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Oddiel I – Úvodné ustanovenia 
 
 

  
Úvodné ustanovenia 

 

 

 Stavebno–montážne poistenie proti všetkým rizikám, ktoré uzatvára ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, 
Slovenská republika zapísaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 444/B, IČO: 31 325 416 (ďalej len „poisťovateľ“) upravujú 
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto Všeobecné poistné podmienky pre stavebno-montážne poistenie proti 
všetkým rizikám (ďalej len „VPP SMP 2019“) a ustanovenia poistnej zmluvy (ďalej len „zmluva“); VPP SMP 2019 sú 
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Ak sa tak v poistnej zmluve dohodlo, súčasťou poistnej zmluvy sú taktiež príslušné 
doložky a ustanovenia. 

 
Oddiel II – Poistenie vecí 
 

  
Rozsah poistenia 

 

 
 

1. Poistenie sa dojednáva pre prípad náhleho poškodenia, zničenia alebo straty poistenej veci akoukoľvek náhodnou 
udalosťou, ktorá nastala počas trvania poistenia na mieste uvedenom v zmluve ako miesto poistenia a ktorá nie je v týchto 
VPP SMP 2019 alebo v poistnej zmluve vylúčená. Poistená vec musí byť poškodená alebo zničená v takej miere, že je 
potrebná jej oprava alebo výmena.  

2. Poistenie sa vzťahuje na predmet poistenia tiež vtedy, ak bol stratený v príčinnej súvislosti s náhodnou udalosťou 
uvedenou v ods. 1 tohto článku, za ktorú vzniklo poistenému právo na poistné plnenie. 

3. Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, poistenie sa vzťahuje aj na: 
a) náklady na vypratanie miesta poistenia vrátane strhnutia stojacich častí, odvoz ruín a iných zvyškov k najbližšej skládke 

a za ich uloženie alebo zničenie; v rámci nákladov uvedených v tomto bode sú kryté aj náklady na odstránenie azbestu 
do výšky 10% z poistnej sumy pre poškodený predmet poistenia, max. 10 000,00 Eur, 

b) náklady na prácu nadčas, v noci, cez štátne sviatky, 
c) náklady na leteckú dodávku náhradných dielov. 

4. Ak vykoná poistený a/alebo poistník opatrenia, ktoré mohol vzhľadom na okolnosti prípadu považovať za potrebné:  
a) na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti, 

Poistenie vecí 
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 b) na odvrátenie alebo zmiernenie škody na poistenej veci zo vzniknutej poistnej udalosti,  
uhradí mu poisťovateľ takto vynaložené náklady, ak sú primerané rozsahu hroziacej škody a poistnej hodnote ohrozenej 
poistenej veci. Poisťovateľ neuhradí náklady vynaložené na bežnú údržbu alebo ošetrovanie poistenej veci a náklady na 
zásah hasičov alebo iných osôb, ktoré sú povinné zasiahnuť vo verejnom záujme. 

 

 
  

Predmet poistenia 
 

 

 1. Poistenie sa vzťahuje na budované stavebné alebo montážne dielo (ďalej len „dielo“) uvedené v zmluve vrátane 
technického vybavenia a materiálov, ktoré sa majú stať jeho súčasťou a sú uložené na mieste poistenia a to jednotlivo 
alebo ako súčasť vymedzeného súboru vecí. 

2. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá osobitná poistná suma, poistenie sa vzťahuje aj na: 
a) stavebné/montážne stroje, nástroje a prístroje slúžiace k realizácii poisteného budovaného diela, 
b) zariadenie a vybavenie staveniska/miesta montáže slúžiace k realizácii poisteného budovaného diela, 
c) majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, uvedeného v poistnej zmluve a nachádzajúci 

sa v mieste poistenia (ďalej len „okolitý majetok“). 
3. Predmetom poistenia sú aj cudzie veci - veci vo vlastníctve cudzích osôb, ktorý poistený užíva alebo ich prevzal na základe 

zmluvy o dielo alebo inej písomnej zmluvy. 

 
 

 

 
  

Miesto poistenia 
 

 

 1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté na území Slovenskej republiky na mieste uvedenom v poistnej zmluve 
ako miesto poistenia, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

2. Miesto poistenia je v poistnej zmluve vymedzené adresou alebo katastrálnym územím s číslom parcely. 
3. Poistenie sa vzťahuje aj na iné miesto ako miesto poistenia uvedené v poistnej zmluve, pokiaľ poistený premiestni poistené 

veci z dôvodu bezprostredne hroziacej alebo už vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie sa na takéto miesto vzťahuje len 
vtedy, ak poistený bez zbytočného odkladu oznámi poisťovateľovi adresu tohto miesta a zoznam premiestnených vecí, 
najneskôr do 14 dní od ich premiestnenia.  

 
 

 

 
  

Výluky z poistenia 
 

 
 

1. Poistenie sa nevzťahuje na škodu: 
a) spôsobenú úmyselným konaním poisteného, poistníka, a/alebo osôb konajúcich z ich podnetu, v dôsledku vedomej 

nedbanlivosti poisteného, poistníka, trestným činom poisteného, poistníka a/alebo osôb im blízkych, konaním alebo 
opomenutím v rozpore s dobrými mravmi, 

b) spôsobenú hrubou nedbanlivosťou poisteného, poistníka, a/alebo osôb konajúcich z ich podnetu, porušením alebo 
zanedbaním odbornej starostlivosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti a pomery rozumne očakávať,  

c) spôsobenú v súvislosti s akoukoľvek činnosťou vykonávanou poisteným v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, vrátane škody spôsobenej v súvislosti s akoukoľvek činnosťou vykonávanou poisteným bez relevantného 
oprávnenia, alebo bez požadovanej odbornej kvalifikácie, 

d) spôsobenú po požití alkoholu alebo po požití či aplikácii iných psychotropných alebo omamných látok alebo lieku s 
varovným symbolom, 

e) priamo alebo nepriamo súvisiacu s jadrovou energiou, jadrovým žiarením akéhokoľvek druhu, žiarením akéhokoľvek 
druhu, magnetickým alebo elektromagnetickým polom, ionizáciou, 

f) vzniknutú v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami, vyhlásením vojnového alebo výnimočného stavu, napadnutím 
alebo činom vonkajšieho nepriateľa, nepriateľskej akcie bez ohľadu na to, či bola vojna vyhlásená alebo nie, vzniknutú 
v príčinnej súvislosti s revolúciou, povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským prevratom, občianskou vojnou, 
demonštráciou, zabavením, rekviráciou pre vojenské účely, alebo represívnymi zásahmi štátnych orgánov, bez ohľadu 
na akékoľvek ďalšie súčasne alebo v akomkoľvek časovom slede spolupôsobiace príčiny, vylúčené sú tiež náklady 
vyplývajúce z nariadenia vlády alebo náklady súvisiace s premiestnením alebo modifikovaním majetku poisteného, 
ktorý nemôže byť naďalej používaný k pôvodnému účelu,  

g) spôsobenú priamo alebo nepriamo z azbestózy alebo akejkoľvek príbuznej choroby, vyplývajúcej z existencie, 
zaobchádzania, spracovania, výroby, predaja, distribúcie, skladovania alebo používania azbestových výrobkov alebo 
výrobkov obsahujúcich azbest,  

h) spôsobenú používaním a/alebo výrobou zápalných a výbušných látok, plynov, formaldehydu, toxických, 
karcinogénnych látok, sklenou vatou, toxickými plesňami a obdobnými látkami,  

i) vzniknutú v príčinnej súvislosti s akýmkoľvek teroristickým činom, 
j) spôsobenú banskou činnosťou, podzemnou ťažbou, ťažbou pod vodou, ťažbou s použitím výbušnín, geologickým 

prieskumom,  
k) znečistením, zamorením, kontamináciou vrátane presakovania, bez ohľadu na akékoľvek ďalšie súčasne alebo  

v akomkoľvek časovom slede spolupôsobiace príčiny, vylúčené sú tiež náklady vyplývajúce z nariadenia vlády alebo 
náklady súvisiace s premiestnením alebo modifikovaním majetku poisteného, ktorý nemôže byť naďalej používaný  
k pôvodnému účelu,  

Základné 
výluky 
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 l) neoprávneným užívaním cudzej veci alebo zatajením veci, 
m) škody na autorských a iných nehmotných právach majetkového charakteru, 
n) úplným alebo čiastočným zastavením práce na budovanom diele, 
o) náklady vyplývajúce z nariadenia vlády alebo náklady súvisiace s premiestnením alebo modifikovaním majetku 

poisteného, ktorý nemôže byť naďalej používaný k pôvodnému účelu. 
2. Poistenie sa nevzťahuje na:  

a) motorové vozidlá, plavidlá a lietadlá, prípadne iné zariadenia schopné pohybu vo vzduchu, 
b) vodstvo, pôdu, lesy a iné porasty, 
c) diela na vodnom toku, 
d) zvukové, obrazové, dátové a iné záznamy, 
e) výstavné modely, vzory, prototypy, 
f) na písomnosti, výkresy, listiny, účty, peniaze, ceniny, dokumenty, doklady o dlhoch, bankovky, cenné papiere, šeky, 

drahé kovy a predmety z nich vyrobené, klenoty a iné cennosti, 
g) veci umeleckej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky, 
h) ručné náradia,  
a to ani v prípade, že sú súčasťou súboru uvedeného v poistnej zmluve. 

3. Ak je v zmluve dohodnuté a predmetom poistenia sú aj veci podľa čl. 3 ods. 2. písm. a) až c) týchto VPP SMP 2019, sa 
poistenie nevzťahuje na:  
a) súčasti, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu alebo pre opotrebenie alebo starnutie (napr. vymeniteľné 

nástroje, vrtáky, frézy, formy, nože, ostatné lisovacie a rezné nástroje, dopravné pásy, remene, laná, reťaze, 
pneumatiky, dielce z gumy, skla alebo porcelánu, ventily, čeľuste drvičov, zdroje svetla, výmurovky),  

b) akumulátory a články elektrickej energie,  
c) pracovné média (napr. palivá, mazivá, chemikálie, filtračné hmoty, chladivá a katalyzátory). 

4. Ak však došlo z tej istej príčiny aj k inému poškodeniu poistenej veci, za ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné 
plnenie podľa týchto VPP SMP 2019, poskytne poisťovateľ poistné plnenie aj za predmety uvedené v ods. 3. tohto článku. 

5. Poistenie sa nevzťahuje na škody na poistenej veci:  
a) spôsobené chybným návrhom projektu, chybnou konštrukciou, 
b) spôsobené zistením rozdielov pri inventúre alebo auditu, 
c) spôsobené chybami, ktoré boli zistené v priebehu realizácie prác pred vznikom škody, a ktoré boli alebo mohli byť 

známe poistenému alebo jeho zástupcom a neboli nimi odstránené, 
d) spôsobené stratou okrem prípadov uvedených v čl. 2 ods. 2. týchto VPP SMP 2019,  
e) ktoré neobmedzia jej funkčnosť, 
f) vlhkosťou alebo suchom, obvyklými teplotnými výkyvmi, bežnými atmosférickými podmienkami, ktoré je nevyhnutné 

brať do úvahy podľa ročného obdobia a miestnych pomerov. 
6. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:  

a) na častiach budovaného diela chybou materiálu a/alebo chybne vykonanou prácou,  
b) výmenou, opravou alebo úpravou chybného materiálu a/alebo chybne vykonanej práce; táto výluka sa však vzťahuje 

len na priamo poškodené časti budovaného diela a neplatí pre škody na správne zhotovených bezchybných častí 
budovaného diela, ktoré vznikli v dôsledku chybného materiálu alebo chybne vykonanej práce,   

c) prirodzeným opotrebením, koróziou, oxidáciou, zhoršením stavu vecí spôsobeným nepoužívaním, dlhodobým 
skladovaním, normálnymi atmosférickými podmienkami, trvalým vplyvom prevádzky, postupným starnutím, únavou 
materiálu, usadzovaním minerálneho povlaku, 

d) škodu na stavebnom/montážnom zariadení, vybavení staveniska/miesta montáže, stavebných/montážnych strojoch  
v dôsledku elektrického alebo mechanického poškodenia, poruchy alebo zlyhania bez vonkajšej príčiny,  

e) zmrznutím chladiacej kvapaliny alebo inej tekutiny, chybným mazaním alebo nedostatkom oleja či chladiacej kvapaliny. 
Pokiaľ ale v dôsledku takejto poruchy vznikne následná fyzická škoda na poistenej veci, poisťovateľ poskytne poistné 
plnenie za takto vzniknutú následnú škodu v prípade, ak táto škoda nie je z poistenia vylúčená.  

7. Poistenému nevznikne nárok na poistné plnenie za nemateriálne škody všetkého druhu, napr. ušlý zisk,  pokuty, penále 
a škody spôsobené omeškaním, nedodržaním dohodnutého výkonu, stratou trhu alebo kontraktu. 

8. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo chyby na cudzom majetku, za ktoré zodpovedá ich vlastník na základe zákona 
alebo zmluvy. 

 

 

Špecifické 
výluky 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  
Poistná udalosť 

 

 
 

1. Poistná udalosť je náhodná udalosť, ktorá: 
a) nastala v mieste poistenia, a zároveň 
b) nastala počas doby poistenia, a zároveň 
c) spôsobila škodu na poistenej veci, 

       v dôsledku ktorej vznikla poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie podľa týchto VPP SMP 2019 a zmluvy.  
2. Sériová poistná udalosť; poistné udalosti, ktoré vznikli z jednej príčiny alebo z viacerých príčin rovnakého druhu, pokiaľ 

medzi nimi existuje miestna, časová alebo akákoľvek iná priama súvislosť. Pre účely tohto poistenia sa sériová poistná 
udalosť považuje za jednu poistnú udalosť. Okamihom vzniku sériovej poistnej udalosti sa rozumie vznik prvej škodovej 
udalosti. V prípade poistenia majetku sa za jednu poistnú udalosť považujú všetky poistné udalosti, ktoré vznikli z rovnakej 

 
 
 
 
 
Sériová poistná 
udalosť 
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príčiny v priebehu 72 hodín. Poistné udalosti, ktoré vznikli pred dátumom začiatku poistenia, resp. po dátume zániku 
poistenia, nie sú považované za poistnú udalosť. 

 

  
Poistná hodnota, poistná suma 

 

 
 

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste a je podkladom pre stanovenie poistnej sumy. 
2. Poistná hodnota poisteného diela zodpovedá celkovej hodnote kontrahovaných stavebných a/alebo montážnych prác po 

dokončení diela, vrátane všetkého materiálu, miezd, dopravného, ciel, poplatkov a materiálu alebo vecí dodaných investorom. 
3. Poistné hodnoty pre poistené veci podľa čl. 3 ods. 2. týchto VPP SMP 2019, zodpovedajú ich novej hodnote, pokiaľ  

v zmluve nie je dohodnuté inak. 
4. Poistná suma je podkladom na výpočet poistného a zároveň hornou hranicou poistného plnenia za dobu poistenia. Poistná 

suma sa stanoví pre jednotlivé položky predmetov poistenia uvedené v zmluve a mala by zodpovedať ich poistnej hodnote. 
Poistnú sumu stanoví vždy na vlastnú zodpovednosť poistník. 

5. Poistený a/alebo poistník je povinný zvýšiť alebo znížiť poistné sumy v prípade podstatných zmien miezd alebo cien, ktoré 
majú vplyv na výšku poistnej sumy, pričom toto zvýšenie alebo zníženie nadobúda účinnosť až po písomnom doplnení  
v poistnej zmluve vykonanom poisťovateľom. 

6. Pokiaľ nie je možné stanoviť poistnú sumu zodpovedajúcu poistnej hodnote alebo v prípadoch stanovených poisťovateľom, 
pre predmety uvedené v čl. 3 ods. 2. týchto VPP SMP 2019, poistenie môže byť dojednané na prvé riziko. Pri poistení na 
prvé riziko je poistná suma po dohode zmluvných strán vedome znížená pod poistnú hodnotu poisťovanej veci alebo súboru 
vecí a tento spôsob poistenia musí byť pre jednotlivé položky jednoznačne uvedený v zmluve. Poistná suma je pri poistení 
na prvé riziko hornou hranicou poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti, ku ktorým došlo za dobu poistenia. 

Poistná 
hodnota 

 

 
Poistná suma 

 
 
 

Prvé riziko 

 

 

 
  

Poistné plnenie 
 

 

 1. Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti. 
2. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu poistného obdobia, maximálne vo výške: 

a) poistnej sumy stanovenej pre príslušný predmet poistenia a poistné obdobie, 
b) limitu poistného plnenia, dojednaného pre príslušný predmet poistenia v poistnej zmluve, v závislosti od toho, ktorá  

z uvedených súm je nižšia. 
Osobou oprávnenou na poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti je ten, na ktorého majetok sa poistenie vzťahuje.  

3. Po vzniku poistnej udalosti sa zníži poistná suma, (príp. limit plnenia) pre príslušnú položku predmetu poistenia a poistné 
obdobie o výšku vyplateného poistného plnenia. Výška poistnej sumy (príp. limitu plnenia) môže byť na návrh poistníka po 
doplatení poistného po predchádzajúcom súhlase poisťovateľa obnovená. 

4. Akékoľvek hodnoty pri poskytovaní poistného plnenia (nové, časové, iné) alebo stupne opotrebenia veci budú vždy určené 
ku dňu vzniku poistnej udalosti, a to odborným odhadom poisťovateľa, prípadne spôsobilou osobou určenou poisťovateľom. 
Poisťovateľ rozhodne, kedy ide o poškodenie alebo zničenie veci. 

5. Ak bola poistená vec poškodená, vzniká poistenému právo, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, aby mu poisťovateľ poskytol 
poistné plnenie vo výške zodpovedajúcej primeraným nákladom na opravu poškodenej veci. Všetky opraviteľné škody musia 
byť opravené.  Ak sa náklady na opravu rovnajú alebo prevyšujú časovú hodnotu veci  v čase bezprostredne pred vznikom 
poistnej udalosti, bude sa poistená vec považovať za zničenú. 

6. Ak bola poistená vec zničená, vzniká poistenému právo, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, aby mu poisťovateľ poskytol 
poistné plnenie vo výške obvyklej miestu a času, zodpovedajúcej primeraným nákladom na znovunadobudnutie veci alebo 
nákladom, ktoré je treba vynaložiť na výrobu veci rovnakého druhu a kvality. Poisťovateľ vyplatí nižšiu z uvedených súm,  
maximálne však časovú hodnotu poistenej veci v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti. 

7. Poisťovateľ uhradí náklady na provizórnu opravu len vtedy, ak táto oprava je súčasťou celkovej opravy a nezvyšuje celkové 
náklady na opravu. 

8. Náklady na akékoľvek zmeny, dodatky a/alebo zlepšenia nie sú poisťovateľom hradené.  
9. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie len vtedy, keď mu boli predložené potrebné doklady preukazujúce, že oprava 

poškodenej veci bola vykonaná alebo bola vykonaná výmena zničenej veci.  
10. Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávajú vo vlastníctve poisteného a ich hodnotu odpočíta poisťovateľ z výšky škody. 
11. Ak poistený porušil povinnosti ustanovené najmä v čl. 20 týchto VPP SMP 2019 a/alebo Doložkách a/alebo v poistnej zmluve 

a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti a/alebo na výšku poistného plnenia, alebo týmto porušením 
sa sťažilo zistenie právneho dôvodu plnenia, rozsahu alebo výšky škody alebo náhrada škody nemohla byť poskytnutá včas, 
má poisťovateľ voči poistenému právo na odmietnutie, krátenie alebo vrátenie poistného plnenia, s prihliadnutím k tomu, 
aký vplyv malo toto porušenie na rozsah povinnosti poisťovateľa plniť. 

12. Poisťovateľ má  právo na odmietnutie, krátenie alebo vrátenie poistného plnenia voči poistenému, ak poistený alebo osoba ním 
poverená spôsobila škodu následkom požitia alkoholu alebo návykovej látky alebo lieku označeného varovným symbolom. 

13. Sumu náhrady škody, ktorú vyplatil poisťovateľ poškodenému, a o ktorú poisťovateľ nemohol svoje plnenie znížiť v prípadoch 
porušenia povinnosti poisteným stanovených v týchto všeobecných poistných podmienkach a dohodnutých v zmluve, je 
povinný mu uhradiť poistený. 

14. Ak spôsobí škodu poistník a/alebo poistený alebo osoby jemu blízke alebo jeho spoločníci či zamestnanci alebo iné osoby 
poistníkom alebo poisteným poverené úmyselne alebo uvedú poisťovateľa do omylu pri zisťovaní oprávnenosti a výšky 
plnenia, poisťovateľ neposkytne poistné plnenie. 
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15. Poistné plnenie sa vypláca v mene Eur, v prípade nutnosti prepočtu z cudzej meny na EURO sa uplatní aktuálny výmenný 
kurz stanovený Európskou centrálnou bankou. 

16. Ak má poistený pri oprave alebo náhrade súvisiacej s poistnou udalosťou nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty (ďalej 
len „DPH“), poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo výške vyčíslenej bez DPH. V prípade, keď poistený tento nárok nemá, 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo výške vyčíslenej vrátane DPH, avšak len za podmienky, že DPH je zahrnutá 
v poistnej sume poistenej veci uvedenej v poistnej zmluve. 

17. Pokiaľ je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma jednotlivého predmetu poistenia nižšia ako jeho poistná hodnota 
(podpoistenie), poskytne poisťovateľ poistné plnenie, ktoré je k výške škody v rovnakom pomere, v akom je poistná suma  
k poistnej hodnote. Podpoistenie bude posúdené pre každú poistenú vec a/alebo súbor vecí poistnej zmluvy zvlášť. 

18. Poisťovateľ nepoužije postup podľa ods. 17. tohto článku, ak bolo dohodnuté poistenie na prvé riziko. 
19. Pokiaľ je poistná suma v dobe vzniku poistnej udalosti vyššia ako poistná hodnota (nadpoistenie), poisťovateľ neposkytne 

vyššie poistné plnenie, než aké zodpovedá poistnej hodnote poistených vecí v okamihu vzniku škody. 
20. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrovanie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti 

poisťovateľa plniť. Ak nemôže byť vyšetrovanie vykonané bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca po 
tom, kedy sa poisťovateľ o poistnej udalosti dozvedel, je poisťovateľ povinný informovať o tejto skutočnosti poisteného  
a poskytnúť mu na písomné požiadanie primeraný preddavok.  

21. Poisťovateľ má právo odpočítať od poistného plnenia sumu zodpovedajúcu dlžnému poistnému. Poisťovateľ nie je oprávnený 
počas trvania poistnej zmluvy plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené. 

22. Ak poisťovateľ odmietol plniť čo i len z časti, je povinný uviesť dôvod neplnenia alebo zníženia plnenia; tento dôvod nie je 
možné dodatočne meniť. 

 

 

 

Podpoistenie 

 

 
Nadpoistenie 

 
Splatnosť 
poistného 
plnenia 

 

 
  

Limit poistného plnenia 
 

 
 

1. Ak je v zmluve dojednaný limit plnenia pre jednotlivé poistné riziká, resp. skupiny poistných rizík, je hornou hranicou plnenia 
poisťovateľa výška dojednaného limitu plnenia špecifikovaná v zmluve. Limit plnenia je možný dojednať pre jednu poistnú 
udalosť alebo pre všetky poistné udalosti, ktoré nastali v jednom poistnom období. 

2. Sublimit je časť poistnej sumy/limitu plnenia dohodnutej v zmluve ako maximálna výška plnenia, ktorú poisťovateľ vyplatí 
za všetky škody, ktoré vznikli v dohodnutom poistnom období, na ktoré sa sublimit podľa dohodnutého rozsahu poistenia 
uvedeného v zmluve vzťahuje. Sublimit nezvyšuje poistnú sumu/limit plnenia. 

3. Poistné plnenie poskytnuté poisťovateľom podľa čl. 2 ods. 4. týchto VPP SMP 2019 spoločne s poistným plnením za 
poškodené alebo zničené veci je obmedzené poistnou sumou pre jednotlivé položky predmetov poistenia alebo limitom 
poistného plnenia dojednanými v zmluve, v závislosti od toho, ktorá z uvedených súm je nižšia. Náklady súvisiace 
s opatreniami vykonané na pokyn poisťovateľa sú hradené aj nad dojednanú poistnú sumu. 

Limit plnenia 
 
 

Sublimit 

 

 

 

 

Oddiel III – Poistenie zodpovednosti za škodu 
 

  
Rozsah poistenia 

 

 

 1. Poistenie sa vzťahuje na prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú 
inému, výlučne za podmienky, že škoda bola spôsobená v súvislosti s poistenými stavebnými a/alebo montážnymi prácami 
poisteného uvedenými v Oddiele II týchto VPP SMP 2019. 

2. V prípade, ak poistený zodpovedá za škodu spôsobenú inému: 
a) na veci, má poistený právo, aby poisťovateľ za neho nahradil: 

I) škodu spôsobenú na samotnej veci jej: 
i) poškodením, 
ii) zničením, 
iii) stratou, 

II) následnú majetkovú ujmu, ktorá vznikla vlastníkovi veci alebo osobe oprávnene užívajúcej vec na základe písomnej 
zmluvy ako priamy dôsledok škody podľa čísla I) tohto písmena; majú sa na mysli výlučne: 
i) náklady v podobe ušlého zisku, 
ii) náklady na likvidáciu zničenej veci, 
iii) náklady na zapožičanie náhradného stroja či zariadenia, 

b) na zdraví alebo živote osoby, má poistený právo, aby poisťovateľ za neho nahradil: 
I) nemajetkovú ujmu spôsobenú zásahom do práva poškodeného na ochranu jeho zdravia; majú sa na mysli výlučne: 

i) náklady na bolestné, 
ii) náklady za sťaženie spoločenského uplatnenia, 

II) následnú majetkovú ujmu, ktorá vznikla ako priamy dôsledok škody na živote alebo zdraví osoby, pokiaľ sa na tento 
druh škody vzťahuje poistenie zjednané na základe týchto VPP ZOD 2019; majú sa na mysli výlučne: 
i) strata na zárobku, 
ii) ušlý zisk, 
iii) liečebné náklady, 
iv) náklady pohrebu, 

III) regresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovní; nevzťahuje sa na regresné nároky v súvislosti s pracovným 
úrazom alebo chorobou z povolania, 
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IV) nemajetkovú ujmu manžela, rodiča, dieťaťa poškodeného v prípade usmrtenia poškodeného; má sa na mysli 
výlučne odškodnenie citovej ujmy, 

c) na zvierati ako veci, má poistený právo, aby poisťovateľ za neho nahradil: 
I. škodu spôsobenú: 

i) zranením, 
ii) usmrtením, 
iii) stratou, 

II. následnú majetkovú ujmu, ktorá vznikla vlastníkovi zvieraťa alebo osobe oprávnene užívajúcej zviera na základe 
písomnej zmluvy ako priamy dôsledok škody podľa čísla I) tohto písmena; majú sa na mysli výlučne: 
i) náklady v podobe ušlého zisku, 
ii) účelne vynaložené náklady spojené so starostlivosťou o zranené zviera. 

3. Poisťovateľ nahradí za poisteného náklady na obhajobu zodpovedajúce najviac tarifnej odmene advokáta: 
a) za obhajobu v prípravnom konaní a v trestnom konaní, vedenom proti poistenému v súvislosti s udalosťou, na ktorú sa 

vzťahuje poistenie,  
b) v občianskom súdnom konaní o náhrade škody, ak bolo toto konanie potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného 

alebo výšky náhrady škody, ak je poistený povinný ich uhradiť,  
c) pri mimosúdnom prerokovaní nárokov poškodeného, ktoré vznikli poistenému. 
Náklady uvedené v tomto odseku poisťovateľ uhradí iba v prípade, ak poisťovateľ písomne vopred schválil ich vynaloženie  
a poistený splnil všetky povinnosti, ktoré sú mu uložené v týchto VPP SMP 2019 a poistnej zmluve za podmienky, že náklady 
smerujú k odvráteniu a/alebo zníženiu vzneseného nároku, pričom sa zjavne nejedná o zrejmú bezúspešnosť uplatnenia 
práva; poisťovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a mimosúdne vyrovnať akýkoľvek nárok podľa vlastného uváženia. 
Poisťovateľ je oprávnený zvoliť poistenému právneho zástupcu a odmenu uhradiť len tomuto zástupcovi. 

 

  
Miesto poistenia 

 

 

 Poistenie sa vzťahuje výlučne na škodovú udalosť, ktorá nastala na mieste poistenia uvedenom v zmluve alebo v jeho 
bezprostrednej blízkosti. 

 

  
Výluky z poistenia 

 

 
 

1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu: 
a) náklady na spracovanie, úpravu, opravu alebo nahradenie akejkoľvek veci alebo jej časti, ktoré sú poistiteľné podľa 

Oddielu II, čl. 3 ods. 2. body a) až c) týchto VPP SMP 2019,  
b) spôsobenú úmyselným konaním poisteného, poistníka, a/alebo osôb konajúcich z ich podnetu, v dôsledku vedomej 

nedbanlivosti poisteného, poistníka, trestným činom poisteného, poistníka a/alebo osôb im blízkych, konaním alebo 
opomenutím v rozpore s dobrými mravmi, 

c) spôsobenú hrubou nedbanlivosťou poisteného, poistníka, a/alebo osôb konajúcich z ich podnetu, porušením alebo 
zanedbaním odbornej starostlivosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti a pomery rozumne očakávať,  

d) spôsobenú v súvislosti s akoukoľvek činnosťou vykonávanou poisteným v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, vrátane škody spôsobenej v súvislosti s akoukoľvek činnosťou vykonávanou poisteným bez relevantného 
oprávnenia, alebo bez požadovanej odbornej kvalifikácie, 

e) spôsobenú po požití alkoholu alebo po požití či aplikácii iných psychotropných alebo omamných látok alebo lieku  
s varovným symbolom, 

f) priamo alebo nepriamo súvisiacu s jadrovou energiou, jadrovým žiarením akéhokoľvek druhu, žiarením akéhokoľvek 
druhu, magnetickým alebo elektromagnetickým polom, ionizáciou, 

g) vzniknutú v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami, vyhlásením vojnového alebo výnimočného stavu, napadnutím 
alebo činom vonkajšieho nepriateľa, nepriateľskej akcie bez ohľadu na to, či bola vojna vyhlásená alebo nie, vzniknutú 
v príčinnej súvislosti s revolúciou, povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským prevratom, občianskou vojnou, 
demonštráciou, zabavením, rekviráciou pre vojenské účely, alebo represívnymi zásahmi štátnych orgánov, bez ohľadu 
na akékoľvek ďalšie súčasne alebo v akomkoľvek časovom slede spolupôsobiace príčiny, vylúčené sú tiež náklady 
vyplývajúce z nariadenia vlády alebo náklady súvisiace s premiestnením alebo modifikovaním majetku poisteného, 
ktorý nemôže byť naďalej používaný k pôvodnému účelu,  

h) spôsobenú priamo alebo nepriamo z azbestózy alebo akejkoľvek príbuznej choroby, vyplývajúcej z existencie, 
zaobchádzania, spracovania, výroby, predaja, distribúcie, skladovania alebo používania azbestových výrobkov alebo 
výrobkov obsahujúcich azbest,  

i) spôsobenú používaním a/alebo výrobou zápalných a výbušných látok, plynov, formaldehydu, toxických, 
karcinogénnych látok, sklenou vatou, toxickými plesňami a obdobnými látkami,  

j) vzniknutú v príčinnej súvislosti s akýmkoľvek teroristickým činom, 
k) spôsobenú banskou činnosťou, podzemnou ťažbou, ťažbou pod vodou, ťažbou s použitím výbušnín, geologickým prieskumom,  
l) za ktorú poistený zodpovedá v dôsledku nadobudnutia zodpovednosti zmluvou alebo na základe dohody; nevzťahuje 

sa na zodpovednosť poisteného za škodu, za ktorú by poistený zodpovedal na základe všeobecne záväzných právnych 
predpisov aj v prípade, ak by sa k zodpovednosti zmluvne alebo dohodou nezaviazal,  
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 a) spôsobenú v priamej alebo nepriamej súvislosti so zlyhaním, prevádzkovaním, inštalovaním, opravou informačných, 
počítačových systémov, softvéru, telekomunikačných zariadení alebo sietí, komunikačných prostriedkov, internetu,  
e-commerce dát a iných obdobných informačných prameňov, vrátane akejkoľvek straty, poškodenia, zničenia, 
porušenia, vymazania, modifikácie dát v akejkoľvek podobe, spôsobenú v akejkoľvek súvislosti s počítačovými vírusmi, 
malware, spyware alebo inými obdobnými príčinami,  spôsobenú v akejkoľvek súvislosti  
s hackingom, spôsobenú v dôsledku nesprávneho vyhodnotenia kalendárneho dátumu výpočtovou technikou, 

m) priznanú ako náhradu škody vrátane nákladov právneho zastúpenia a trov konania na základe rozhodnutia súdu  
v štátoch s právnym systémom common law alebo priznanú na základe práva common law; v prípade akejkoľvek náhrady 
škody na základe rozhodnutia orgánu miestne príslušného v Spojených štátoch amerických, Kanade, Mexiku a Indií, 

n) vyplývajúcu z nárokov na náhradu škody, ktoré majú preventívny, represívny alebo sankčný charakter, najmä 
akýchkoľvek pokút, penálov, či iných sankčných platieb, vrátane  tzv. punitive damages a exemplary damages, 

o) spôsobenú v súvislosti s úhradou spoluúčasti, alebo akéhokoľvek iného obdobného plnenia v rámci poistenia, 
p) vyplývajúcu zo zodpovednosti poisteného za vady/vadné plnenie alebo zo zodpovednosti poisteného za omeškanie, 

spôsobenú nedodržaním lehôt a/alebo termínov, vyjadrením prísľubu; vyplývajúcu z akýchkoľvek reklamácií, záruk, 
garancií a iných obdobných inštitútov, 

q) spôsobenú porušením pravidiel hospodárskej súťaže, porušením pravidiel verejnej súťaže, práva na ochranu 
osobnosti, najmä z dôvodu urážky na cti, ohovárania, porušením práv duševného vlastníctva, najmä autorského práva, 
patentového práva, ochrannej známky, poškodením obchodného mena, spôsobenú ako inú nemajetkovú ujmu,  

r) z ktorej vyplývajú nároky, ktoré sú predmetom akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne zmluvného poistenia 
podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,  

s) spôsobenú úpadkom, platobnou neschopnosťou alebo vyhlásením konkurzu alebo reštrukturalizáciou poisteného, jeho 
subdodávateľa a/alebo zmluvného partnera, 

t) spôsobenú konfiškáciou, vyvlastnením, zničením alebo poškodením majetku prostredníctvom alebo príkazom 
akéhokoľvek subjektu verejnej správy, nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom,  

u) spôsobenú zlyhaním alebo kolísaním zásobovania alebo včasným nedodaním energie, vody, elektriny, plynu, tepla, 
v) spôsobenú v dôsledku akýchkoľvek vibrácií, spôsobenú sadaním, zosúvaním pôdy, priemyselným odstrelom, eróziou, 

podkopaním, pôsobením teploty, plynov, pary, vlhkosti, sadzí, popola, dymu. Táto výluka sa však nevzťahuje na škody 
spôsobené tepelnými účinkami, sadzami alebo dymom pochádzajúcimi z požiaru, 

w) spôsobenú alebo vyplývajúcu z prevádzkovania motorových a/alebo bezmotorových dopravných vozidiel.  
2. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú: 

a) samotnému poistenému a/alebo poistníkovi, medzi spolupoistenými osobami navzájom, 
b) blízkej osobe poisteného, poistníka a/alebo osobám žijúcim s poisteným, poistníkom v spoločnej domácnosti, 
c) právnickej osobe, v ktorej má poistený, poistník a/alebo jemu blízke osoby majetkovú účasť, alebo v ktorej sú poistení, 

poistník a/alebo jemu blízke osoby členmi orgánov spoločnosti, 
d) škody na veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní poistníka a/alebo poisteného, dodávateľa, investora alebo 

akejkoľvek inej osoby vrátane ich zástupcov a/alebo zamestnancov, ktorí sa podieľajú na realizácii budovaného diela 
podľa Oddielu II týchto VPP SMP 2019. Táto výluka platí aj v prípade, keď poistené dielo tvorí len časť z celkového 
budovaného diela. 

3. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu: 
a) spôsobenú alebo vyplývajúcu z, výstavby, údržby, konštrukcie, inštalácie, montáže, opravy: 

I) letísk, letiskových plôch, leteckých dopravných prostriedkov a vznášadiel akéhokoľvek druhu, vrátane zodpovednosti 
za škodu súvisiacu s akýmikoľvek prácami vykonávanými na ich palube, 

II) lanových dráh alebo koľajových dopravných prostriedkov akéhokoľvek druhu, 
III) plavidiel akéhokoľvek druhu, dokov, mól a/alebo prístavov, 
IV) autoumývarní,   
V) zábavných parkov, detských ihrísk, zariadení a/alebo konštrukcií do nich určených, 

b) spôsobenú pri výkone a/alebo v súvislosti s demolačnými a/alebo búracími prácami s použitím výbušnín, 
c) spôsobenú hospodárskymi zvieratami alebo divou zverou,  
d) spôsobenú na hnuteľných a nehnuteľných veciach historickej, umeleckej a/alebo kultúrnej hodnoty, 
e) výkonom profesijnej činnosti, akýmkoľvek poskytovaním inšpekčných, dozorných, poradenských, sprostredkovateľských, 

vyšetrovacích, ohodnocovacích, konzultačných, projekčných alebo právno-poradenských činností, spracovaním 
odborných posudkov či štúdií a iných odborných činností, ktoré sú poskytované za odplatu a sú charakteristické 
prevládajúcou duševnou povahou,  

f) počas prepravy,  
g) na veciach dodaných poisteným vrátane vadného výrobku dodaného poisteným, 
h) na tých častiach vecí, na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva akúkoľvek činnosť, ak škoda vznikne 

v dôsledku tejto činnosti, 
i) vzniknutú na peniazoch, cenných papieroch, ceninách, vkladných knižkách, akýchkoľvek platobných kartách, listinách 

alebo šperkoch. 
4. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu: 

a) spôsobenú vadným výrobkom alebo vadne vykonanou prácou, 
b) na prevzatých veciach, ktoré majú byť predmetom záväzku poisteného, 
c) na veciach odložených alebo vnesených, 
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d) na hnuteľných veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve poisteného, boli však poistenému zapožičané alebo ich užíva z iného 
dôvodu alebo ich má oprávnene u seba, 

e) vyplývajúcu z pracovných úrazov alebo chorôb z povolania zamestnancov poisteného, alebo akýchkoľvek iných osôb 
vykonávajúcej pracovnú činnosť pre poisteného, vrátane regresných nárokov Sociálnej a zdravotných poisťovní, 

f) na životnom prostredí vrátane nárokov na náhradu škody uplatnených v zmysle zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii  
a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov; 
poistenie sa nevzťahuje ani na akékoľvek náklady spojené s vyčistením alebo dekontamináciou životného prostredia, 

g) spôsobené atmosférickými zrážkami pri realizácií výstavby, prestavby alebo úpravy nehnuteľností,    
h) spôsobenú ako čistú finančnú škodu, 
i) spôsobenú spracovaním, skladovaním odpadu a prácami s ním spojenými,  
j) škody spôsobené v súvislosti s výstavbou, montážou, prestavbou, opravou servisom mostov, tunelov, priehrad a hrádzí. 
k) škody súvisiace so skutočným, predpokladaným alebo hroziacim únikom, vypustením, rozptýlením alebo uvoľnením 

akýchkoľvek znečisťujúcich látok. 
 

  
Poistná udalosť 

 

 
 

1. Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť škodu, za ktorú poistený zodpovedá a je povinný ju uhradiť za 
predpokladu, že vznikla povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie podľa týchto VPP ZOD 2019, príslušných 
osobitných poistných podmienok a zmluvy.  

2. Sériová poistná udalosť; poistné udalosti, ktoré vznikli bez ohľadu na počet poškodených osôb a počet vznesených nárokov 
na náhradu škody z jednej príčiny alebo z viacerých príčin, pokiaľ medzi nimi existuje príčinná, miestna, časová, právna, 
ekonomická, technická alebo akákoľvek iná priama vecná súvislosť. Pre účely tohto poistenia sa sériová poistná udalosť 
považuje za jednu poistnú udalosť. Okamihom vzniku sériovej poistnej udalosti sa rozumie vznik prvej škodovej udalosti. 

3. Podmienkou vzniku práva na poistné plnenie je, že príčina, ktorá predchádzala vzniku škody vznikla tak ako samotná 
škoda v dobe trvania poistenia, za podmienky, že v dobe trvania poistenia bol prvýkrát písomne u poisteného 
uplatnený aj následný nárok, pričom vznesený nárok bol následne poisteným a/alebo poistníkom poisťovateľovi 
písomne oznámený počas doby trvania poistenia, alebo najneskôr 30 dní po skončení doby trvania poistenia. 

4. Ak o náhrade tejto škody rozhoduje oprávnený orgán platí, že poisťovateľ je povinný plniť až dňom, keď rozhodnutie tohto 
orgánu nadobudlo právoplatnosť. 

Poistná udalosť 
 

Sériová poistná 
udalosť 
 

Poistný princíp 
 

 

 

  
Poistná suma 

 

 
 

Poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve je hornou hranicou plnenia poisťovateľa za jednu a všetky poistné udalosti za jedno 
poistné obdobie. 

 

 

  
Sublimit poistného plnenia 

 

 
 

1. Sublimit poistného plnenia je časť poistnej sumy dohodnutej v zmluve ako maximálna výška plnenia, ktorú poisťovateľ 
vyplatí za všetky škody, ktoré vznikli v dohodnutom poistnom období, na ktoré sa sublimit podľa dohodnutého rozsahu 
poistenia uvedeného v zmluve vzťahuje. Sublimit nezvyšuje poistnú sumu. 

2. Pre nižšie uvedené poistné riziká sa dojednávajú nasledovné sublimity poistného plnenia: 
a) pre následnú majetkovú ujmu v podobe nákladov na likvidáciu zničenej veci a nákladov na zapožičanie náhradného 

stroja či zariadenia podľa čl. 10 ods. 2 písm. a) č. II) bod. ii) a iii)  týchto VPP SMP 2019, sa osobitne dojednáva sumárne 
(za oba body) sublimit  20% z dohodnutej poistnej sumy, najviac však 20 000,00 Eur, 

b) pre nemajetkovú ujmu v podobe citovej ujmy podľa čl. 10, ods. 2 písm. b) číslo IV) týchto VPP SMP 2019, sa osobitne 
dojednáva sublimit  20% z dohodnutej poistnej sumy, najviac však 20 000,00 Eur, 

c) pre náklady právnej obhajoby podľa čl. 10, ods. 3 týchto VPP SMP 2019, sa osobitne dojednáva sublimit  20% z dohodnutej 
poistnej sumy, najviac však 10 000,00 Eur. 

Sublimit 
poistného  
plnenia 
 

Dojednané 
sublimity 
 

 

  
Poistné plnenie 

 

 
 

1. Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti. 
2. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrovanie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti 

poisťovateľa plniť. Pri poistnom plnení poisťovateľ odpočíta dlžné poistné. Poisťovateľ nie je oprávnený počas trvania 
poistnej zmluvy plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené. 

3. Ak o náhrade škody rozhoduje súd, je poisťovateľ povinný plniť až dňom, kedy toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. 
4. Sumu náhrady škody, ktorú vyplatil poisťovateľ poškodenému, a o ktorú poisťovateľ nemohol svoje plnenie znížiť v prípadoch 

porušenia povinnosti poisteným stanovených v týchto všeobecných poistných podmienkach a dohodnutých v zmluve je 
povinný mu uhradiť poistený. 

5. Ak spôsobí škodu poistník a/alebo poistený alebo osoby jemu blízke alebo jeho spoločníci či zamestnanci alebo iné osoby 
poistníkom alebo poisteným poverené úmyselne alebo uvedú poisťovateľa do omylu pri zisťovaní oprávnenosti a výšky 
plnenia, poisťovateľ neposkytne poistné plnenie. 

6. Ak poisťovateľ odmietol plniť čo i len z časti, je povinný uviesť dôvod neplnenia alebo zníženia plnenia; tento dôvod nie je 
možné dodatočne meniť. 

Splatnosť 
poistného 
plnenia 

 

Náhrada 
poistného 
plnenia 
vyplateného 
poisťovateľom 
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Oddiel IV – Spoločné ustanovenia 
 

  
Spoluúčasť 

 

 

 1. Ak v poistnej zmluve nie je uvedené inak, poistenie je dohodnuté so spoluúčasťou na poistnom plnení. Výška spoluúčasti je 
uvedená v poistnej zmluve. 

2. Spoluúčasť je suma, ktorou sa poistený podieľa na poistnom plnení. Spoluúčasť sa odpočíta z plnenia poisťovateľa pri 
každej poistnej udalosti. Ak sa v prípade poistnej udalosti má uplatniť súčasne viac spoluúčastí, odpočíta sa len jedna a to 
najvyššia dohodnutá spoluúčasť. 

3. Spoluúčasť sa odpočíta od výsledného poistného plnenia osobitne za Oddiel II a Oddiel III. 
4. Pri nákladoch uvedených v čl. 2 ods. 4. týchto VPP SMP 2019, poisťovateľ uplatní spoluúčasť dojednanú pre ten predmet 

poistenia, v súvislosti s ktorým boli predmetné náklady vynaložené. 

 

 

 

 

 

  
Poistné 

 

 

 1. Poistné je cena za poistenie dohodnuté v zmluve.   
2. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu od vzniku poistenia až do jeho zániku. Jednorazové poistné patrí poisťovateľovi 

vždy celé. 
3. Ak zanikne poistenie pred uplynutím doby, za ktorú bolo zaplatené bežné poistné, je poisťovateľ povinný zvyšujúcu časť 

poistného vrátiť.  
4. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, poisťovateľovi patrí poistné do konca poistného obdobia, 

v ktorom poistná udalosť nastala. Jednorazové poistné patrí poisťovateľovi aj v týchto prípadoch vždy celé. 
5. Ak poistenie zaniklo z dôvodu nezaplatenia poistného po oznámení zmeny výšky poistného poisťovateľom, tak sa výška 

poistného, na ktoré má poisťovateľ nárok, určí z poistného za predchádzajúce poistné obdobie. 
6. Poistné sa stanovuje sadzbou z poistnej sumy pre jednotlivé poistené veci alebo súbor vecí. Výška a splatnosť poistného je 

stanovená v zmluve. Poistník je povinný platiť poistné za dohodnuté poistné obdobie. Poistné je splatné prvým dňom 
poistného obdobia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak v zmluve bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, 
je ich výška a splatnosť uvedená v zmluve. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa. 

7. Ak sa poistník oneskoril s platením poistného, poisťovateľ je oprávnený požadovať od poistníka úrok z omeškania za každý 
deň omeškania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

8. Ak je platenie poistného dohodnuté v splátkach, nezaplatením ktorejkoľvek splátky stráca poistník výhodu splátok, poistné 
sa stáva splatným za celé poistné obdobie, ak mu to poisťovateľ písomne oznámi a vyzve ho k zaplateniu celého poistného. 

9. Poisťovateľ má právo, v súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcimi pre stanovenie výšky poistného, upraviť novú 
výšku poistného ku dňu začiatku najbližšieho poistného obdobia. Poisťovateľ oznámi zmenu výšky poistného spravidla 
najmenej 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ak poisťovateľ oznámi zmenu najmenej 10 týždňov pred uplynutím 
poistného obdobia a klient sa rozhodne oznámiť svoj nesúhlas so zmenou, musí konať tak, aby oznámenie nesúhlasu bolo 
doručené poisťovateľovi najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ak poisťovateľ zmenu oznámi po uplynutí 
10 týždňov pred uplynutím aktuálneho poistného obdobia a klient sa rozhodne oznámiť svoj nesúhlas so zmenou, musí 
konať tak, aby oznámenie nesúhlasu bolo doručené poisťovateľovi najneskôr v posledný deň aktuálneho poistného obdobia. 
Ak poistník oznámi poisťovateľovi nesúhlas s úpravou výšky poistného a zároveň nedôjde k inej dohode, poistenie zanikne 
uplynutím aktuálneho poistného obdobia. Ak poistník neoznámi svoj nesúhlas s úpravou poistného v lehotách uvedených  
v predošlých vetách tohto bodu, má sa za to, že poistník súhlasí so zmenou výšky poistného. 

10. Ak je v zmluve dohodnuté doúčtovanie poistného na základe skutočných hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného 
z premennej hodnoty (rámcová zmluva), najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí poistného obdobia je poistník a/alebo 
poistený povinný oznámiť poisťovateľovi skutočnú výšku týchto hodnôt. Doplatok k poistnému podľa tohto ods. 10. je splatný 
do jedného mesiaca od oznámenia jeho výšky poistníkovi alebo poistenému, pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté inak. 

 

 
  

Doba trvania poistenia 
 

 
 

1. Poistenie vzniká: 
a) nasledujúci deň po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaľ v poistnej zmluve nie je dohodnuté, že poistenie vznikne neskôr, 
b) okamihom začatia prác na budovanom stavebnom alebo montážnom diele, alebo vyložením poistených vecí na mieste 

poistenia,  
c) na existujúcej budove, stavbe alebo zariadení, ktoré je predmetom technického zhodnotenia, okamihom začatia prác, 

podľa toho, čo nastane neskôr.  
2. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, ktorá je uvedená v zmluve. 
3. Čas, na ktorý sa zmluva uzavrie, je poistná doba. 
4. Okrem dôvodov zániku poistenia uvedených v platných právnych predpisoch poistenie zaniká:  

a) uplynutím poistnej doby, na ktorú bolo poistenie dohodnuté, 

Začiatok 
poistenia 
 

 
 
 
 

Zánik poistenia 
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b) dňom, kedy bolo poistené dielo odovzdané alebo uvedené do prevádzky, alebo vydané povolenie k predčasnému 
užívaniu diela. Pokiaľ ide o časti poisteného diela, i pre ne poistenie končí ich odovzdaním alebo uvedením do 
prevádzky alebo vydaním povolania k jej predčasnému užívaniu, 

c) ukončením činnosti poisteného alebo zánikom poisteného, 
podľa toho, čo nastane skôr. 

5. Poistenie zanikne písomnou výpoveďou: 
a) ktoréhokoľvek z účastníkov zmluvy do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a začína 

plynúť nasledujúcim dňom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane,  
b) do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa poisťovateľ dozvedel o zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom pri 

uzavieraní zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na úprave zmluvy dodatkom. Poistenie v takom prípade 
zanikne doručením výpovede druhej strane, 

c) nezaplatením jednorazového poistného do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti; poistenie zanikne pre neplatenie aj 
v prípade, ak bola zaplatená len časť poistného. 

d) odmietnutím poistného plnenia zo zmluvy, ak sa poisťovateľ po poistnej udalosti dozvie, že jej príčinou je skutočnosť, 
ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede poisteného a/alebo poistníka nemohol zistiť pri dojednávaní 
poistenia a ktorá bola podstatná pre uzavretie zmluvy,  

e) písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do 1 mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho 
zamietnutia. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne. 
Ak výpoveď podal poistník a/alebo poistený, poisťovateľovi prináleží poistné do konca poistného obdobia, na ktoré bolo 
poistenie dohodnuté, 

f) písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

 

 

 

 
 

  
Povinnosti poisteného a/alebo poistníka 

 

 

 1. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi je poistený a/alebo poistník povinný:  
a) odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa, týkajúce sa dojednávaného poistenia,  
b) umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám vstup do poistených objektov poistníka a/alebo poisteného  

a umožniť im posúdiť rozsah poistného rizika (nebezpečenstva), ďalej je povinný poisťovateľovi alebo ním povereným 
osobám predložiť na nahliadnutie projektovú, technickú, účtovnú a inú odbornú dokumentáciu a umožniť preskúmanie 
činnosti zariadenia slúžiaceho k ochrane poisteného majetku poistníka,  

c) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní odo dňa zmien oznámiť poisťovateľovi písomne všetky zmeny  
v skutočnostiach, na ktoré sa ho pýtal pri dojednávaní poistenia, prípadne ku ktorým došlo počas trvania poistenia, 
predovšetkým zmeny poistných súm v prípade zmien miezd alebo cien o viac ako 15 %, pričom táto zmena nadobúda 
účinnosť až po písomnom doplnení dodatkom k zmluve vykonanom poisťovateľom,  

d) písomne oznámiť poisťovateľovi každú zmenu svojej adresy v lehote najneskôr 15 pracovných dní odo dňa, kedy táto 
zmena nastala, 

e) dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, týchto VPP SMP 2019, 
zmluvných dojednaní, doložiek a zmluvy,  

f) viesť účtovníctvo spôsobom a v rozsahu povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi a v prípade, ak to 
súvisí s poistením alebo so šetrením poistnej udalosti, bez zbytočného odkladu predložiť vyžiadané účtovné doklady 
poisťovateľovi, 

g) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu na jeho 
majetok, 

h) dbať, aby poistná udalosť nenastala, dodržiavať povinnosti smerujúce k odvráteniu škody alebo k zmenšeniu jej 
rozsahu, keď už škoda nastala a netrpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb,  

2. V prípade vzniku škody je poistený povinný: 
a) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od zistenia škodovej udalosti oznámiť poisťovateľovi, že škodová 

udalosť vznikla, podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov, predložiť doklady potrebné  
k posúdeniu, či vzniklo právo na poistné plnenie a k stanoveniu jeho výšky a umožniť poisťovateľovi získať kópie týchto 
dokladov; ak bola škoda oznámená inak ako písomne, je povinnosťou poisteného a/alebo poistníka bez zbytočného 
odkladu, ak o to poisťovateľ požiada, najneskôr však do 10 dní, potvrdiť oznámenie škody písomne na príslušnom 
formulári poisťovateľa,  

b) urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda už nezväčšovala, podľa možnosti si k tomu 
vyžiadať pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi,  

c) nesmie zmeniť stav touto udalosťou spôsobený, kým nie sú poškodené veci obhliadnuté poisťovateľom alebo ním 
poverenou osobou. To však neplatí, ak prípadná zmena stavu je nutná z bezpečnostných a hygienických dôvodov 
alebo v záujme zmiernenia škody. V týchto prípadoch je poistený a/alebo poistník povinný zabezpečiť dostatočné 
dôkazy o rozsahu škody (napr. uchovaním poškodených vecí alebo ich častí, fotografickým alebo filmovým materiálom, 
videozáznamom, protokolom o škode a pod.), 

d) ihneď oznámiť polícii udalosť, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie z trestného činu alebo pokusu oň  
a dodať jej úplný zoznam odcudzených alebo poškodených vecí,  
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e) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní oznámiť poisťovateľovi nové skutočnosti týkajúce sa poškodenej 
veci, ktoré neboli a/alebo nemohli byť zistené pri prvotnom zisťovaní rozsahu poškodenia, resp. začiatku opravy 
poškodenej veci. V prípade, ak poistený a/alebo poistník nepreukáže nesplnenie tejto povinnosti z objektívnych 
dôvodov, novo vzniknuté skutočnosti nahlásené poisteným a/alebo poistník po uplynutí tejto lehoty poisťovateľ 
neakceptuje,  

f) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní oznámiť poisťovateľovi, že sa našla stratená alebo odcudzená vec, 
ktorej sa poistná udalosť týka. V prípade, že už prijal poistený poistné plnenie za túto vec, vrátiť poisťovateľovi poistné 
plnenie znížené o primerané náklady potrebné na jej opravu, ak bola poškodená v dobe od poistnej udalosti do doby, 
kedy bola nájdená; ak bola vec v tejto súvislosti zničená, je povinný vrátiť poisťovateľovi cenu použiteľných zvyškov, 
najviac však sumu, ktorú by prijal pri predaji veci realizovanom v súčinnosti s poisťovateľom, pokiaľ sa poisťovateľ 
a poistený nedohodnú inak, 

g) v prípade opravy poškodených vecí zvoliť primeraný spôsob opravy, v prípade straty poistenej veci si obstarať novú 
vec primeranej hodnoty. Ak poisťovateľ určí, pristúpiť k ponukovému konaniu alebo si obstarať konkurenčné cenové 
ponuky,  

h) vyžiadať si k oprave či znovunadobudnutiu zničenej alebo odcudzenej veci predchádzajúci súhlas poisťovateľa; 
poistený tak môže urobiť i bez súhlasu poisťovateľa, ak sa tento k tomu nevyjadrí v lehote jedného týždňa od doručenia 
žiadosti, 

i) zabezpečiť voči inému práva na náhradu spôsobenej škody a práva na postih a vysporiadanie,  
j) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel poistenie toho istého poistného rizika aj u iného poisťovateľa, uviesť jeho názov, 

sídlo a výšku dohodnutej poistnej sumy najneskôr do 15 dní od uzavretia zmluvy u iného poisťovateľa, 
k) plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú mu uložené poisťovateľom v zmluve, alebo ktoré mu poisťovateľ písomne oznámi po 

nahlásenej poistnej udalosti. 
3. Ak je v prípade poistenia zodpovednosti za škodu podľa Oddielu III týchto VPP SMP 2019 voči poistenému súdne alebo 

mimosúdne uplatňovaný nárok na náhradu škody, je poistený povinný: 
a) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní túto skutočnosť oznámiť poisťovateľovi, vyjadriť sa k požadovanej 

náhrade a jej výšky, sprístupniť poisťovateľovi všetky písomné materiáli súvisiace s týmto uplatňovaným nárokom, 
b) informovať poisťovateľa bez zbytočného odkladu, že v súvislosti so škodou bolo zahájené trestné konanie proti 

poistenému alebo jeho zamestnancovi, 
c) prenechať poisťovateľovi výber právneho zástupcu a vedenie súdneho konania vo všetkých prípadoch, kde náhradu 

nákladov konania znáša poisťovateľ, 
d) v konaní o náhrade škody postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, pričom poistený nesmie bez súhlasu 

poisťovateľa uznať akýkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnú škodu, uzavrieť súdny zmier alebo 
dobrovoľne poskytnúť akúkoľvek náhradu škody, okrem výdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovania škody 
alebo na zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkov nevyhnutných na zabránenie vzniku hroziacej škody,  

e) proti rozhodnutiu príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhrady škody, je poistený povinný sa včas odvolať, pokiaľ 
v odvolacej lehote nedostane iný pokyn od poisťovateľa. 

 
  

Povinnosti poisťovateľa 
 

 

 Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi je poisťovateľ povinný: 
a) zachovávať mlčanlivosť, a to najmä o skutočnostiach týkajúcich sa poistenia, ako aj o skutočnostiach, ktoré sa dozvie 

pri uzatvorení poistenia, jeho správe a pri likvidácii poistných udalostí, a to nielen pokiaľ ich poistený a/alebo poistník 
označí za dôverné. Poisťovateľ môže tieto informácie poskytnúť len so súhlasom poisteného a/alebo poistníka, alebo 
ak to ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,  

b) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po ukončení vyšetrovania písomne informovať poisteného o rozsahu 
a výške poistného plnenia,   

c) po ukončení vyšetrovania vrátiť poistenému a/alebo poistníkovi originálne doklady, ktoré si vyžiadal,  
d) umožniť poistenému a/alebo poistníkovi nazrieť do podkladov, ktoré poisťovateľ sústredil v priebehu vyšetrovania 

a vyhotoviť si ich kópiu, avšak okrem podkladov, ktoré poisťovateľ považuje za dôverné. 
 

  
Príslušnosť súdu 

 

 

 Všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi poisťovateľom 
a poistníkom a/alebo poisteným alebo inými oprávnenými osobami, spadajú do právomoci súdov SR a budú rozhodované 
podľa právneho poriadku SR. 

 
  

Prechod práv 
 

 
 

1. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy alebo zníženie dôchodku, alebo 
na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na poisťovateľa, ak za poisteného túto sumu zaplatil alebo za neho 
vypláca dôchodok. 

2. Na poisťovateľa prechádza právo poisteného na úhradu tých trov konania o náhrade škody, ktoré boli priznané 
poistenému, pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného zaplatil.  
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3. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi oznámiť, že nastali dôvody na uplatnenie práv uvedených  
v ods. 1. a 2. tohto článku a odovzdať poisťovateľovi doklady potrebné na ich uplatnenie, najneskôr však do 15 dní odo 
dňa, kedy sa o vzniku týchto dôvodov dozvedel. Ak poistený nezabezpečí poisťovateľovi právo na náhradu škody voči 
inému, alebo inak zmarí možnosť uplatnenia tohto práva, má poisťovateľ voči nemu právo na náhradu súm, ktoré pre 
takéto porušenie nemohol uplatniť, až do výšky vyplateného poistného plnenia. 

 

  
Doručovanie písomností 

 

 

 1. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poisteného alebo poistníka. Písomnosť poisťovateľa 
určená poistenému alebo poistníkovi (ďalej len „adresát“), sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom 
alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu 
adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto 
lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako 
nedoručená pre zmenu adresy, ktorú adresát neoznámil. 

2. Ak doloží adresát, že mu príslušná písomnosť nebola doručená z dôvodov hodných osobitného zreteľa, môže na to 
poisťovateľ prihliadnuť s ohľadom na okolnosti prípadu. 

 
  

Spôsob vybavovania sťažností 
 

 

 Sťažnosti možno podať na akomkoľvek priamom alebo nepriamom kontaktnom mieste poisťovateľa (napr. osobne na 
pobočke, písomne poštou, telefonicky, e-mailom alebo vyplnením kontaktného formulára na internetovej stránke poisťovateľa). 
Sťažovateľ má zároveň možnosť sa so svojou sťažnosťou obrátiť aj na orgán vykonávajúci dohľad nad finančným trhom. 

 

  
Výklad pojmov 

 

 

 Pre účely tohto poistenia platí: 
1. Budované dielo (alebo len „dielo“) je stavebný a/alebo montážny celok realizovaný na základe zmluvy o dielo písomne 

uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviteľom a je materiálnym výsledkom všetkých činností vykonávaných podľa 
projektovej dokumentácie. 

2. Čisté finančné škody sú akékoľvek finančné škody, ktorým nepredchádzala škoda na veci, zdraví a/alebo živote 
3. Hrubá nedbanlivosť je neobyčajné (zvlášť závažné) porušenie, zanedbanie nutnej opatrnosti, prípadne odbornej 

starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať pri výkone danej činnosti, povolania, funkcie a/alebo  postavenia. 
4. Investorom je osoba, ktorá sa po dokončení investičného zámeru, ktorý tvorí alebo je súčasťou budovaného diela, stane 

jeho majiteľom. 
5. Materiál skladovaný na mieste poistenia je stavebný a/alebo montážny materiál, ktorý bude použitý pre budované dielo, 

ako aj veci (napr. strojné zariadenia, stroje, montážne skupiny a podskupiny), ktoré budú zabudované do poisteného 
budovaného diela, 

6. Náhodná udalosť je udalosť, o ktorej sa odôvodnene predpokladá, že môže v čase trvania poistenia nastať, avšak v čase 
uzavretia poistenia sa ešte nevie, kedy nastane alebo či vôbec nastane. 

7. Následná majetková ujma je ujma objektívne vyjadriteľná v peniazoch, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného  
a je priamym následkom škody na veci a/alebo škody na zdraví. 

8. Objednávateľom je osoba, ktorá je v zmluve o dielo, ktorej predmetom je budované dielo, označená ako objednávateľ. 
9. Odcudzením sa rozumie strata veci, ktorá nastala krádežou veci vlámaním, t. j. krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľne 

prekonal prekážky chrániace vec pred odcudzením, alebo lúpežou, t. j. privlastnením si poistenej veci tak, že páchateľ použil 
proti poistenému, jeho pracovníkovi alebo inej osobe poverenej poisteným násilie alebo vyhrážky bezprostredného násilia. 

10. Poistená činnosť je činnosť, ktorú poistený vykonáva na základe oprávnenia udeleného podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov a to výlučne činnosť poisteného spočívajúca vo vykonávaní stavebných a/alebo montážnych prác 
poisteným uvedených v Oddiele II týchto poistných podmienok. 

11. Poistenie je právny vzťah, ktorým sa poisťovateľ zaväzuje poskytnúť poistenému poistné plnenie za poistnú udalosť  
a ktorým sa poistník zaväzuje platiť poistné. 

12. Poistený je pre prípad poistenia podľa Oddielu II fyzická alebo právnická osoba, na ktorej majetok sa poistenie vzťahuje 
a pre prípad poistenia podľa Oddielu III fyzická alebo právnická osoba, na ktorej zodpovednosť za škodu sa poistenie 
vzťahuje. 

13. Poistná doba je čas, na ktorý sa uzaviera zmluva. Je ohraničená dátumom vzniku poistenia a dátumom jeho zániku. 
14. Poistné obdobie je časť poistnej doby dohodnutá v poistnej zmluve alebo stanovená právnym predpisom. Je to časový 

úsek, za ktorý sa platí poistné. Pri jednorazovo platených poisteniach je poistné obdobie totožné s poistnou dobou. 
15. Poistník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. 
16. Poistné plnenie je náhrada poskytnutá poisťovateľom na základe poistnej zmluvy v prípade vzniku poistnej udalosti. 
17. Poistné riziko (nebezpečenstvo) je možná príčina vzniku škody uvedená v poistnej zmluve, na ktorú sa poistenie vzťahuje. 
18. Poisťovateľ je ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika zapísaná v OR OS Bratislava I., 

odd. Sa, vl. č. 444/B, IČO: 31 325 416. 
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19. Primeranými nákladmi na opravu veci je cena opravy veci alebo jej časti, ktorá je v čase vzniku poistnej udalosti v mieste 
obvyklá a nepresiahne časovú hodnotu veci, ak poisťovateľ neurčí inak. 

20. Regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní sú uplatnené nároky na náhradu nákladov na zdravotnú 
starostlivosť poskytnutých zdravotnými poisťovňami a na náhradu vyplatených dávok Sociálnej poisťovne v prospech tretích 
osôb v dôsledku protiprávneho konania poisteného, ak zo zodpovednosti za vzniknutú škodu na zdraví, ku ktorej sa tieto 
náklady alebo vyplatené dávky viažu, vznikol nárok na plnenie z poistenia podľa týchto VPP SMP 2019. 

21. Za ručné náradie sa považuje akékoľvek  náradie so samostatným technicko-ekonomickým určením, vrátane náradia 
mechanicky, alebo elektricky poháňaného (napr. ručné vŕtačky, brúsky, pílky, hoblíky, búracie kladivá  lopaty, krompáče a pod.) 

22. Stavebné a/alebo montážne stroje sú také zariadenia použité k výstavbe budovaného diela, ktoré sú schopné presunu vlastnou 
silou a môžu byť prevádzkované len vtedy, ak sú riadené obsluhou, napr. žeriavy všetkého druhu, vysokozdvižné vozíky, rýpadlá, 
bagre a iné zemné stroje, stavebné vozidlá, valce, stroje na pokládku živičných a iných povrchov, stavebné vlečky, atď. 

23. Stratou veci sa rozumie stav, keď v súvislosti s poistnou udalosťou poistený stratil nezávisle od svojej vôle možnosť  
s vecou disponovať. 

24. Subdodávateľ je osoba, ktorej dodávka je súčasťou budovaného diela a je zahrnutá v jeho cene. 
25. Sublimit je časť poistnej sumy dohodnutej v zmluve ako maximálna výška poistného plnenia, ktorú poisťovateľ vyplatí za 

všetky škody, ktoré vznikli počas poistnej doby, na ktorú sa sublimit podľa dohodnutého rozsahu poistenia uvedeného  
v zmluve vzťahuje. Sublimit nezvyšuje poistnú sumu.  

26. Súbor tvoria veci, ktoré majú podobný alebo rovnaký charakter, alebo sú určené k rovnakému hospodárskemu účelu.  
27. Škoda spôsobená úmyselne je taká škoda, ktorú škodca spôsobil v úmysle priamom alebo nepriamom. Priamym 

úmyslom sa rozumie také konanie alebo opomenutie konania škodcu, ktorým chcel spôsobiť škodu. Nepriamym úmyslom 
sa rozumie také konanie alebo opomenutie konania škodcu, ktorý vedel, že svojím konaním alebo opomenutím konania 
môže škodu spôsobiť a pre prípad že ju spôsobí, bol s tým uzrozumený. 

28. Škodou sa rozumie: 
a) pre Oddiel II: poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata veci, 
b) pre Oddiel III:  

I) škoda na veci je majetková ujma objektívne vyjadriteľná v peniazoch, ktorá spočíva v zmenšení existujúceho 
majetku poškodeného a predstavuje majetkové hodnoty, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby sa vec uviedla do 
predošlého stavu, alebo aby sa v peniazoch vyvážili dôsledky vyplývajúce z toho, že navrátenie do predošlého 
stavu nebolo dobre možné alebo účelné.   

II) škoda na zdraví je telesné poškodenie osoby vrátane choroby alebo usmrtenia.  
Následná majetková ujma je ujma objektívne vyjadriteľná v peniazoch, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného 
a je priamym následkom škody na veci a/alebo škody na zdraví. 
Ušlý zisk je nemajetková ujma spočívajúcou v tom, že u poškodeného nedošlo v dôsledku škodovej udalosti 
k rozmnoženiu majetkových hodnôt, hoci sa to s ohľadom na pravidelný beh vecí dalo očakávať. Ušlý zisk sa 
neprejavuje zmenšením majetku poškodeného, ale stratou očakávaného prínosu (výnosu). Nevyhnutnou podmienkou 
náhrady škody pritom je, aby sa  nejednalo len o pravdepodobnosť rozmnoženia majetku, ale relatívnu istotu, že pri 
pravidelnom behu vecí (nebyť protiprávneho konania škodcu alebo škodnej udalosti) mohol poškodený dôvodne 
očakávať zväčšenie svojho majetku, ku ktorému nedošlo práve v dôsledku konania škodcu (škodovej udalosti). 

29. Škodová udalosť je náhodná udalosť, počas ktorej dochádza ku vzniku škody, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva na 
poistné plnenie; škodová udalosť nie je však totožná s poistnou udalosťou. 

30. Škody spôsobené jadrovou energiou sú škody vzniknuté: 
a) z ionizujúceho žiarenia alebo kontaminácie rádioaktivitou z akéhokoľvek rádioaktívneho odpadu alebo zo spaľovania 

jadrového paliva,  
b) z rádioaktívnych, toxických alebo inak rizikových alebo kontaminujúcich vlastností akéhokoľvek nukleárneho 

zariadenia, reaktoru alebo nukleárnej montáže alebo nukleárneho komponentu, 
c) z pôsobenia akejkoľvek zbrane využívajúcej atómové alebo nukleárne štiepenie alebo syntézu alebo inú podobnú 

reakciu, rádioaktívnej sily alebo materiálu. 
31. Terorizmom sa rozumie použitie sily alebo násilia alebo hrozba použitia sily alebo násilia akejkoľvek osoby alebo skupiny 

ľudí, samostatne alebo v niekoho prospech alebo v spolupráci s akoukoľvek organizáciou alebo vládou, spáchané  
z politického, náboženského, ideologického alebo etnického dôvodu alebo účelu, spôsobujúce ujmu na ľudskom zdraví, 
hmotnom alebo nehmotnom majetku alebo infraštruktúre, vrátane úmyslu ovplyvňovať akúkoľvek vládu, zastrašovať 
obyvateľstvo alebo časť obyvateľstva. 

32. Ukončením činnosti poisteného sa rozumie: 
a) u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, výmaz z obchodného registra,  
b) u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, zrušenie právnickej osoby zriaďovateľom alebo 

výmazom z príslušného registra,  
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 c) u podnikateľov - fyzických osôb, ktoré sú zapísané v živnostenskom registri, výmaz z živnostenského registra,  
d) u podnikateľov - fyzických osôb, ktoré nie sú zapísané v živnostenskom registri, zánik oprávnenia k podnikateľskej činnosti. 

33. Úrazom sa rozumie neočakávané alebo náhle pôsobenie vonkajších síl alebo neočakávané a neprerušené pôsobenie 
vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynu, pár a jedov (s výnimkou jedov mikrobiálnych a látok imunotoxických), 
pôsobením ktorých bolo poistenému nezávisle od jeho vôle počas trvania poistenia spôsobené telesné poškodenie, 
prípadne smrť. 

34. Ušlý zisk je majetková ujma spočívajúcou v tom, že u poškodeného nedošlo v dôsledku škodovej udalosti k rozmnoženiu 
majetkových hodnôt, hoci sa to s ohľadom na pravidelný beh vecí dalo očakávať. Ušlý zisk sa neprejavuje zmenšením 
majetku poškodeného, ale stratou očakávaného prínosu (výnosu). Nevyhnutnou podmienkou náhrady škody pritom je, aby 
sa  nejednalo len o pravdepodobnosť rozmnoženia majetku, ale relatívnu istotu, že pri pravidelnom behu vecí (nebyť 
protiprávneho konania škodcu alebo škodnej udalosti) mohol poškodený dôvodne očakávať zväčšenie svojho majetku, ku 
ktorému nedošlo práve v dôsledku konania škodcu (škodovej udalosti). 

35. Vadne vykonaná práca je práca vykonaná poistením po momente odovzdania, v dôsledku ktorej vznikla priama škoda na 
veci, živote, zdraví tretej osoby, ktorej príčinou je skutočnosť, že pracovné postupy, výkony alebo činnosti vykonané a/alebo 
poskytnuté poisteným nespĺňajú technické parametre a/alebo kvalitatívne požiadavky ustanovené všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, prípadne bežnú kvalitu. Bežnou kvalitou je taká kvalita, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých 
podstatných vlastností pracovných postupov, výkonov a/alebo činností, ktoré spĺňajú predpokladané očakávania tretích osôb. 

36. Vadným výrobkom sa rozumie výrobok, ktorý nezaručuje bezpečnosť jeho užitia alebo použitia, ktorú možno od neho 
odôvodnene očakávať, najmä vzhľadom na: 
a) prezentáciu výrobku a informácie o výrobku, ktoré výrobca poskytol alebo mal poskytnúť, 
b) predpokladaný spôsob jeho užitia alebo použitia a účel, na aký môže výrobok slúžiť, 
c) čas, keď bol výrobok uvedený do obehu. 

37. Vnútorné nepokoje sú násilné nepokoje, vzbury, územne izolované ojedinelé akty násilia (hrozba použitia alebo použitie 
násilia) alebo iné akty podobnej povahy motivované politicky, sociálne, ideologicky, nábožensky a pod. 

38. Vojnové udalosti sú vzbury, povstania, hromadné násilné nepokoje, násilné konania motivované politicky, sociálne, 
ideologicky, nábožensky. 

39. Výrobkom sa rozumie každá hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez ohľadu na stupeň jej 
spracovania a ktorá je určená na uvedenie do obehu. Výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom 
inej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci. Za výrobok sa považuje aj elektrina a plyn, ktoré sú určené na spotrebu. 

40. Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných 
pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu. 

41. Zariadením a vybavením staveniska sú také zariadenia použité k výstavbe budovaného diela, ktoré sú buď stacionárne, 
alebo mobilné, avšak neschopné presunu vlastnou silou, napr. stavebné bunky, stabilné miešacie zariadenia, čerpadlá, 
generátory, lešenia, rebríky, stabilné zdvíhacie plošiny, výťahy, debnenia, a pod. 

42. Zhotoviteľom (alebo dodávateľom) je osoba, ktorá je v zmluve o dielo, ktorej predmetom je poistené budované dielo, 
označené ako zhotoviteľ alebo dodávateľ. 

43. Znečistením životného prostredia sa rozumie poškodenie životného prostredia alebo jeho zložiek (napríklad pôdy, 
hornín, ovzdušia, povrchových a podzemných vôd a živých organizmov, flóry a fauny). Za škodu spôsobenú znečistením 
životného prostredia sa považuje aj následná škoda, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti so znečistením životného prostredia 
(napríklad úhyn rýb a zvierat, zničenie úrody plodín a pod.). Kontamináciou sa rozumie zamorenie, znečistenie alebo 
zhoršenie kvality jednotlivých zložiek životného prostredia. 

44. Znehodnotenie veci je zmena stavu veci, pri ktorej je vec naďalej funkčná, ale zníži sa jej hodnota. 
45. Zničením veci sa rozumie zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, a preto vec už nie je možné 

ďalej používať na pôvodný účel. 
46. Zodpovednosťou prevzatou nad rámec právnych predpisov sa rozumie zodpovednosť za škodu prevzatú vo väčšom 

rozsahu ako stanovuje právny predpis, zodpovednosť za škodu prevzatú v prípadoch, kedy ju právny predpis nestanovuje 
alebo zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z porušenia záväzku prevzatého nad rámec dispozitívneho ustanovenia 
právneho predpisu. 

47. Zvyšky sú časti veci, ktoré boli postihnuté poistnou udalosťou a boli nahradené novými, za ktoré poisťovateľ poskytol 
poistné plnenie. Použiteľné zvyšky sa od poistného plnenia odpočítajú s prihliadnutím na možnosti ich ďalšieho použitia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Spoločné ustanovenia 
 

 

 1. Poisťovateľ je oprávnený v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
(ďalej len „Nariadenie“) pre účely vedenia zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, predmetom ktorého je 
poistenie, získavať a spracúvať osobné údaje poisteného a/alebo poistníka, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu 
spracúvania na základe platného zákona o poisťovníctve. 
Dodatočné informácie o spracúvaní osobných údajov ČSOB Poisťovňou, a.s. sú definované v Memorande ochrany 
osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk.  

2. Na účely identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie a na ďalšie účely 
v súlade s platným zákonom o poisťovníctve sú klienti a ich zástupcovia aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní poisťovni 
na jej žiadosť poskytnúť osobné údaje v rozsahu uvedenom v zákone o poisťovníctve. 
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Jazyk 
 
 
 
Odchylné 
ustanovenia 
 
 
 

3. Ak sa niektoré ustanovenia týchto VPP SMP 2019 stanú neplatnými alebo spornými v dôsledku zmeny všeobecne 
záväzných právnych predpisov, použije sa taký všeobecne záväzný právny predpis, ktorý je im svojou povahou a účelom 
najbližší. 

4. Všetky doklady a dokumenty týkajúce sa poistenia sa poisťovateľovi predkladajú v slovenskom jazyku. V prípade, ak boli 
vystavené v cudzom jazyku, musí k nim byť priložený úradne overený preklad do slovenského jazyka, avšak s výnimkou 
dokladov a dokumentov predkladaných poisťovateľovi v českom jazyku. V prípade dokumentov (vrátane poistnej zmluvy) 
a dokladov týkajúcich sa poistenia predložených poisťovateľom má v prípade nesúladu prednosť dokument (vrátane 
poistnej zmluvy)  a/ alebo doklad predložený v štátnom jazyku Slovenskej republiky.  

5. V zmluve sa možno od ustanovení týchto VPP SMP 2019 odchýliť a upraviť tak vzájomné práva a povinnosti, ak z povahy 
ich ustanovení nevyplýva, že sa nemožno od nich odchýliť. 

6. Zmeny v zmluve možno vykonať len písomnou dohodou účastníkov, inak sú neplatné. 

 

 
  

Záverečné ustanovenia 
 

 
 

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

01.10.2019. 

Účinnosť 

 

 


