistený poverený,
škody spôsobené porušením alebo neoprávneným zásahom do práv duševného vlastníctva,
škody spôsobené porušením povinnosti zachovávať mlčanlivosť,
škody vyplývajúce z akéhokoľvek nedodania, výpadku elektrickej energie, plynu, alebo iných energetických
surovín či zdrojov,
škody vyplývajúce z akéhokoľvek poškodenia nadzemných a podzemných vedení; bez ohľadu na vlastnícky
vzťah poisteného či ním poverených osôb k týmto nadzemným a podzemným vedeniam,
škodu ktorá vznikla v súvislosti s akýmkoľvek trestným činom poisteného či ním poverených osôb.
d) Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za čistú finančnú škodu, ktorú spôsobí porušením právnej povinnosti v
súvislosti s výkonom funkcie štatutárneho orgánu správcu bytového domu, predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a
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nebytových priestorov (ďalej len ,,spoločenstvo´´), člena rady spoločenstva; poisteným sa pre účely poistenia podľa
tohto bodu rozumie osoba vykonávajúca jednu z vyššie uvedených funkcií.
e) Osobitne sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škody spôsobené v dôsledku:
vykonávania deratizácie,
vykonávania dezinsekcie,
únikom média z vodovodného, vykurovacieho, klimatizačného, odpadového zariadenia alebo elektrického
požiarneho systému v bytovom dome.
Mestá a obce
6. Mestá a obce
a) Ak je poistenou činnosťou činnosť miest a obcí poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na výkon činnosti mesta
alebo obce v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
b) Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škody vyplývajúce:
z výkonu verejnej moci v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
z prevádzky rekreačných a športových zariadení,
zo zodpovednosti školského alebo predškolského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je poistená obec, bez
ohľadu na to, či má toto zariadenie právnu subjektivitu,
z prevádzky parkovísk, odstavných plôch, garáží.
c) Odchylne od VPP ZOD 2019 sa osobitne dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu
primátorov miest a starostov obcí spôsobenú obci, v súvislosti s výkonom ich funkcie. Poistenie sa vzťahuje výlučne
na zodpovednosť za škodu primátorov miest a starostov obcí podľa ustanovenia § 420 Občianskeho zákonníka
v súvislosti s výkonom ich funkcie. Poistenie sa odchylne od VPP ZOD 2019 vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu
primátorov miest a starostov obcí na motorovom vozidle, zverenom mu mestom alebo obcou na výkon funkcie, ak je
užívané motorové vozidlo havarijne poistené a to až do výšky spoluúčasti.
d) Odchylne od čl. 4 ods. 4 písm. q) VPP ZOD 2019 sa osobitne dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb. Poistenie sa nevzťahuje na
zodpovednosť poisteného za škodu:
spôsobenú s akýmkoľvek poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
spôsobenú s akýmkoľvek podávaním liekov a liečiv,
v dôsledku konania osôb, ktoré nemôžu posúdiť následky svojho konania.
e) Odchylne od VPP ZOD 2019 sa osobitne dojednáva že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za
škodu vyplývajúcu z činnosti obecnej polície a dobrovoľného hasičského zboru obce. Poistenie sa podľa tohto odseku
nevzťahuje na akékoľvek škody spôsobené použitím služobného psa.
f) Odchylne od čl. 4 ods. 4 písm. j) VPP ZOD 2019 sa osobitne dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za škodu spôsobenú usporiadaním kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Poistenie sa
nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu:
pri usporadúvaní akýchkoľvek podujatí v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
pri usporadúvaní akýchkoľvek leteckých podujatí,
pri usporadúvaní akýchkoľvek motoristických podujatí,
pri usporadúvaní akýchkoľvek extrémnych športových podujatí,
pri usporadúvaní akýchkoľvek podujatí, s počtom účastníkov vyšším ako 10 000,
na odložených, prevzatých veciach účinkujúcich a účastníkov podujatia,
na akejkoľvek osvetľovacej, ozvučovacej, obrazovej technike,
na akýchkoľvek dopravných prostriedkoch, najmä na motorových vozidlách,
akýmkoľvek konaním účinkujúcich a účastníkov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
vyplývajúcu z neuskutočnenia usporadúvaného podujatia, jeho zrušenia či prerušenia.
g) Sublimitom poistného plnenia pre poistenie:
podľa bodu 6. c) tohto článku je dojednaná poistná suma, avšak maximálne 35 000,00 Eur pre jednu a všetky
poistné udalosti v jednom poistnom období a pre všetkých poistených v rámci poistnej zmluvy,
podľa bodu 6. e) tohto článku je dojednaná poistná suma, avšak maximálne 35 000,00 Eur pre jednu a všetky
poistné udalosti v jednom poistnom období a pre všetkých poistených v rámci poistnej zmluvy,
podľa bodu 6. f) tohto článku je dojednaná poistná suma, avšak maximálne 35 000,00 Eur pre jednu a všetky
poistné udalosti v jednom poistnom období a pre všetkých poistených v rámci poistnej zmluvy.
Článok 25
Územný rozsah poistenia
1. Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej
republiky a Českej republiky.

2. Pokiaľ je v zmluve dojednaný územný rozsah SR a susedné štáty, poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na
území Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Poľska.

3. Pokiaľ je v zmluve dojednaný územný rozsah Európa, poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území štátov
Európy v geografickom význame.

4. V zmluve je možné dojednať aj iný územný rozsah, ako je územný rozsah podľa tohto článku.
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Článok 26
Výluky z poistenia
1. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá je bez ohľadu na poistenú činnosť v priamej
alebo nepriamej súvislosti s:
a) ťažbou uhlia, ropy a zemného plynu, nadzemnou ťažbou a dobývaním rúd a iných nerastov, podzemnou ťažbou a
dobývaním rúd a iných nerastov,
b) spracovaním koksu, plynu, ropných a plynových produktov, výrobou priemyselných plynov (propán-butánové fľaše,
stlačené a skvapalnené plyny a pod.),
c) výrobou gumy a plastu v primárnej forme, výroba pneumatík,
d) výrobou základných chemikálií, priemyselných hnojív, výrobou chemických produktov v primárnej forme, výrobou
farmaceutických výrobkov a prípravkov, výrobou a predajom výbušnín, trhavín, zbraní a munície, výrobou, predajom
vojnových a bojových vozidiel, zbraní a munície akéhokoľvek druhu, prevádzkovaním strelnice alebo požičiavaním
zbraní,
e) výrobou asfaltu, cementu a výrobkov z nich,
f) výrobou leteckých dopravných prostriedkov a vznášadiel akéhokoľvek druhu, plavidiel akéhokoľvek druhu, lokomotív
a železničných dopravných prostriedkov akéhokoľvek druhu,
g) agentúrou dočasného zamestnávania, pracovné agentúry,
h) zariadením pre dlhodobé ubytovanie dôchodcov, sociálne slabších a a inými obdobnými zariadeniami,
i) distribúciiou vody, prevádzkou vodární a kanalizácií, čistením a odvodom odpadových vôd, výrobou a distribúciou
energie a tepla,
j) prevádzkou STK, prevádzkou kontroly originality, emisnými kontrolami, revíziami, kominárskymi službami,
k) poskytovaním telekomunikačných a internetových služieb, rádiovým, rozhlasovým, televíznym vysielaním,
prevádzkovaním informačného strediska (call centrum),
l) komunálnymi službami, ktorých predmetom je údržba a čistenie pozemných komunikácií, správa ciest a komunikácií,
m) osobnou dopravou, nákladnou dopravou, taxislužbou, službou vedenia cudzieho motorového vozidla, zasielateľstvom,
sťahovacími službami,
n) bezpečnostnými službami,
o) lyžiarskymi vlekmi, lanovkami, bobovými a horskými dráhami,
p) bezpečnostnými agentúrami.

Oddiel V – Spoločné ustanovenia
Článok 27
Výklad pojmov
Pre účely tohto poistenia podľa Oddielu 1 -3 platí:
1. Za škody spôsobené Atmosférickými zrážkami sa považuje poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia v dôsledku
silných, prívalových alebo dlhotrvajúcich atmosférických zrážok, ktoré:
a) vniknú cez nepoškodené, správne technologicky vyhotovené a riadne uzatvorené stavebné prvky budovy (okná, dvere,
strecha, obvodový plášť),
b) spôsobia spätné vystúpenie vody z udržiavaného a technicky plne funkčného kanalizačného potrubia, ktoré je vybavené
spätnou klapkou.
Za atmosférické zrážky sa považujú dažďové zrážky, voda z topiaceho sa snehu, ľadu alebo námrazy. Za poistnú udalosť
sa nepovažuje škoda, ku ktorej došlo vniknutím atmosférických zrážok do miesta poistenia cez otvorené okná, dvere alebo iné
otvory, cez otvory v streche spôsobené obnovami, rekonštrukciami alebo inými prácami. Poistenie sa nevzťahuje na škody
opotrebovaním, chybami projektu, nedodržaním technologických postupov výstavby alebo montáže alebo nesprávnou údržbou
a na škody, ktoré vznikli na vonkajšej fasáde budovy. Za poistnú udalosť sa tiež nepovažuje škoda spôsobená vodou
unikajúcou z kanalizačného potrubia alebo jeho časti, ktoré sa nepovažuje za spoločné zariadenie budovy.
2. Drobné mechanizmy sú veci slúžiace k výstavbe alebo k rekonštrukcii budovy.
3. Elektronický vyhľadávací systém je funkčný aktívny zabezpečovací systém spolupracujúci s elektronickým zariadením
pevne zabudovaným do vozidla, ktoré po aktivácii je vo vysielacom režime a vyhľadávacím monitorovacím zariadením,
ktoré úzko spolupracuje s dispečerským centrom. Pomocou uvedených zariadení sú v dispečerskom centre informácie
ukladané do pamäte počítača a súčasne môžeme sledovať pohyb odcudzeného vozidla na aktuálnej mape pomocou
monitora (Lo-jack, GPS/GSM a iné).
4. Havária je náraz alebo stret, pričom náraz je zrážka vozidla prepravujúceho hnuteľné veci s nepohyblivou prekážkou (napr.
stena, stojaci automobil) a stret vozidla je zrážka vozidla prepravujúceho náklad s pohybujúcim sa objektom (napr.
automobil, človek, zviera). Za haváriu sa nepovažuje poškodenie vozidla iba dopravovanými vecami.
5. Hnuteľný majetok tvoria výrobné a prevádzkové zariadenia a zásoby a cudzie veci na novu hodnotu.
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6. Imobilizér je pasívne elektronické zabezpečovacie zariadenie pevne zabudované do vozidla, ktoré zabraňuje
neoprávnenému rozjazdu vozidla tým, že vyradí z prevádzky oddelené elektrické obvody vozidla.
7. Kamerový monitorovací systém je systém slúžiaci na priebežné sledovanie objektu, miestností, veci pred vlamaním
a krádežou, so stálym sledovaním poverenou osobou a so zaznamenávaním udalostí.
8. Kontrolované parkovanie je odstavenie vozidla na parkovisku, ktoré je pod dohľadom zamestnanca určeného na kontrolu
vchádzajúcich a vychádzajúcich vozidiel alebo na parkovisku s kamerovým systémom so záznamom alebo na oplotenom
parkovisku s minimálnou výškou 180 cm a uzamknutými vstupnými otvormi.
9. Mechanické zabezpečenie je odnímateľné alebo pevne spojené s vozidlom a mechanickým spôsobom bráni
neoprávnenému použitiu vozidla tým, že blokuje riadenie alebo prevodové ústrojenstvo vozidla (uzamknutie riadiacej páky,
volantu alebo volantu a pedálu a pod.).
10. Krádež vlámaním sa do vozidla je vniknutie páchateľa do vozidla spôsobom, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený
na jeho riadne otvorenie alebo iným preukázateľne násilným spôsobom.
11. Krádež vozidla je neoprávnené zmocnenie sa vozidla páchateľom prekonaním prekážok brániacich nepovolaným osobám
vstupu do vozidla.
12. Najrizikovejšia činnosť je podnikateľská činnosť uvedená v zmluve, ktorú poistený oprávnene vykonáva a ktorá z pohľadu
poisťovateľa predstavuje v mieste poistenia najvyššie riziko vzniku poistnej udalosti.
13. Náklady na obnovu dát sú náklady súvisiace s poškodením nosičov dát a obnovou ich obsahu (vyhotovenie kópie, obnova
inštalácie programového vybavenia a pod. )
14. Nosiče dát sú písomnosti, obchodné knihy, kartotéky, plány, štítky, výkresy, magnetické pásky, magnetické disky a ostatné
nosiče dát a záznamy na nich uložené a programové vybavenie. Programové vybavenie je poistené za predpokladu, že
poistený oprávnene vlastní inštalačné médium, ktoré bolo zakúpené od subjektu, ktorý má povolenie na jeho predaj
a poistený je jeho oprávneným užívateľom.
15. Peňažný posol je osoba, prepravujúca peniaze a/alebo ceniny, musí mať viac ako 18 rokov a byť fyzicky a duševne
spôsobilá túto činnosť vykonávať.
16. Pod stálym dohľadom je vozidlo odstavené v samostatnom uzamknutom priestore (garáži) alebo na fyzicky stráženom
oplotenom pozemku s minimálnou výškou 180 cm a uzamknutými vstupnými otvormi alebo ak je vozidlo nepretržite fyzicky
strážené osobou schopnou zasiahnúť v záujme ochrany poistených vecí.
17. Poisteným sa v prípade poistenia bytového domu rozumejú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
špecifikovanom v zmluve.
18. Polyfunkcia, resp. polyfunkčný dom je stavba, ktorá sa využíva na podnikanie a zároveň minimálne 20% podlahovej plochy
je určenej na bývanie, ktoré pozostáva najmenej z 2 bytov.
19. Poplachový systém je aktívne elektronické zabezpečovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle, ktoré akusticky
a opticky signalizuje pokus o neoprávnený vstup do vozidla.
20. Povodňová oblasť je pre účely týchto ZD oblasť, kde miesto poistenia je umiestnené do 200 metrov od brehu rieky a jej
prevýšenie nie je väčšie ako 3 m od brehu rieky. Za rieky pre účely tohto poistenia sa považujú toky: Dunaj, Morava, Uh,
Latorica, Tisa, Dunajec, Bodrog, Myjava od Šaštín – Stráže, Váh od Liptovského Hrádku, Turiec od Príboviec, Orava od
priehrady, Kysuca od Čadce, Bebrava od Nadlíc, Nitra od Chalmovej, Žitava od Vrábľov, Hron od Podbrezovej, Slatina od
Môťovej, Ipeľ od Holiše, Slaná od Čoltova, Rimava od Rimavskej Soboty, Bodva od Janíka, Hornád od Spišských Vlachov,
Hnilec od Jakloviec, Torysa od Prešova, Laborec od Humenného, Ondava od Stropkova, Topľa od Bardejova, Poprad od
Kežmarku. V prípade, že je pri rieke uvedená obec, povodňová oblasť sa vzťahuje na povodie rieky v celom katastrálnom
území danej obce. Za povodňovú oblasť v zmysle vyššie uvedeného sa nepovažuje miesto poistenia, kde je vybudovaná
ochranná protipovodňová hrádza alebo regulácia toku rieky.
21. Predajné automaty sú automaty, slúžiace na predaj tovaru, umiestnené vo vnútri budov. Za predajné automaty sa
nepovažujú hracie a výherné automaty a automaty na predaj alkoholu a tabakových výrobkov. Poistenie sa nevzťahuje na
obsah predajného automatu (tovar, hotovosť).
22. Samohybný pracovný stroj je vozidlo určené na výkon pracovnej činnosti. Postenie sa nevzťahuje na vozidlo, ktoré je
určené na prepravu osôb alebo nákladu v akejkoľvek forme. Poistenie je možné dojednať pre vozidlá kategórie T (kolesové
traktory), C (pásové traktory), R (prípojné vozidlá traktorov), S (traktormi ťahané vymeniteľné stroje), P (pracovné stroje)
a V (ostatné stroje) za podmienky, že sú určené na prácu. Nie je možné poistiť vozidlá kategórie L, LS, M, N a O a vozidlá
so zvláštnym EČV typu V, C a M. Kategórie vozidiel sú definované v pravidlách cestnej premávky.
23. Samota je horská oblasť, chatová oblasť, extravilán obce, ťažko prístupná oblasť alebo oblasť s nespevnenou prístupovou
komunikáciou.
24. Skupina rovnakých predmetov poistenia – všetky predmety poistenia vo všetkých miestach poistenia, ktoré sú
rovnakého charakteru a patria do rovnakej kategórie v zmysle definícií predmetov poistenia v týchto ZD BP 2019.
25. Stavebná trieda 1 - stavby odolné proti požiaru, t.j. nosné konštrukcie vrátane stropov a striech a strešný plášť sú
nehorľavé (napr. železobetónové konštrukcie, kovové obmurované konštrukcie, murivo, betón, betónové dosky
s plechovou alebo živicovou krytinou a pod.)
26. Stavebná trieda 2 - stavby čiastočne odolné proti požiaru, t.j. nosné konštrukcie vrátane stropov sú z menej odolných
materiálov proti požiaru alebo z neodolných materiálov s úpravou, ktorá čiastočne chráni proti požiaru (napr. nosné drevené
alebo kovové konštrukcie chránené požiarnymi nátermi, nástrekmi, omietkou alebo obkladmi), strešný plášť je nehorľavý,
nosná konštrukcia strechy môže byť aj z neodolných materiálov proti požiaru (napr. pálená krytina na drevených
konštrukciách krovov alebo betónové dosky na oceľových väzníkoch hál a pod.)
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27. Stavebná trieda 3 - stavby neodolné proti požiaru, t.j. – výrazné použitie horľavých materiálov v nosnej konštrukcii
a strešnom plášti.
28. Stavebné súčasti v prenajatom priestore sú stavebné súčasti prenajatej budovy, ktoré preukázateľne zriadil poistený
v prenajatom priestore na vlastné náklady.
29. Stavebný materiál je určený výlučne na výstavbu alebo rekonštrukciu predmetu poistenia a nachádza sa v primeranom
množstve v uzamknutom priestore v mieste poistenia. Za stavebný materiál sa nepovažuje tovar alebo zásoby používané
k výkonu podnikateľskej činnosti poisteného.
30. Za súbor technického vybavenia budov sa považujú všetky zariadenia, ktoré slúžia na prevádzkovanie poistenej budovy,
napr. výťahy, elektronické vstupné a garážové brány, klimatizácie, antény, satelity, elektronický vrátnik vrátane kamerového
systému, zariadenie kotolne a pod.
31. Veci na výstave sú výstavné modely, exponáty, vzorky, prototypy a podobné predmety mimo štandardnej výroby
a spotreby. Ďalej sa poistenie vzťahuje aj na výrobné a prevádzkové zariadenia, ktoré poistený používa za účelom
vystavovania alebo prezentovania svojich výrobkov a/alebo služieb (napr. nábytok, chladiace zariadenia, registračná
pokladňa, prezentačná technika a pod.). Za veci na výstave sa nepovažujú peniaze, ceniny, cennosti a veci umeleckej
a historickej hodnoty.
32. Veci umiestnené na vonkajšej strane budovy sú pevne namontované predmety a zariadenia, ktorých demontáž nie je
možné vykonať bežne dostupnými prostriedkami, vrátane k nim patriacich podporných konštrukcií a elektrických pripojení.
33. Vedľajšie stavby sú to samostatne stojace objekty, pevne spojené so zemou. Tvoria príslušenstvo budovy, nie sú s budovou
fyzicky pevne spojené (kôlne, prístrešky, studne, septiky, žumpy, spevnené plochy, bazény, komíny a pod. )
34. Za škodu spôsobenú voľne žijúcimi živočíchmi sa považuje škoda spôsobená deštrukčnou činnosťou voľne žijúcich
živočíchov na elektroinštalácii alebo na vonkajšej fasáde stavieb, t.j. na izolácii z penového polystyrénu alebo minerálnej
vlny, ak na izolácii bola konečná povrchová úprava.
Pre toto rozšírenie poistného krytia sa povinnosti poistníka/poisteného uvedené v Čl.5 OPP ZVL 2019 rozširujú o povinnosť:
a) vykonávať deratizáciu, ak tak ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy,
b) predložiť doklad o vykonaných deratizáciách v prípade požiadania poisťovateľa.
35. Vozidlo je motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo, ktoré bude alebo je vybavené platným slovenským technickým
preukazom, slovenských evidenčnými číslom a platným osvedčením o technickej kontrole podľa platného znenia zákona č.
315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách (cestný zákon), pričom:
a) motorovým vozidlom sa rozumie cestné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom,
b) prípojným vozidlom sa rozumie cestné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, ktoré sa pripája k motorovému
vozidlu.
36. Výbava vozidla je príslušenstvo a doplnky, ktoré sú zabudované vo vozidle. Za výbavu vozidla sa nepovažujú počítačové
zariadenia, ktoré neslúžia na prevádzku vozidla a predmety v rozpore s právnym predpisom pre prevádzku motorových
vozidiel.
Článok 28
Záverečné ustanovenia
1. V zmluve sa možno od ustanovení týchto ZD BP 2019 odchýliť a upraviť vzájomné práva a povinnosti, ak z povahy ich
ustanovení nevyplýva, že sa nemožno od nich odchýliť.
2. Tieto ZD BP 2019 sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Tieto ZD BP 2019 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňom 01.10.2019.
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