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Článok 1  
Úvodné ustanovenia 

 

 

 1. Na poistenie, ktoré sa uzatvára podľa týchto osobitných poistných podmienok OPP ZVL 2019 sa vzťahujú Všeobecné 
poistné podmienky pre poistenie majetku (ďalej len „VPP PMA 2019“).   

 
Článok 2  
Rozsah poistenia 

 

 

 1. Pre účely týchto OPP ZVL 2019 sa za živelné poistenie považuje poistenie dojednané v rozsahu ods. 2. až 5. tohto článku.  
2. Poistenie sa vzťahuje pre prípad náhodného a náhleho poškodenia alebo zničenia poistenej veci:  

a) požiarom,  
b) výbuchom,  
c) úderom blesku (priamym aj nepriamym),  
d) nárazom alebo zrútením pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, 
(ďalej len „FLEXA“) 

3. Poistenie je možné ďalej dohodnúť pre prípad náhodného a náhleho poškodenia alebo zničenia poistenej veci povodňou 
a záplavou. 

4. Poistenie je možné ďalej dohodnúť pre prípad náhodného a náhleho poškodenia alebo zničenia poistenej veci 
zemetrasením dosahujúcim aspoň 6. stupeň intenzitnej stupnice zemetrasenia EMS-98. 

5. Poistenie je možné ďalej dohodnúť pre prípad náhodného a náhleho poškodenia alebo zničenia poistenej veci: 
a) víchricou,  
b) krupobitím,  
c) zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zeminy, ak neboli zapríčinené akoukoľvek ľudskou činnosťou. Poistenie sa 

nevzťahuje na praskliny a trhliny na veciach, vzniknutých z pohybu zemskej kôry alebo z dôvodu podkopania,  
d) zosúvaním alebo zrútením lavín,  
e) tiažou snehu alebo námrazy, ak je poistenou vecou budova, 
f) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,   
g) nárazom vozidla,  
h) dymom,  
i) nadzvukovou vlnou, 
j) výbuchom sopky, 
k) únikom vody, kvapaliny alebo pary z vodovodného zariadenia; ak je predmetom poistenia budova, poistenie sa vzťahuje 

aj na prasknutím poškodené alebo zničené k budove patriace vodovodné zariadenia, 
(ďalej len „rozšírený rozsah poistenia“ alebo „EC“). 
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Článok 3  
Výluky z poistenia 

 

 

 1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa nevzťahuje na: 
a) platné tuzemské a zahraničné peniaze, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, nezasadené perly a drahokamy, 

klenoty a iné cennosti, 
b) vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné dokumenty, cenné papiere a ceniny,  
c) písomnosti, plány, obchodné knihy, kartotéky, výkresy, magnetické pásky, magnetické disky, ostatné nosiče dát a  

na obnovu dát a záznamy na nich uložených,  
d) vzorky, názorné modely, prototypy a predmety na výstave,  
e) motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel a ťažné stroje za predpokladu, že nie sú vedené ako zásoby alebo ako 

dlhodobý hmotný majetok,  
f) automaty na vhadzovanie mincí (vrátane meničov mincí) a na vydávanie peňazí vrátane obsahu, výherné predajné 

automaty, 
g) výbušniny a trhaviny, 
h) nafukovacie haly, stany a im podobné veci, 
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 i) vodné toky, priehrady a ochranné hrádze, rezervoáre, nábrežia, móla, prístavy, plavebné kanály a komory, úpravy tokov, 
j) podzemné chodby a akékoľvek veci umiestnené pod zemou, ak nejde o podzemné časti poistenej budovy, 
k) veci umeleckej a historickej hodnoty a zbierky, 
l) budovy bez vydaného kolaudačného rozhodnutia a na veci v nich sa nachádzajúce, ako ani na veci, ktoré ešte nie sú 

pripravené na prevádzku, sú rozostavané alebo ktorých preberací a výkonnostný test nebol úspešne dokončený alebo 
vykonaný, 

m) veci osobnej potreby zamestnancov, ktoré sa obvykle nosia do zamestnania a veci, ktoré boli zamestnancom na miesto 
poistenia prinesené na žiadosť alebo so súhlasom zamestnávateľa v súvislosti s plnením pracovných úloh, 

n) stavebné úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje náklady v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy, 
o) nosiče dát a náklady na obnovu dát a záznamov výrobnej a prevádzkovej dokumentácie na nich uložených, 
p) hnuteľné veci a zásoby na voľnom priestranstve, ak ku škode došlo víchricou alebo krupobitím, 
a to ani v prípade, že sú súčasťou súboru uvedeného v poistnej zmluve. 

2. Ak nejde o prípady uvedené v čl. 2 ods. 3. až 6. VPP PMA 2019, a nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa 
nevzťahuje ani na: 
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, 
e) zvýšené náklady spôsobené rastom cien, 
f) zvýšené náklady v dôsledku úradného obmedzenia znovuobnovenia, 
g) zvýšené náklady technologického pokroku, 
h) náklady na zamedzenie alebo skrátenie prerušenia prevádzky následkom poistnej udalosti, 
i) náklady na vypratanie (bez zeminy), vynaložené na vyhľadanie, nakladanie s odpadmi a uloženie, 
j) náklady na vypratanie (vrátane zeminy), vynaložené na vyhľadanie, nakladanie s odpadmi a uloženie, 
Vymedzenie nákladov uvedených pod písm. a) až j) je uvedené v čl. 19 VPP PMA 2019, skupiny E., F. a G.   

3. Okrem prípadov uvedených v čl. 5 VPP PMA 2019, poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené alebo vzniknuté:  
a) atmosférickými zrážkami, krupobitím, snehom alebo nečistotami, ktoré vniknú do poistenej nehnuteľnosti 

nezatvorenými oknami, dverami, štrbinami a medzerami, nevhodným technickým riešením stavebných prvkov alebo 
ich poškodením vplyvom prevádzky stavby, a pod., výluka neplatí, ak škoda vznikla v súvislosti s víchricou podľa čl. 6 
ods. 21. týchto OPP ZVL 2019, 

b) sadaním pôdy,  
c) pôsobením vlhkosti, spôsobené hubou alebo plesňou,  
d) prenikaním podzemnej vody a/alebo vystúpením kvapalín z kanalizačného a odpadového potrubia, okrem prípadov, 

keď škoda vznikla v príčinnej súvislosti so záplavou alebo povodňou a veci, na ktorých škoda vznikla, sú na riziká 
záplava a povodeň poistené podľa čl. 2 ods. 3. týchto OPP ZVL 2019,  

e) zaplavením územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov alebo vodných nádrží,  
f) prepätím alebo indukciou na elektronických prístrojoch a zariadeniach, kolísaním napätia v elektrickej sieti, ktoré nebolo 

spôsobené úderom blesku,  
g) riadeným výbuchom v súvislosti s ťažbou alebo vykonávaním stavebných prác alebo otrasmi spôsobenými dopravou,  
h) opotrebením, chybami projektu, nedodržaním technologických postupov pri výstavbe alebo pri montáži alebo 

nesprávnou údržbou,  
i) úderom blesku, ak poistená poškodená alebo zničená budova nemala v čase vzniku škody zriadený funkčný 

bleskozvod a podľa platných noriem na ochranu pred bleskom sa vyžaduje inštalácia bleskozvodu, príp. ak  
na bleskozvode nebola vykonávaná revízia v stanovených termínoch, 

j) obhorením nezapríčineným požiarom, výbuchom alebo úderom blesku,  
k) podtlakom (implóziou), 
l) tlením, 
m) vystavením veci úžitkovému ohňu alebo teplu,  
n) skratom, ak sa plameň, ktorý vznikol skratom, ďalej nerozšíril, 
o) stratou umeleckej alebo historickej hodnoty veci, 
p) na vodovodných zariadeniach následkom ich mechanického poškodenia (napr. prevŕtanie, prerazenie a pod.) alebo 

prirodzeného opotrebenia (korózia, erózia, vplyv hrdze, plesní, húb, hniloby a pod.) alebo pôsobením atmosférického 
tepla alebo chladu (zamrznutím), 

q) únikom vody z bazénu, sauny, vírivky a obdobného zariadenia, akvária s výnimkou akvária špecifikovaného v čl. 6, 
ods. 22., písm. e) týchto OPP ZVL 2019, vodou pri umývaní, kúpaní alebo sprchovaní, únikom vody, kvapaliny, pary 
alebo hasiaceho média v dôsledku vykonávania tlakových skúšok. 

4. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na:   
a) škody spôsobené záplavou alebo povodňou na stavbách na vodných tokoch (hate, náhony, malé vodné elektrárne, 

hrádze, spevnenia brehov a pod.) alebo na veciach v týchto stavbách umiestnených, ak prietok vody nedosiahol  
v mieste poistenia aspoň úroveň storočného prietoku,  

b) škody na prepravovanom tovare, 
c) škody na motorových vozidlách, prívesoch (pri ktorých sa vyžaduje technický preukaz) s výnimkou motorových vozidiel 

vedených ako zásoby,  
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d) stratu vody, kvapaliny alebo iného média z vodovodných zariadení alebo studní, stratu plynu a energií,  
e) stratu prevádzkovej kvapaliny z vykurovacích a solárnych systémov, ktorá nevznikla v súvislosti so živelnou udalosťou, 

5. Poistenie pre prípad nárazu vozidla podľa čl. 2 ods. 5. písm. g) týchto OPP ZVL 2019 sa nevzťahuje na:  
a) škody spôsobené na poistenej veci vozidlom prevádzkovaným poisteným, 
b) škody na vozidle, ktoré spôsobilo náraz. 

 
Článok 4  
Limit poistného plnenia 

 

 

 1. V prípade poškodenia alebo zničenia poistených vecí umiestnených na vonkajšej strane budovy (napr. firemné štíty, 
reklamné pútače a reklamné tabule, vonkajšie osvetlenie, anténne systémy a iné podporné konštrukcie) zapríčineného 
rizikom víchrica a krupobitie, poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo výške maximálne 10 000,00 Eur. 

2. Pre škody spôsobené nepriamym úderom blesku je ročný limit plnenia 5 000,00 Eur pre všetky poistené budovy.  

 
Článok 5  
Povinnosti poisteného a/alebo poistníka 

 

 

 1. V prípade dojednania poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci povodňou alebo záplavou je poistený 
povinný zabezpečiť plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia kanalizácie. 

2. V prípade dojednania poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci povodňou, záplavou a/alebo vodou, 
kvapalinou alebo parou unikajúcou z vodovodného zariadenia je poistený a/alebo poistník povinný zabezpečiť v priestoroch 
budovy, ktoré ležia na úrovni alebo pod úrovňou prízemného podlažia, uloženie zásob a vecí charakteru zásob minimálne 
12 cm nad úrovňou podlahy (napr. na paletách, regáloch, policiach, podstavcoch). 

3. V prípade dojednania poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci vodou, kvapalinou  alebo parou 
unikajúcou z vodovodného zariadenia je poistený povinný: 
a) udržiavať vodovodné zariadenia v prevádzkyschopnom stave a zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu, 
b) v chladnom období zabezpečiť primerané vykurovanie budovy, 
c) v prípade nutnosti (napr. v zimnom období, ak budova nie je vykurovaná), uzatvoriť prívod vody a vypustiť potrubie. 

 
Článok 6  
Výklad pojmov 

 

 

 Pre účely tohto poistenia platí: 
1. Atmosférické zrážky sú častice vody, ktoré vznikajú kondenzáciou vodnej pary, a ktoré padajú z oblohy či kondenzujú 

priamo na zemskom povrchu ako napr. dážď, sneh, krúpa (ľadovec), hmla, rosa, námraza a pod.  
2. Za kvapalinu unikajúcu z vodovodných zariadení sa považuje voda, vykurovacie, klimatizačné a hasiace médium, ktoré 

v dôsledku poruchy vyteká z vodovodných zariadení.  
3. Krupobitie je jav, pri ktorom kúsky ľadu vytvorené v atmosfére dopadajú na poistenú vec a tým dochádza k jej poškodeniu 

alebo zničeniu. 
4. Zosúvanie alebo zrútenie lavín je jav, keď masa snehu alebo ľadu sa náhle po svahoch uvedie do pohybu a rúti sa do údolia. 
5. Lietajúce teleso je lietadlo, športové lietacie zariadenie (napr. závesný alebo padákový klzák, ultra ľahké lietadlo alebo 

vrtuľník, športový padák), vzducholoď a lietací balón. 
6. Náraz vozidla do poistenej veci je každé bezprostredné zničenie alebo poškodenie poistenej veci spôsobenej  priamym 

stretom s motorovým vozidlom alebo jeho nákladom, alebo vrhnutie predmetu zapríčinené priamym stretom s vozidlom 
alebo jeho nákladom pri dopravnej nehode, prípadne inej škodovej udalosti.  

7. Za škodu spôsobenú nepriamym úderom blesku sa považuje škoda na poistenej veci spôsobená prepätím, zvýšenou 
silou elektrického prúdu alebo vplyvom elektromagnetických účinkov blesku. 
Toto poistné krytie sa vzťahuje iba na nasledovné stavebné súčasti budov: 
a) elektroinštaláciu vrátane príslušných meracích prístrojov a rozvodných skríň, avšak bez prenosných svietidiel  

a elektrospotrebičov,  
b) telefónne, dátové a televízne káble nainštalované pod omietkou alebo vedené v lištách. 

8. Nesprávna údržba je neudržiavanie veci v dobrom technickom stave, najmä nedodržiavanie termínov pravidelnej údržby 
stanovených platnými predpismi, pokynov výrobcu na prevádzku a údržbu veci. 

9. Pád stromov, stožiarov a iných predmetov je taký ich pohyb, ktorý má znaky voľného pádu, s výnimkou pádu stromov, 
stožiarov alebo iných predmetov zapríčinených akoukoľvek ľudskou činnosťou. 

10. Pád poistenej veci  je taký jej pohyb, ktorý má znaky voľného pádu, a to z vyššieho miesta jej uloženia do nižšieho miesta; 
nie je to prevrátenie poistenej veci. 

11. Pokles pôdy je prepad pôdy spôsobený zrútením podzemného priestoru, zapríčinený prírodnými vplyvmi. Za pokles pôdy 
sa nepovažujú škody zapríčinené akoukoľvek ľudskou činnosťou, ako napríklad ťažbou, alebo škodami vzniknutými  
pri stavebnej činnosti. 
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 12. Povodeň je prechodné výrazné zvýšenie hladiny vody v toku charakterizované zaplavením menších alebo väčších plôch 
(územných celkov) vodou, ktorá sa prirodzeným spôsobom vyliala z vodného toku alebo vodných nádrží alebo ich brehy 
alebo hrádze pretrhla. 

13. Požiar je oheň horiaci viditeľným plameňom sprevádzajúcim horenie, ktorý vznikol mimo určené ohnisko alebo ktorý takéto 
ohnisko opustil a vlastnou silou sa rozšíril na okolité predmety, alebo bol páchateľom úmyselne rozšírený a poškodil alebo 
zničil predmet poistenia. Za požiar sa nepokladá poškodenie alebo zničenie spôsobené obhorením, tlením, pôsobením 
úžitkového ohňa alebo tepla, pôsobením elektrického prúdu a pod. 

14. Pretlak je tlak výrazne vyšší ako tlak prevádzkový, na ktorý bolo zariadenie, systém alebo ich súčasti skonštruované alebo 
schválené. 

15. Priamy úder blesku je bezprostredný prechod blesku (atmosférického výboja) poistenou vecou alebo bezprostredné 
pôsobenie energie blesku (atmosférického výboja) alebo teploty jeho výboja na poistenú vec, pričom jeho účinok  
a následky sú dostupnými technickými prostriedkami jednoznačne identifikovateľné. Za priamy úder blesku sa nepovažuje 
pôsobenie elektrického prúdu (napr. počas búrky, prepätím, prúdovým nárazom, chybami v izolácii, nedostatočným 
kontaktom, zlyhaním meracieho, regulačného alebo istiaceho zariadenia) na elektrické zariadenia. 

16. Sadanie pôdy je proces, pri ktorom nadložné vrstvy klesajú do poddajného podložia. Nadložné vrstvy sa pritom môžu trhať 
na kryhy a na okraj svahov vytláčať mäkšie poddajnejšie horniny. 

17. Škoda dymom je každé bezprostredné zničenie alebo poškodenie poistenej veci dymom, ktorý náhle unikol  
zo spaľovacích, vykurovacích, varných alebo sušiarenských zariadení. Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikajú 
trvalým pôsobením dymu. 

18. Škoda spôsobená nadzvukovou vlnou je každé bezprostredné zničenie alebo poškodenie poistenej veci, ktoré je 
spôsobené tlakovou vlnou vyvolanou lietadlom. 

19. Za tiaž snehu alebo námrazy sa považuje poškodenie alebo zničenie poistenej veci nadmernou ťarchou snehu, námrazy 
alebo ľadovej vrstvy. Za nadmernú ťarchu snehu, námrazy alebo ľadu sa považuje zaťaženie stavebnej konštrukcie 
presahujúce normou stanovené hodnoty. 

20. Za výbuch sopky sa považuje uvoľnenie tlaku počas vytvorenia otvoru v zemskej kôre, ktoré je sprevádzané výtokom 
lávy alebo vyvrhnutím popola, iných materiálov alebo plynov, a to aj v prípade, že k výbuchu sopky dôjde mimo územia SR 
a jej dôsledky sa prejavia v mieste poistenia poistených predmetov. 

21. Víchrica je dynamické pôsobenie hmoty vzduchu a je definovaná ako vietor s rýchlosťou vyššou ako 75 km/hod. Ak sa 
nedá táto rýchlosť vetra pre miesto škody zistiť, potom sa za víchricu považuje, ak poistený preukáže, že pohyb vzduchu 
v okolí poistenej veci vyvolal obdobné škody na obdobných veciach alebo na iných veciach schopných rovnakého odporu.   

22. Vodovodným zariadením sa rozumie: 
a) privádzacie alebo odvádzacie potrubie vodovodného alebo kanalizačného systému, vrátane armatúr alebo iného s ním 

prepojeného zariadenia, 
b) vykurovacie, klimatizačné alebo solárne systémy, vrátane armatúr alebo iného s nimi prepojeného zariadenia, 
c) sprinklerové alebo iné automatické hasiace zariadenia, 
d) vodovodné prípojky a prípojky odpadového potrubia vo vlastníctve poisteného a to výlučne v prípade, že sa nachádzajú 

na pozemku poisteného, 
e) pevne zabudované akvárium s minimálnym objemom 50 l.  
Za vodovodné zariadenie sa nepovažujú vonkajšie dažďové odkvapy a zvody. 

23. Výbuch je náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynu alebo pár. Výbuch nie je aerodynamický tresk 
alebo výbuch v spaľovacom priestore spaľovacieho motora a iných zariadení, v ktorých sa energia výbuchu alebo vyššieho 
tlaku cieľavedome využíva. 

24. Záplava je vytvorenie súvislej stojacej alebo prúdiacej vodnej plochy na zemskom povrchu v mieste poistenia, ktorému 
chýba prirodzený odtok a bolo spôsobené prírodnými vplyvmi. 

25. Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom zemskej kôry, dosahujúce aspoň 6. stupeň intenzitnej 
stupnice zemetrasenia EMS-98, udávajúcej makroseizmické účinky zemetrasenia, a to na mieste poistnej udalosti (nie  
v epicentre). 

26. Zosúvanie (zosuv) pôdy je jej náhly alebo postupný pohyb z vyšších polôh svahu do nižších, ku ktorému dochádza 
pôsobením zemskej príťažlivosti, prírodnými silami alebo následkom ľudskej činnosti pri porušení podmienok rovnováhy 
svahu. 

27. Zrútenie skál alebo zeminy je pohyb skál, kameňa, časti hornín alebo masy zeminy z vyšších polôh do nižších.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Článok 7  
Záverečné ustanovenia 

 

 

 1. VPP PMA 2019 a tieto OPP ZVL 2019 sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
2. Schválené predstavenstvom poisťovateľa dňa 24.09.2019. 
3. Tieto OPP ZVL 2019 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňom 

01.10.2019. 
 


