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Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 
pre poistenie strojných a elektronických 
zariadení OUSE VPP NP 2020

Poistené veci, miesto poistenia

1. Poistenými vecami sú strojné a elektronické zariadenia (stroje a strojné zariadenia stacionárne, mobilné 
samohybné, vlečené, ťahané, nesené), elektronika (prenosná, stacionárna) ich výbava a príslušenstvo (ďalej 
len „poistené veci“) vo vlastníctve poisteného: 
- ktoré boli pri dojednávaní poistenia a v čase vzniku poistnej udalosti v preukázateľne prevádzkyschopnom 

stave a súčasne prešli skúšobnými, preberacími a výkonovými skúškami a boli uvedené do prevádzky 
v súlade s pokynmi výrobcu,

- sú riadne udržiavané,
- využívajú sa iba na účely, na ktoré sú určené,
- ktoré sú špecifikované v poistnej zmluve.

2. Ak je v poistnej zmluve dojednané, vzťahuje sa poistenie aj na cudzie veci, ak ich poistený oprávnene užíva 
na základe písomnej zmluvy, alebo ich prevzal pri poskytovaní služby na základe písomnej zmluvy.

3. Poistenie je možné dojednať pre výber vecí alebo súbor vecí. Poistenie súboru vecí nie je možné dojednať 
pre poisteného, ktorý v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov nemá povinnosť viesť účtovníctvo.

4. Poistený má právo na poistné plnenie, ak nie je v týchto VPP alebo poistnej zmluve uvedené inak, len v prípade, 
ak došlo k poistnej udalosti na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia. Pokiaľ škoda na 
poistenej veci nastala mimo miesta poistenia, poistenému vzniká právo na poistné plnenie iba vtedy, ak bola 
poistená vec premiestnená z miesta poistenia z dôvodov vzniknutej alebo bezprostredne hroziacej poistnej 
udalosti, alebo bola prevezená na iné miesto za účelom vykonania pravidelnej údržby.

5. Miestom poistenia pre pojazdné pracovné stroje, prenosné strojné a elektronické zariadenia, strojné 
a elektronické zariadenie zabudované vo/na vozidle alebo podvozku vozidla, je územie SR.

Rozsah poistenia

6. Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci akoukoľvek udalosťou, ktorá 
nastane nečakane a náhle a ktorá obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť tejto veci a nie je ďalej v týchto VPP 
alebo poistnej zmluve vylúčená.

7. Poistenému vzniká právo na poistné plnenie aj v prípade, ak bola poistená vec alebo jej časť stratená v príčinnej 
súvislosti s udalosťou, za ktorú vzniklo poistenému právo na poistné plnenie podľa týchto VPP.

Výluky z poistenia

8. Poistenie sa nevzťahuje na škody na poistenej veci z týchto príčin:
a) požiar, výbuch, priamy úder blesku, dym unikajúci zo zariadení, náraz lietadla, aerodynamický tresk;
b) záplava a povodeň;
c) víchrica a krupobitie;
d) zosuv pôdy, lavína, tiaž snehu , zemetrasenie, výbuch sopky;
e) vodou unikajúcou z vodovodných zariadení;
f) krádež a lúpež poistenej veci; 
g) atmosférické zrážky;
h) spätné vystúpenie vody;
i) estetické poškodenie.

(ďalej len „OUSE VPP NP 2020“)
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9. Z poistenia nevzniká právo na poistné plnenie za akékoľvek škody vzniknuté poškodením alebo zničením 
poistenej veci a/alebo za zväčšenie škôd na poistenej veci, ktoré vznikli priamo či nepriamo následkom: 
a) chyby, ktorú mala poistená vec už v čase uzatvárania poistnej zmluvy a ktorá bola alebo mohla byť známa 

poistenému bez ohľadu na to, či bola táto skutočnosť známa poisťovateľovi, 
b) prerušenia alebo obmedzenia činnosti poisteného.

10. Ak nedošlo z tej istej príčiny a v rovnakej dobe aj k inému poškodeniu poistenej veci, za ktoré je poisťovateľ 
povinný poskytnúť poistné plnenie v zmysle týchto VPP, poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie 
za poškodenie alebo zničenie: 
a) strojných súčastí poistenej veci pre klzné a valivé uloženie pre priamočiary a rotačný pohyb (napr. ložiská, 

piesty, vložky valcov);
b) sklenených súčastí poistenej veci; 
c) akumulátorových batérií, elektrochemických článkov a obdobnej poistenej veci; 
d) snímacích, záznamových a zobrazovacích prvkov, nosičov záznamov;
e) nástrojov a dielov, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu na poistenej veci alebo diely, ktoré 

musia byť podľa ich určenia alebo charakteru počas obdobia životnosti poistenej veci viackrát vymieňané 
z dôvodu ich opotrebenia alebo ktoré sa pravidelne, často či opakovane vymieňajú v dôsledku svojej 
špecifickej funkcie alebo starnutia.

11. Z poistenia tiež nevzniká právo na poistné plnenie za akékoľvek škody: 
a) na vozidlách kategórie M, L, LS;
b) na podvozku, náprave, prevodovke, motore, kabíne vrátane vybavenia na motorovom vozidle patriacom do 

kategórie N a O, ak boli spôsobené pri jazde a nie pracovnou činnosťou týchto vozidiel;  
c) na pretekárskych vozidlách, plavidlách, koľajových vozidlách, lietadlách alebo na akýchkoľvek zariadeniach 

na lietanie;
d) na bicykloch, elektrických kolobežkách, hoverboardoch, gyroboardoch; 
e) na rádioamatérskych prístrojoch, kardiostimulátoroch, načúvacích prístrojoch, inzulínových pumpách, 

endoskopoch, ultrazvukových zariadeniach, vybavení diskoték, nočných a zábavných klubov, elektronickom 
vybavení hudobných a/alebo tanečných skupín, hudobných nástrojoch, zábavnej elektronike, predajných 
automatoch;

f) na ponorných čerpadlách alebo čerpadlách v hlbinných studniach vyvolané prevádzkou bez vody a na 
škody vzniknuté následkom zbúrania studne alebo poškodením trubiek a stien studne;

g) vzniknuté pri prácach pod zemským povrchom, alebo na tunelových prácach;
h) na základoch strojov a zariadení;
i) na poistenej veci spôsobené bezprostredným následkom dlhodobého vplyvu prevádzky alebo nedostatočným 

používaním, dlhodobým uskladnením, usadzovaním kotolného kameňa alebo iných usadenín; 
j) spôsobené montážou, demontážou, opravou, okrem prípadov škôd spôsobených demontážou a následnou 

spätnou montážou za účelom pravidelnej údržby;
k) spôsobené prepravou poistených vecí ako nákladu;
l) vzniknuté prevádzkovaním poistenej veci v rozpore s technickými podmienkami, alebo použitím poistenej 

veci na účel, na ktorý nie je určená;
m) spôsobené výpadkom alebo prerušením dodávky elektrickej energie, vody alebo plynu z verejných sietí, ak 

poistený bol vopred informovaný o tomto výpadku/prerušení;
n) za ktoré je dodávateľ poistenej veci, zmluvný partner poisteného alebo opravca poistenej veci zodpovedný 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe zmluvy, vrátane škôd, na ktoré sa 
vzťahuje záruka výrobcu alebo zhotoviteľa diela;

o) všetkého druhu na médiách (napr. palivá, mazivá, chemikálie, filtračné hmoty, chladivá, katalyzátory); 
p) škody vzniknuté na zvukových, obrazových, dátových a iných záznamoch, softvéry;
q) vzniknuté v dôsledku straty okrem prípadov, kedy bola poistená vec alebo jej časť stratená v príčinnej 

súvislosti s udalosťou, za ktorú vzniklo poistenému právo na poistné plnenie podľa týchto VPP;
r) vzniknuté v dôsledku straty alebo iného zmiznutia poistenej veci zistené až pri inventúre.

12. Z poistenia ďalej nevzniká právo na poistné plnenie za:
a) náklady (v súvislosti s údržbou, obvyklou starostlivosťou o poistenú vec), ktoré by bolo potrebné vynaložiť 

aj bez vzniku poistnej udalosti;
b) náklady spojené s akoukoľvek modifikáciou na poistených veciach;
c) následne vzniknuté finančné ako aj iné straty a náklady rôzneho druhu, ako sú najmä ušlý zisk, zvýšené 

náklady na výrobu, pokuty, sankcie, manká, straty vzniknuté z omeškania;
d) straty postavenia na trhu alebo straty v dôsledku ukončenia zmluvného vzťahu.

Poistná hodnota, poistná suma, zlomkové poistenie, poistenie na prvé riziko

13. Poistná hodnota predstavuje hodnotu poistenej veci, ktorá je rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy, a to 
so zohľadnením nákladov na dopravu, nákladov montáže, colných a iných poplatkov nevyhnutne súvisiacich 
so znovuzriadením poistenej veci ako aj dane z pridanej hodnoty (v prípade, ak poistený nie je platcom dane 
z pridanej hodnoty). V prípade, ak poistený nie je platcom dane z pridanej hodnoty, je súčasťou poistnej 
hodnoty aj daň z pridanej hodnoty.
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14. Poistnou hodnotou je nová hodnota (východisková hodnota) poistenej veci, t. j. suma zodpovedajúca výške 
nákladov, ktoré je treba vynaložiť na znovuzriadenie veci toho istého druhu, kvality a výkonu v mieste poistenia. 
Ak nie je v týchto VPP alebo poistnej zmluve uvedené inak, za náklady na znovuzriadenie poistenej veci sa 
nepovažujú náklady na nové základy strojov a zariadení. 

15. Poistná suma má pre každú poistenú vec zodpovedať poistnej hodnote tejto veci v dojednanom poistnom 
období (doba neurčitá) alebo v dojednanej dobe trvania poistenia (doba určitá), ak nejde o zlomkové poistenie 
alebo o poistenie na prvé riziko.

16. Zlomkové poistenie je vedomé, s poisťovateľom dohodnuté podpoistenie niektorých poistených vecí na určitú 
hodnotu, ktorá vyjadruje zlomkovú hodnotu skutočnej poistnej hodnoty týchto poistených vecí. V poistnej zmluve 
musí byť vyslovene uvedené, že ide o zlomkové poistenie. Výška zlomkovej poistnej sumy predstavuje najvyššiu 
hranicu poistného plnenia poisťovateľa v prípade poistnej udalosti vrátane náhrady nákladov uvedených 
v článku Plnenie poisťovateľa. Poistné plnenia poisťovateľa súhrnne zo všetkých poistných udalostí, ktoré 
vznikli v jednom poistnom období (doba neurčitá), resp. v dobe trvania poistenia (doba určitá) vrátane náhrady 
nákladov uvedených v článku Plnenie poisťovateľa, nesmú presiahnuť dvojnásobok zlomkovej poistnej sumy 
dojednanej v poistnej zmluve.

17. Poistenie na prvé riziko. Ak nie je možné stanoviť poistnú hodnotu podľa týchto VPP (najmä pri cudzích 
veciach, pri vkladných a šekových knižkách a podobných dokumentoch, pri písomnostiach, plánoch a pod.), 
určí poistnú sumu poistený podľa svojho uváženia a svojej poistnej potreby. Takto určená poistná suma je 
hornou hranicou plnenia poisťovateľa zo všetkých poistných udalostí, ktoré vznikli v jednom poistnom období 
(doba neurčitá), resp. v dobe trvania poistenia (doba určitá). V poistnej zmluve musí byť vyslovene uvedené, 
že ide o poistenie na prvé riziko. 

Škodová udalosť

18. Škodovou udalosťou je udalosť oznámená poisteným (poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ktoré 
obmedzuje alebo vylučuje jej funkčnosť), ktorá nastala náhle a nečakane v dobe trvania poistenia a mieste 
poistenia a nie je ďalej vylúčená a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť 
poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy a podľa týchto VPP.

Práva a povinnosti poisteného

19. Popri povinnostiach stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito VPP a poistnou zmluvou 
je poistený povinný plniť ďalej tieto povinnosti:
a) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel pre poistenú/é vec/i ďalšie poistenie proti tomu istému poistnému 

nebezpečenstvu (viacnásobné poistenie) a oznámiť mu obchodné meno poisťovateľa, rozsah poistenia, 
výšku poistných súm a limitov poistného plnenia;

b) vyžiadať si pred opravou alebo znovuzriadením poškodenej, zničenej alebo stratenej poistenej veci 
predchádzajúci súhlas poisťovateľa; pokiaľ sa k návrhu na opravu alebo znovuzriadenie poisťovateľ 
nevyjadrí v lehote jedného týždňa odo dňa jeho doručenia, poistený je oprávnený si zabezpečiť opravu 
alebo znovuzriadenie poistenej veci aj bez súhlasu poisťovateľa; 

c) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi, že sa našla poistená vec stratená v súvislosti s poistnou 
udalosťou; v prípade, že už prijal poistné plnenie za túto vec, vrátiť poisťovateľovi poistné plnenie znížené 
o primerané náklady potrebné na jej opravu, pokiaľ bola poistená vec poškodená v dobe od poistnej udalosti 
do doby, kedy bola nájdená, prípadne je povinný vrátiť hodnotu zvyškov poistenej veci, keď v uvedenej 
dobe bola poistená vec zničená, pokiaľ sa v danej veci poisťovateľ a poistený nedohodnú inak.

Plnenie poisťovateľa

20. Ak bola poistená vec poškodená, vzniká poistenému právo, ak nie je v týchto VPP alebo poistnej zmluve 
uvedené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil primerané účelne vynaložené náklady na opravu poistenej veci, 
ktoré sú potrebné na uvedenie poškodenej veci do stavu prevádzkyschopnosti v akom bola pred poistnou 
udalosťou, vrátane nákladov na rozobratie a zostavenie poškodenej poistenej veci, nákladov na dopravu 
poškodenej poistenej veci do opravovne a z opravovne a colných poplatkov. Od takto stanovených nákladov 
odpočíta poisťovateľ cenu zvyškov nahradzovaných častí poškodenej poistenej veci. Ak sa náklady na opravu 
poistenej veci rovnajú časovej hodnote alebo prevyšujú časovú hodnotu poistenej veci v dobe poistnej udalosti, 
poisťovateľ poskytne poistenému poistné plnenie ako za vec zničenú podľa nasledujúceho bodu.

21. Ak bola poistená vec zničená alebo stratená, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu 
zodpovedajúcu časovej hodnote veci v dobe poistnej udalosti zníženú o hodnotu zvyškov celej poistenej veci. 
Poisťovateľ uhradí poistenému aj primerané účelne vynaložené náklady demontáže zničenej poistenej veci.

22. Náklady na provizórnu opravu poistenej veci je povinný poisťovateľ uhradiť poistenému iba v prípade, ak sú 
tieto náklady súčasťou celkových nákladov na opravu poistenej veci a tieto náklady nezvyšujú celkové plnenie 
poisťovateľa, ak nerozhodne poisťovateľ po poistnej udalosti inak.
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23. Ak bolo poistené elektronické zariadenie, ktorého vek v čase vzniku poistnej udalosti nepresiahol 5 rokov od roku 
výroby, zničené alebo stratené, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu 
primeraným účelne vynaloženým nákladom na jeho znovuzriadenie zníženú o hodnotu zvyškov celej poistenej 
veci. Poisťovateľ uhradí poistenému aj primerané účelne vynaložené náklady demontáže zničenej poistenej 
veci.

24. Ak oprava alebo znovuzriadenie poistenej veci neboli uskutočnené do 3 rokov od vzniku poistnej udalosti 
alebo poistený vyhlási, že opravu poistenej veci alebo jej znovuzriadenie nebude uskutočňovať, je poisťovateľ 
povinný plniť iba do výšky časovej hodnoty poistenej veci ku dňu vzniku poistnej udalosti zníženej o hodnotu 
zvyškov poistenej veci.

25. Ak je v poistnej zmluve dojednané, poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj za:
a) účelne vynaložené náklady na odmeny vyplatené za prácu nadčas, v noci, v dňoch pracovného voľna 

a pracovného pokoja, ktoré bezprostredne súvisia s poistnou udalosťou, a to do výšky pre poistenie týchto 
nákladov samostatne v poistnej zmluve určenej poistnej sumy. Takto určená poistná suma je hornou hranicou 
poistného plnenia poisťovateľa pre poistné plnenia za tieto náklady zo všetkých poistných udalostí, ktoré 
nastali v jednom poistnom období (doba neurčitá), resp. v dobe trvania poistenia (doba určitá),

b) účelne vynaložené náklady na expresné príplatky, letecké dodávky náhradných dielov a cestovné náklady 
technikov a expertov zo zahraničia, ktoré bezprostredne súvisia s poistnou udalosťou , a to do výšky pre 
poistenie týchto nákladov v poistnej zmluve určenej poistnej sumy. Takto určená poistná suma je hornou 
hranicou poistného plnenia poisťovateľa pre poistné plnenia za tieto náklady zo všetkých poistných udalostí, 
ktoré nastali v jednom poistnom období (doba neurčitá), resp. v dobe trvania poistenia (doba určitá).

26. V prípade, ak diely potrebné k oprave už nie sú na trhu, je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie iba 
do výšky časovej hodnoty poistenej veci zníženej o hodnotu zvyškov poistenej veci.

27. Ak si oprava poškodených poistených elektrických strojov vyžaduje previnutie elektrických cievok, poisťovateľ 
pri stanovení výšky poistného plnenia za previnutie zohľadní opotrebenie za každý rok od uvedenia poškodenej 
poistenej veci do prevádzky do dňa vzniku poistnej udalosti, a to v rozsahu 10% za každý rok prevádzky 
z nákladov na opravu vinutia (alebo z hodnoty vymeneného agregátu), celkovo však maximálne 60 %. 

28. Ak oprava poškodenej poistenej veci vyžaduje opravu blokov, hláv motorov alebo kompresorov vrátane 
príslušenstva a piestov, poisťovateľ pri stanovení výšky poistného plnenia odpočíta aj sumu zodpovedajúcu 
opotrebovaniu uvedených vecí za každý rok od uvedenia poškodenej poistenej veci do prevádzky do dňa 
vzniku poistnej udalosti, a to v rozsahu 10% za každý rok prevádzky poškodenej poistenej veci, celkovo však 
maximálne 60%.

29. Ak poisťovateľ rozhodol, že poskytne naturálne plnenie a poistený napriek tomu vykonal opravu alebo výmenu 
poistenej veci iným ako prikázaným spôsobom, poskytne poisťovateľ poistné plnenie len do tej výšky, ktorú by 
poskytol keby poistený postupoval podľa jeho pokynov. 

30. Podpoistenie. Ak je v čase vzniku poistnej udalosti poistná suma stanovená poisteným nižšia ako poistná 
hodnota poistenej veci, poskytne poisťovateľ poistné plnenie, ktoré je znížené v rovnakom pomere ku škode, 
v akom je poistná suma k poistenej hodnote. To neplatí pri poistení na prvé riziko a pri zlomkovom poistení.

31. Nadpoistenie. Ak je v čase vzniku poistnej udalosti poistná suma stanovená poisteným vyššia ako poistná 
hodnota, poskytne poisťovateľ poistné plnenie maximálne do výšky poistnej hodnoty.

32. V prípade, ak nie je poistený platcom dane z pridanej hodnoty, zahŕňa poistné plnenie aj daň z pridanej hodnoty.

33. Náhrada nákladov. Ak urobil poistený opatrenia, ktoré mohol vzhľadom na okolnosti prípadu považovať 
za nutné, poisťovateľ mu vynahradí náklady na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti a na 
odvrátenie alebo zmiernenie následkov poistnej udalosti, ak sú tieto náklady úmerné rozsahu predpokladanej 
a/alebo vzniknutej škody a poistnej hodnote poistenej veci, ktorá bola poistnou udalosťou ohrozená a/alebo 
poškodená a ktorej sa vynaložené náklady týkali, najviac však poistnú sumu dojednanú pre túto poistenú vec. 
Za takéto náklady sa nepovažujú náklady spojené s obvyklou starostlivosťou, údržbou a ošetrovaním poistenej 
veci.
Ak hradí poisťovateľ z akéhokoľvek dôvodu len časť škody, náklady podľa tohto bodu sa hradia len v tom 
pomere, v akom poisťovateľ poskytuje poistné plnenie. Poisťovateľ je vždy povinný nahradiť náklady, ktoré 
boli vynaložené na jeho pokyn.

Výklad pojmov

Časová hodnota (technická hodnota) poistenej veci - hodnota, ktorú mala poistená vec v čase poistnej udalosti; 
určuje sa tak, že sa od novej hodnoty veci takého istého druhu takej istej akosti, ako je poistená vec alebo veci 
s ňou porovnateľnej, ktorá platila v čase poistnej udalosti, odpočíta suma vyjadrujúca opotrebenie, prípadne iné 
znehodnotenie poistenej veci z doby bezprostredne pred poistnou udalosťou. Ak časovú hodnotu nemožno takto 
určiť, určí sa odhadom.

Dlhodobý vplyv prevádzky - ako napr. korózia, erózia, kavitácia, oxidácia, opotrebovanie, únava materiálu.
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Elektronické zariadenie - je slaboprúdové elektrotechnické zariadenie, ktoré sa používa na výrobu, premenu, 
prenos, akumulovanie, distribúciu alebo využitie elektrickej energie.
Hodnotový podiel elektroniky prevyšuje 50% celkovej hodnoty poistenej veci (napr. kancelárske zariadenia; 
zariadenia na spracovanie dát; komunikačná, televízna a rádiová technika; lekárske prístroje; meracia, regulačná, 
kontrolná a iná automatizačná technika).

Havária – náraz alebo stret, pričom náraz je zrážka poistenej veci s nepohyblivou prekážkou, stret je zrážka 
poistenej veci s pohyblivým objektom.

Kategória vozidla – kategória uvedená v osvedčení o evidencii vozidla.

Kategórie motorových vozidiel – v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Kategória M:  motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu 

osôb a ich batožiny,
- Kategória L:  dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky,
- Kategória N:  motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu 

nákladu,
- Kategória O:  prípojné vozidlá
- Kategória LS:  snežné skútre

Nástroje a diely, ktoré sa pravidelne, často či opakovane vymieňajú v dôsledku svojej špecifickej funkcie 
alebo starnutia - vymeniteľné materiály, vymeniteľné nosiče dát, pásky, remene, hadice, typové kolesá, zdroje 
svetla a v prípade poistenia technologických zariadení riadených počítačom aj držiaky nástrojov a náradia všetkého 
druhu.

Nástroje a diely, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu na poistenej veci alebo diely, ktoré musia 
byť podľa ich určenia alebo charakteru počas obdobia životnosti poistenej veci viackrát vymieňané z dôvodu ich 
opotrebenia - formy, kokily, matrice, razidlá, raznice, zápustky, ryté a vzorkované valce, šablóny, vrtáky a vŕtacie 
hlavy, nože, brity, pílové listy/listy píl, ostatné rezné a lisovacie nástroje, pracovné časti drvičov, pracovné vymeniteľné 
časti poľnohospodárskej a stavebnej techniky, pásy, laná, drôty, pneumatiky, žiaruvzdorné výmurovky.

Opotrebenie – postupné znižovanie úžitkovej hodnoty a vlastnosti poistenej veci spôsobené jej používaním počas 
prevádzky a vonkajšími vplyvmi dlhodobého charakteru.

Pojazdný pracovný stroj – stroj, ktorý okrem premávky na pozemných komunikáciách je konštrukčne a svojim 
vybavením určený aj na vykonávanie pracovných činností. Pohybuje sa buď vlastnou motorickou silou (samohybný 
stroj), alebo je ťahaný, vlečený, nesený bez vlastného zdroja pohonu. 
Za pojazdný stroj sa považuje aj pracovný stroj schválený na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.

Poškodenie veci – zmena stavu poistenej veci, ktorú je objektívne možné odstrániť opravou alebo taká zmena 
stavu poistenej veci, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, napriek tomu však je vec použiteľná na 
pôvodný účel, na ktorý bola určená. 

Prenosné strojné a elektronické zariadenia – také zariadenia, u ktorých sa ich bežná pracovná činnosť vykonáva 
na rôznych miestach a je obvyklé ich do miesta výkonu pracovnej činnosti preniesť alebo premiestniť.
Ide napríklad o výpočtovú techniku (notebooky, netbooky, laptopy), spotrebnú elektroniku (mobilné a bezdrôtové 
telefóny, pagery, GPS navigácie, digitálne fotoaparáty a videokamery), medicínsku techniku (tlakomery). 

Prevádzkyschopný stav – stav poistenej veci, kedy je schopná plniť funkcie a dodržiavať hodnoty stanovené 
technickou dokumentáciou a/alebo stanovené výrobcom. V prípade výrobcom požadovaného skúšobného alebo 
preberacieho alebo výkonového testu, tieto musia byť úspešné dokončené.

Priamy úder blesku – bezprostredný prechod blesku (atmosférického výboja) poistenou vecou so zanechaním 
viditeľných stôp na poistenej veci.
Za priamy úder blesku sa považujú aj: 
- pôsobenie tlaku alebo teploty blesku (atmosférického výboja) na poistenú vec;
- náraz predmetu do poistenej veci, ak bol spôsobený úderom blesku (atmosférickým výbojom);
a to aj v prípade, ak k úderu blesku (atmosférického výboja) došlo mimo miesta vzniku škody.

Súbor strojov a elektroniky – súbor všetkých poistených vecí evidovaných v účtovnej evidencii poisteného.
Za súbor sa považujú aj veci, ktoré:
- sa stali súčasťou poisteného súboru počas trvania poistenia,
- majú podobný alebo rovnaký charakter alebo sú určené k rovnakému hospodárskemu účelu ako poistený 

súbor, a ktoré poistený preukázateľne nadobudol počas trvania poistenia, ale ešte ich bez zbytočného odkladu 
z objektívnych príčin neviedol vo svojej účtovnej evidencii.

Strata veci alebo jej časti – stav, keď poistený nezávisle od svojej vôle stratil možnosť s poistenou vecou alebo jej 
časťou disponovať v príčinnej súvislosti s udalosťou, keď poisťovateľovi vzniká povinnosť poskytnúť poistné plnenie. 
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Strojné a elektronické zariadenia zabudované vo/na vozidle alebo podvozku – zariadenia s vozidlom alebo 
s podvozkom vozidla pevne mechanicky spojené, ktoré bez použitia náradia nie je možné demontovať.

Údržba – súhrn činností zabezpečujúcich štandardnú technickú spôsobilosť a hospodárnosť prevádzky zariadenia 
(zložky majetku), spomaľujúci fyzické opotrebenie, predchádzajúci jeho následkom a odstraňujúci drobnejšie chyby, 
spravidla bez demontáže dielov a bez výmeny súčiastok a podľa predpisov výrobcu alebo dodávateľa zariadenia 
(zložky majetku). 

Víchrica – prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste vzniku škody rýchlosť minimálne 75 km/h (resp. 20,8 m/s). 
Ak nemôže byť rýchlosť prúdenia vzduchu zistená, poistený musí preukázať, že pohyb vzduchu v bezprostrednom 
okolí miesta vzniku škody spôsobil škody na stavbách alebo na veciach rovnako odolných voči víchrici ako stavby 
alebo veci, ktoré boli v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou v bezchybnom stave.
Za víchricu sa považuje aj náraz predmetu do poistenej veci, ak bol spôsobený prúdením vzduchu dosahujúcim 
rýchlosť minimálne 75 km/h (resp. 20,8 m/s), a to aj v prípade, ak k prúdeniu vzduchu dosahujúcom rýchlosť 
minimálne 75 km/h (resp. 20,8 m/s) došlo mimo miesta vzniku škody.

Výber – jedna alebo viac vecí, ktoré sú uvedené jednotlivo v poistnej zmluve alebo v prílohe poistnej zmluvy, pričom 
pre každú vec sú uvedené jej charakteristiky.

Vozidlo – motorové vozidlo a prípojné vozidlo, ktoré je spôsobilé na prevádzku v zmysle platných
právnych predpisov s platným osvedčením o evidencii alebo technickým osvedčením vozidla vydaným
v SR, alebo TP vydávanými v SR, pričom:
a) motorové vozidlo je cestné nekoľajové vozidlo poháňané vlastným pohonom,
b) prípojné vozidlo je každé cestné nekoľajové vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu,
pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Zosuv pôdy – zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín vzniknuté pôsobením zemskej gravitácie a vyvolané porušením 
dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy zemského povrchu dospeli prirodzeným vývojom alebo následkom ľudskej 
činnosti.
Za zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín sa považujú aj náraz predmetu do poistenej veci, ak bol spôsobený 
zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, a to aj v prípade, ak k zosuvu pôdy, zrúteniu skál alebo zemín došlo 
mimo miesta vzniku škody.

Zničenie veci – zmena stavu poistenej veci, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, a preto vec už nie 
je možné ďalej používať na pôvodný účel, na ktorý bola určená.


