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1. Plnenie poisťovateľa pre prípad krádeže vlámaním je obmedzené limitom plnenia zodpovedajúcim spôsobu
zabezpečenia v čase poistnej udalosti, tak ako je uvedené v nasledovných tabuľkách:

1/a. Hnuteľné veci bežného charakteru umiestnené v uzamknutých objektoch (budovách a halách)

1/b. Hnuteľné veci bežného charakteru, ktoré sú vzhľadom k svojmu objemu alebo vlastnostiam
umiestnené na voľnom priestranstve mimo uzamknutý objekt (v areáli podniku, závodu)

1/c. Hnuteľné veci bežného charakteru umiestnené vo výkladoch

Limit plnenia
(v EUR)

Zabezpečenie výkladu objektu

do 3 320 O1 + O2

do 6 640 O1 + O2 + E1

do 16 600 O1 + O2 + E1 + E2

do 33 200 O1 + O2 + E1 + E3

Limit plnenia
(v EUR)

Zabezpečenie objektu

do 3 320 S1

do 33 200 S1 + S2

do 66 400 S1 + S3

do 166 000 S1 + S4 alebo S1 + S5

nad 166 000 S1 + E4 + S4 alebo S1 + E4 + S5 alebo S1 + S6

Limit plnenia
(v EUR)

Predpísaný spôsob zabezpečenia

vchodových dverí
presklených častí (okná, výklady)

a ostatných otvorov

do 6 640 D2 O1 + O2

do 16 600 D4 alebo D3 + E1 O1 + O2 + O3 alebo O1 + E1

do 33 200 D4 + E1 alebo D3 + E1 + E2 O1 + O2 + O3 alebo O1 + E1 + E2

do 166 000 D4 + E1 + E2 alebo D3 + E1 + E3 O1 + O2 + O3 alebo O1 + E1 + E3

do 332 000 D4 + E1 + E3 alebo D4 + E1 + E2 + S3 O1 + O2 + O3 alebo O1 + E1 + E3 + S3

nad 332 000 D4 + E1 + E3 + S3 alebo D4 + E1 + E2 + S4
alebo D4 + E1 + E2 + S5
alebo D4 + E1 + E2 + S6

O1 + O2 + O3 alebo O1 + E1 + E3 + S4
alebo O1 + E1 + E3 + S5
alebo O1 + E1 + E3 + S6

SPÔSOBY ZABEZPEČENIA PRE PRÍPAD ODCUDZENIA
PRE POISTENIE PODNIKATEĽOV



2. Peniaze, ceniny, cennosti a klenoty

3. Predpis spôsobov zabezpečenia pre prípad prepravy peňazí, cenností, cenín a listinných cenných
papierov

Preprava musí byť uskutočnená najbližšou alebo dohodnutou trasou z miesta určenia a nebude až do miesta
určenia prerušená. Osoba prepravujúca peniaze sa považuje za posla iba vtedy, ak je staršia ako 18 rokov, fyzicky
a duševne spôsobilá.
Osoba prepravujúca poistené veci nesmie z vlastnej vôle prepravované veci počas prepravy odložiť alebo sa od nich
vzdialiť.
Ak je poistná suma poistených vecí vyššia ako 3 320 EUR, nesmú byť prepravované prostriedkami verejnej
hromadnej dopravy.
Atestovaný bezpečnostný kufrík určený na prepravu musí byť schválený príslušným úradom MV SR.

Limit plnenia
(v EUR)

Spôsob zabezpečenia prepravy

do 1 660 poistený alebo iná, ním poverená osoba, vhodný kufrík alebo pevná taška

1 660 – 3 320 poistený alebo ním poverená osoba v sprievode ďalšej osoby prepravujúcim automobilom,
vhodný kufrík s číselným kódom alebo uzamknutá pevná taška

3 320 – 16 600 poistený alebo ním poverená osoba vybavená ochranným sprayom alebo elektrickým
paralyzátorom, v sprievode ďalšej ozbrojenej osoby, atestovaný bezpečnostný kufrík
s dvoma zámkami s číselným kódom , dymovou a zvukovou signalizáciou v okamihu
napadnutia, preprava uskutočnená v uzatvorenom vozidle

16 600 – 66 400 poistený alebo ním poverená osoba vybavená ochranným sprayom alebo elektrickým
paralyzátorom, v sprievode dvoch ozbrojených osôb, atestovaný bezpečnostný kufrík
s dvoma zámkami s číselným kódom, dymovou a zvukovou signalizáciou v okamihu
napadnutia, vybavenom navyše farbiacim modulom peňazí, preprava uskutočnená
v uzatvorenom vozidle

nad 66 400 Preprava uskutočnená v špeciálnom uzamknutom pancierovom motorovom vozidle.
Prepravu musí vykonávať organizácia spôsobilá na uvedenú činnosť.

Limit
plnenia
(v EUR)

Predpísaný spôsob zabezpečenia
Stupeň

odolnosti
trezoru
podľa

STN EN

Počet
trezorových

zámkov
vchodových

dverí

presklených
častí (okná,

výklady)
a ostatných

otvorov

schránka iné

332 D1 O1 T1 – 1

1 660 D2 O1 T2 – 1

3 320 D3 O1 T2 – 1

6 640 D4+ E1 O1 + O2 + O3 T3 E5 – 1

16 600 D4+ E1+E3 O1 + O2 + O3 T4+E3 E5+E6 EN 00 1

50 000 D4 + E1 + E3 O1 + O2 + O3 T4+E3 E5+E6 EN 0 1

100 000 D4 + E1 + E3 O1 + O2 + O3 T4+E3 E5+E6 EN I 1

120 000 D4 + E1 + E3 O1 + O2 + O3 T4+E3 E5+E6 EN II 1

332 000 D4 + E1 + E3 O1 + O2 + O3 T4+E3 E5+E6 EN III 1

664 000 D4 + E1 + E3 O1 + O2 + O3 T4+E3 E5+E6 EN IV 2

1 660 000 D4 + E1 + E3 O1 + O2 + O3 T4+E3 E5+E6 EN V 2

2 660 000 D4 + E1 + E3 O1 + O2 + O3 T4+E3 E5+E6 EN VI 2

3 320 000 D4 + E1 + E3 O1 + O2 + O3 T5+E3 E5+E6 EN VII 2
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4. Popis použitých kódov

Kód Zabezpečenie objektu + jeho presklených častí (okná, výklady a ostatné otvory)

O1 Okná a iné otvory uzatvorené z vnútornej strany miestnosti tak, že ich nie je možné z vonku otvoriť bez
ich mechanického poškodenia alebo zničenia. Okná musia byť riadne zabezpečené uzatváracím
mechanizmom.

O2 Okná a presklené otvory, ktoré sú umiestnené tak, že ich dolné okraje siahajú do výšky 3,5 m nad
úroveň okolitého terénu, musia byť zabezpečené jedným z ďalej uvedených mechanických spôsobov
alebo ich kombináciou:
a. sklenená výplň z bezpečnostného skla, zabudovaného v ráme tak, že nemôže byť zvonku

demontované ani vytlačené; rám, závesy a zámky okna musia bez poškodenia zabezpečiť prenos síl
pôsobiacich na bezpečnostné sklo až do jeho poškodenia,

b. sklenená výplň s bezpečnostnou fóliou hrubou minimálne 250 mikrónov,
c. funkčná kovová mreža pevne ukotvená v obvodovej stene minimálne v štyroch bodoch, z vonkajšej

strany nedemontovateľná, s profilom min. 10 mm a s okami o max. rozmere 200 mm x 200 mm
alebo s plochou oka max. 40 000 mm2

d. funkčná uzamykateľná mrežová roleta uzamknutá bezpečnostným zámkom s cylindrickou vložkou
alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacimi zámkami.

O3 Ostatné otvory (vetracie, šachtové, stropné a iné) musia byť uzatvorené funkčnou kovovou mrežou
s profilom min. 10 mm a s okami o max. rozmere 200 mm x 200 mm alebo oceľovou platňou min. 3 mm
hrubou, z vnútornej strany riadne zabezpečené uzatváracím mechanizmom.

Kód Zabezpečenie vchodových dverí objektu (miestností)

D1 Dvere uzamknuté funkčným zámkom (nie visiacim), bežného typu s cylindrickou vložkou.

D2
Dvere uzamknuté funkčným zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným štítom
a prídavným bezpečnostným zámkom.

D3
Dvere uzamknuté funkčným zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným štítom.
V uzatvorenom stave musia byť zabezpečené proti vyveseniu. Rám dverí musí byť odolný proti
roztlačeniu, ukotvený tak, aby ho nebolo možné uvoľniť bez mechanického poškodenia.

D4 Dvere musia spĺňať tieto podmienky:
1. Uzamknuté funkčným zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným štítom

chrániacim bezpečnostnú cylindrickú vložku aj voči odvŕtaniu.
2. V uzatvorenou stave musia byť zabezpečené proti vyveseniu.
3. Bezpečnostné dvere s certifikátom štátnej akreditovanej skúšobne alebo dvere s konštrukciou:

a. zabudovaná oceľová platňa hrúbky minimálne 2 mm alebo
b. vystužené oceľovými prútmi prípadne iným profilom alebo
c. iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti prekonaniu ako je uvedené pod písm. a) a b).

4. Ak sú dvere slabšej konštrukcie ako je uvedené v D4 bode 3. (okrem presklených dverí) musia byť
zabezpečené aj:
a. priečnou alebo celoplošnou závorou uzamknutou bezpečnostným zámkom s cylindrickou

vložkou alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacimi zámkami alebo
b. mrežovými dverami uzamknutými bezpečnostným zámkom s cylindrickou vložkou alebo

minimálne dvoma bezpečnostnými visiacimi zámkami alebo
c. funkčnou uzamykateľnou mrežovou roletou uzamknutou bezpečnostným zámkom s

cylindrickou vložkou alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacimi zámkami.
5. Ak sú dvere slabšej konštrukcie ako je uvedené v D4 bode 3. (pretože sú presklené) musia byť

zabezpečené aj:
a. sklenenou výplňou z bezpečnostného skla, zabudovaného v ráme tak, že nemôže byť zvonku

demontované ani vytlačené; rám, závesy a zámky dverí musia bez poškodenia zabezpečiť prenos
síl pôsobiacich na bezpečnostné sklo až do jeho poškodenia alebo

b. sklenenou výplňou s bezpečnostnou fóliou hrubou minimálne 250 mikrónov alebo
c. mrežovými dverami uzamknutými bezpečnostným zámkom s cylindrickou vložkou alebo

minimálne dvoma bezpečnostnými visiacimi zámkami alebo
d. funkčnou uzamykateľnou mrežovou roletou uzamknutou bezpečnostným zámkom s

cylindrickou vložkou alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacimi zámkami.
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Kód Strážna služba

S1 Objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm s uzamknutými vstupnými otvormi.
Objekt musí byť v noci trvale osvetlený.

S2 Objekt nepretržite strážený minimálne jednočlennou strážnou službou alebo vrátnikom, ktorý v čase
mimo prevádzky má povinnosti strážnej služby.

S3 Objekt nepretržite strážený minimálne jednočlennou ozbrojenou strážnou službou alebo vrátnikom,
ktorý v čase mimo prevádzky má povinnosti ozbrojenej strážnej služby.

S4 Objekt nepretržite strážený minimálne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou so služobným psom.

S5 Objekt nepretržite strážený minimálne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou. Výkon strážnej
služby je zabezpečovaný aj systémom elektronickej kontroly a podpory.

S6 Objekt nepretržite strážený minimálne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou. Výkon strážnej
služby je zabezpečovaný aj kamerovým monitorovacím systémom.

Kód Elektronické zabezpečovacie zariadenie

E1 Elektronické zabezpečovanie zariadenie chrániace objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou
ochranou alebo komplexnou priestorovou ochranou s lokálnym vývodom zvukového signálu do
miestností alebo na fasádu budovy smerom do ulice alebo k obývaným štvrtiam (podľa typu a
umiestnenia objektu). Komplexná priestorová ochrana môže byť nahradená alarmovými pascami a
prekážkovými zónami.

E2 Elektronické zabezpečovacie zariadenie chrániace objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou
ochranou alebo komplexnou priestorovou ochranou so systémom samočinného prenosu telefonickej
informácie na min. 3 telefónne čísla pevnej alebo mobilnej linky pri narušení chráneného objektu.
Komplexná priestorová ochrana môže byť nahradená alarmovými pascami a prekážkovými zónami.

E3 Elektronické zabezpečovacie zariadenie chrániace objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou a
komplexnou priestorovou ochranou so systémom okamžitého prenosu signálu na pult centrálnej
ochrany pri narušení chráneného objektu.

E4 Elektronické zabezpečovacie zariadenie pre vonkajšiu obvodovú ochranu (pre oplotenie) so systémom
okamžitého prenosu signálu na pult centrálnej ochrany pri narušení chráneného objektu.

E5 Tiesňový hlásič

E6 Kamerový monitorovací systém

Kód Schránka

T1 uzamknutá schránka

T2 uzamknutá bezpečnostná (pancierová) schránka pevne zabudovaná v stene alebo v podlahe

T3 uzamknutý sejf

T4 uzamknutý trezor

T5 uzamknutý komorový trezor
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5. Výklad pojmov
Bezpečnostná cylindrická vložka je cylindrická vložka
s certifikátom štátom akreditovanej skúšobne.
Bezpečnostné sklo – je sklo inštalované oprávnenou
organizáciou a jeho kvalita je doložená certifikátom.
Bezpečnostný štít je zvonka nedemontovateľná
ochrana bezpečnostnej cylindrickej vložky pred jej
rozlomením.
Čas prevádzky je časové rozmedzie (obdobie)
začínajúce hodinu pred začiatkom času poskytovania
služieb a končiace hodinu po ukončení času
poskytovania služieb.

Elektronická kontrola a podpora výkonu strážnej
služby slúži na evidenciu predpísaných pracovných
úkonov vykonávaných strážnou službou, evidenciu
vjazdov a výjazdov vozidiel cestnej, železničnej a vodnej
dopravy z chránených priestorov.
Elektronické zabezpečovacie zariadenie (ďalej len
„EZZ“) je systém aktívnej ochrany objektu, miestnosti,
veci pred vlámaním a krádežou, ktorý pri vzniku a
zistení prvých príznakov rizika vlámania a krádeže
okamžite o tom informuje svoje okolie, oprávnené
alebo poverené osoby. EZZ sa považuje za funkčné, ak
je v čase poistnej udalosti v prevádzkyschopnom stave



bez zmenených alebo obmedzených výkonnostných a
funkčných parametrov garantovaných výrobcom, je v
činnosti a plní svoju funkciu. EZZ musí preukázateľne
registrovať min. 150 udalostí s možnosťou výstupu na
tlačiareň. Činnosť EZZ musí byť v okamihu výpadku
elektrickej energie, okamžite automaticky zabezpečená
prostredníctvom zálohového zdroja energie, tak že pri
výpadku elektrickej energie zostáva v stave schopnom
prevádzky minimálne počas:
– 64 hodín, z toho 15 minút v stave poplachu, ak nie

je výpadok napájania signalizovaný ako poplach v
mieste trvalej obsluhy,

– 16 hodín, z toho 15 minút v stave poplachu, ak je
výpadok napájania signalizovaný ako poplach v
mieste trvalej obsluhy - na pulte centralizovanej
ochrany.

Montáž, údržba a revízia musí byť vykonaná podľa
technickej normy platnej v SR.
Kamerový monitorovací systém je systém slúžiaci na
priebežné sledovanie objektu, miestnosti, so stálym
sledovaním poverenou osobou a so zaznamenávaním
udalostí.
Ozbrojená strážna služba je funkčnou strelnou
zbraňou ozbrojená, pravidelne v profesii školená a
cvičená osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne
spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu
zvereného majetku pred vlámaním alebo krádežou
počas určenej doby stanoveným spôsobom.
Poverená osoba je zamestnanec poisteného alebo
osoba zmluvne poverená poisteným na ochranu
poisteného majetku.
Preprava je okamih od prevzatia do odovzdania
prepravovaného obsahu.
Prídavný bezpečnostný zámok je ďalší, obvykle
vrchný zámok, ktorý znásobuje čas na prekonanie dverí.
Musí byť odolný voči prerazeniu dverami.
Pult centrálnej ochrany (ďalej len „PCO“) je
nepretržite obsluhované zariadenie. PCO prijíma
hlásenia od EZZ, zobrazuje, potvrdzuje, archivuje
poplachové informácie a zaisťuje zásah v mieste
stráženého (poisteného) priestoru.
Sejf – je bezpečnostná schránka v trezore, slúžiaca na
úschovu vnútri uložených hodnôt.
Služobný pes je pes spôsobilý pre strážnu službu s
osvedčením o absolvovaní príslušného výcviku.
Strážna služba je pravidelne v profesii školená a
cvičená osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne
spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu
zvereného majetku pred vlámaním alebo krádežou
počas určenej doby stanoveným spôsobom.
Tiesňové hlásiče sú osobné tiesňové hlásiče poplachu,
s ktorými disponuje oprávnená osoba počas prítomnosti
v chránenom mieste poistenia a ktorých úlohou je

signalizácia o napadnutí s prenosom signálu na pult
centrálnej ochrany.
Trezor je osobitne upravená miestnosť alebo skriňa na
bezpečnú úschovu vnútri uložených hodnôt. Pri
hodnotení bezpečnosti trezorových zariadení je
základným charakteristickým znakom ich prielomová
odolnosť – t. j. stupeň bezpečnostnej ochrany
uschovaného obsahu proti krádeži vlámaním, vyjadrený
počtom odporových jednotiek (OJ). Počet odporových
jednotiek stanovuje štátom akreditovaná skúšobňa.
Trezor musí mať zodpovedajúci trezorový zámok,
pričom tento zámok, resp. systém zámkov musí
minimálne zodpovedať mechanickej odolnosti vlastnej
skrine. Za trezor nie je možné považovať ohňovzdornú
skriňu, ktorej odolnosť proti vlámaniu je minimálna, aj
keď má veľkú hmotnosť.
Trezorový zámok je uzamykací mechanizmus
(uzamykací systém) nasledovnej konštrukcie:
mechanický kľúčový zámok alebo mechanický kódový
zámok alebo elektronický kľúčový zámok alebo
elektronický kódový zámok.
Uzamknutá miestnosť (objekt) je miestnosť (objekt),
ktorá má v čase neprítomnosti oprávnenej osoby
uzamknuté všetky vstupy a uzatvorené všetky stavebné
otvory v zmysle ustanovení Všeobecných poistných
podmienok a poistnej zmluvy.
Uzamknutá schránka je každý skriňový objekt,
ktorého konštrukcia je odolná proti násilnému
vzniknutiu do jeho vnútorného priestoru. Uzamknutá
schránka musí byť pripevnená k stene alebo podlahe
tak, že jej demontáž je možné vykonať iba po jej
otvorení alebo jej hmotnosť alebo veľkosť musí
znemožňovať jej odnesenie. Za schránku sa nepovažuje
prenosná alebo príručná pokladnica, registračná
pokladňa a s nimi porovnateľné schránky, ktoré možno
odniesť bez toho, aby boli poškodené alebo zničené.
Výklad, výkladná skriňa je samostatný priestor
uzavretý zo všetkých strán, ktorý je v príslušnej časti
zasklený. Stavebne je súčasťou príslušných obchodných
priestorov, minimálne jedna zasklená plocha je
prístupná z verejného priestoru.
Výkladný pult je pult slúžiaci na predaj šperkov,
klenotov, mincí a iných vecí, ktoré sú s nimi
porovnateľné svojou cenou a povahou je samostatný
priestor uzavretý zo všetkých strán, ktorý je v príslušnej
časti zasklený a je umiestený vo vnútornej časti
obchodných priestorov.
Zabezpečenie dverí proti vyveseniu je také vzájomné
osadenie zárubne a dverí, že uzatvorené dvere zapadajú
do zárubne s minimálnou vôľou, zabraňujúcou pohybu
dverí smerom nahor, pri ktorom by mohlo prísť k ich
vyveseniu z pántov. Bezpečnostné dvere musia mať okrem
tohto osadenia aj vlastné zabezpečenie proti vyveseniu.
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