
 

 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZÁSOB V CHLADIACICH ZARIADENIACH 
ODCHLAD/0519 ku VPPPM/0519 

platné od 15.06.2019 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

Pre zmluvné poistenie zásob v chladiacich 
zariadeniach, ktoré uzaviera Union poisťovňa, a. 
s. (ďalej len „poisťovateľ“), platia ustanovenia 
Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné 
podmienky poistenia majetku pre podnikateľské 
subjekty VPPPM/0519 (ďalej len „VPPPM“), 
Osobitné dojednania pre poistenie elektronických 
zariadení a strojných zariadení ODLOM/0519 ku 
VPPPM/mm19 (ďalej len „ODLOM“), tieto 
Osobitné dojednania ODCHL/0519 (ďalej len 
„ODCHLAD“) a poistná zmluva. 
 

Článok 2 
Výklad pojmov 

1. Boxy - chladiace alebo mraziace haly alebo 
priestory určené na uchovávanie a skladovanie 
obsahu potravinárskeho charakteru. 

2. Zariadenia - hnuteľné chladiace alebo 
mraziace prístroje umiestnené a využívané 
predovšetkým v maloobchodnej sieti.  

 
Článok 3 

Predmet poistenia 
1. Predmetom poistenia sú zásoby uložené v: 

a) chladiacich alebo mraziacich zariadeniach 
(ďalej len „zariadenia”), 

b) chladiacich alebo mraziarenských boxoch 
(ďalej len „boxy”) 

uvedené v poistnej zmluve. 
 

Článok 4 
Poistné riziká 

1. Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo 
zničenie zásob v dôsledku: 
a) zmeny teploty, ktorá nastala v súvislosti s: 

i. poškodením alebo zničením zariadení 
alebo boxov, ktoré je poistnou udalosťou 
v zmysle ODLOM, 

ii. nefunkčnosťou ovládacích prvkov 
zariadení alebo boxov, 

iii. poškodením izolácie alebo konštrukcie 
boxov, 

iv. prerušením dodávky elektrického prúdu, 
ktoré nezavinil poistený alebo jeho 
zamestnanci, 

b) účinkov unikajúcich výparov chladiva 
zariadení alebo boxov. 

V poistnej zmluve sú tieto riziká uvedené ako 
„poškodenie zásob v chladiacich/mraziacich 
zariadeniach/boxoch“. 

 

Článok 5 
Vylúčenia z poistenia 

1. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné 
plnenie v prípade škôd spôsobených: 
a) prirodzeným úbytkom alebo stratou 

hmotnosti výmrazom, prirodzenou hnilobou, 
v dôsledku vrodených chýb alebo chorôb, 

b) nesprávnym skladovaním, poškodením 
obalu, nedostatočnou cirkuláciou vzduchu 
alebo nerovnomernosťou teploty, 

c) počas opravy zariadení alebo boxov, 
d) prerušením dodávky elektrického prúdu, 

ktoré bolo poistenému dostatočný čas 
vopred oznámené jeho dodávateľom, 

e) prerušením dodávky elektrického prúdu, ku 
ktorému došlo z úradného rozhodnutia. 

2. Poistením nie sú kryté škody: 
a) na zásobách, ktorým v čase škodovej 

udalosti uplynula záručná doba, 
b) na zásobách počas ich prepravy alebo 

zásobách umiestnených vo vozidlách. 
 

Článok 6 
Povinnosti poisteného 

1. Okrem povinností uvedených vo VPPPM a 
ODLOM je poistený povinný: 
a) upovedomiť dodávateľa elektrického prúdu, 

že má boxy na elektrický prúd a písomne ho 
požiadať, aby mu oznamoval dostatočný 
čas vopred každé prerušenie dodávky 
prúdu, 

b) pri prerušení dodávky prúdu vykonať všetky 
opatrenia podľa svojich možností, aby sa 
zabránilo znehodnoteniu zásob uložených v   
zariadeniach alebo boxoch, 

c) v zariadeniach alebo boxoch uložiť také 
množstvo zásob, ktoré zodpovedá 
príslušnej technickej norme alebo kapacite 
určenej výrobcom zariadení alebo boxov, 

d) dodržiavať hygienické a veterinárne 
predpisy, najmä podmienku, že obsah 
zariadení alebo boxov je uložený vo 
vhodnom type zariadení alebo boxov, 

e) dodržiavať všetky predpisy a podmienky 
stanovené výrobcom zariadení alebo boxov, 
najmä že zariadenia a/alebo boxy musia byť 
inštalované oprávnenou osobou a je na nich 
pravidelne vykonávaná údržba a revízie 
podľa pokynov výrobcu, 

f) preukázateľným spôsobom (fyzicky alebo 
technicky) kontrolovať teplotu: 
i. minimálne dvakrát denne počas 

pracovných dní pre zariadenia a boxy, 
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ii. minimálne raz denne počas 
nepracovných dní pre boxy, 

Ak je kontrola teploty boxov zabezpečená 
technicky, musí byť alarm vyvedený na 
miesto s nepretržitou obsluhou. 

 
Článok 7 

Poistná suma 
1. Poistná suma je rovná hodnote, ktorú je 

potrebné vynaložiť na znovuzriadenie zásob 
rovnakého množstva a kvality uložených vo 
všetkých poistených zariadeniach a boxoch. 

 
Článok 8 

Poistné plnenie 
1. V prípade  poistnej udalosti vzniká poistenému 

právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby 
mu poisťovateľ vyplatil poistné plnenie: 
a) ak boli zásoby uložené v zariadeniach alebo 

boxoch poškodené a je možné ich vrátiť do 
pôvodného stavu, vo výške nákladov na ich 
vrátenie do pôvodného stavu, 

b) ak boli zásoby uložené v zariadeniach alebo 
boxoch poškodené a nie je možné ich 
navrátiť do pôvodného stavu, vo výške  
rozdielu medzi hodnotou poškodených 

zásob bezprostredne pred poistnou 
udalosťou a ich hodnotou po poistnej 
udalosti, 

c) ak boli zásoby uložené v zariadeniach alebo 
boxoch zničené, vo výške nákladov na 
znovuzriadenie zásob rovnakého množstva 
a kvality. 

2. V prípade poistnej udalosti poisťovateľ ďalej 
nahradí náklady na: 
a) čistenie a dekontamináciu boxov do výšky 

5% poistnej sumy poistených zásob, 
maximálne však do výšky 10.000,00 €, 

b) laboratórne skúšky vykonané za účelom 
overenia a preukázania zdravotnej 
neškodnosti a bezpečnosti zásob uložených 
v boxoch do výšky 5% poistnej sumy 
poistených zásob, maximálne však do výšky 
10.000,00 €. 

 
Článok 9 

Záverečné ustanovenia 
1. Od ustanovení čl. 2 až 8 týchto ODCHLAD sa 

možno v poistnej zmluve odchýliť. 
2. Tieto ODCHLAD sú účinné od 15.06.2019 a sú 

súčasťou poistnej zmluvy. 

 


