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Úvodné ustanovenia 

 

 

 Poistenie strojov a elektronických zariadení, 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 poistenie strojov a elektronických zariadení 
(ďalej len „VPP SEZ 2019“) a ustanovenia poistnej zmluvy (ďalej len „zmluva“); VPP SEZ 2019 sú neoddeliteľnou súčasťou 
poistnej zmluvy. Ak sa tak v poistnej zmluve dohodlo, súčasťou poistnej zmluvy sú taktiež doplňujúce osobitné poistné 
podmienky, zmluvné dojednania a klauzuly. 

 
  

Rozsah poistenia 
 

 
 

1. Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poisteného zariadenia spôsobené akoukoľvek náhodnou udalosťou, 
ktorá nastane nečakane a náhle, obmedzuje alebo vylučuje prevádzkyschopnosť poisteného zariadenia a škoda vznikla 
na mieste uvedenom v zmluve ako miesto poistenia v dôsledku poistných rizík, ktoré nie sú v týchto VPP SEZ 2019 alebo 
v zmluve vylúčené. Poistením sú kryté škody spôsobené napr.: 
a) zlyhaním meracích, regulačných alebo zabezpečovacích prvkov, 
b) konštrukčnou vadou, vadou materiálu alebo výrobnou vadou, 
c) pretlakom pary, plynu, kvapaliny alebo podtlakom, 
d) nevyváženosťou alebo odtrhnutím odstredivou silou, skratom, prepätím, vadou izolácie, indukciou spôsobenou 

bleskom, mechanickým namáhaním spôsobeným elektrickou energiou, 
e) pádom stroja alebo elektronického zariadenia, 
f) vniknutím cudzieho predmetu, 
g) nedostatkom vody v kotloch alebo v zariadeniach na produkciu pary, 
h) mrazom, 
i) neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou. 

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

3. V prípade poistenia samohybných pracovných strojov sa poistenie vzťahuje aj na škody na sklených výplniach. 
4. Ak vykoná poistený a/alebo poistník opatrenia, ktoré mohol vzhľadom na okolnosti prípadu považovať za potrebné: 

a) na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti, 
b) na odvrátenie alebo zmiernenie škody na poistenom zariadení zo vzniknutej poistnej udalosti, 
uhradí mu poisťovateľ takto vynaložené náklady, ak sú primerané rozsahu hroziacej škody a poistnej hodnote ohrozeného 
poisteného zariadenia. 

5. Ak mal poistený a/alebo poistník právnu povinnosť z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov alebo z dôvodov verejného 
záujmu urobiť opatrenia a vynaložiť primerané náklady na demoláciu, vyprázdnenie a odstránenie zvyškov poisteného 
zariadenia, ktoré bolo poškodené alebo zničené poistnou udalosťou, poisťovateľ nahradí takto vynaložené náklady. 

6. Poisťovateľ uhradí primerané náklady na prepravu súvisiacu s opravou poškodeného zariadenia. Tieto náklady sa hradia 
pri preprave zariadenia len na území Slovenskej republiky, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. 

7. Poisťovateľ uhradí primerané náklady na zistenie príčiny a rozsahu škody na poistenom majetku, ak tieto náklady vynaložil 
poistený s písomným súhlasom poisťovateľa, a to do výšky predpokladanej škody, maximálne však do výšky 5% z poistnej 
sumy poisteného majetku. 
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Predmet poistenia 
 

 
 

1. Predmetom poistenia sú v zmluve špecifikované stroje, strojné alebo elektronické zariadenia vrátane ich výbavy, 
príslušenstva a súčastí vo vlastníctve poisteného (ďalej len „zariadenia“), uvedené do prevádzky v súlade s platnými 
právnymi predpismi a požiadavkami výrobcu,  ktoré boli v čase uzavretia zmluvy a tesne pred vznikom poistnej udalosti  
v preukázateľne prevádzkyschopnom stave, riadne udržiavané a využívané na účely, na ktoré boli určené. 

2. Ak je to dohodnuté v zmluve, poistenie sa vzťahuje i na cudzie zariadenia - zariadenia vo vlastníctve cudzích osôb, ktoré 
poistený oprávnene užíva alebo ich prevzal pri poskytovaní služby od fyzickej alebo právnickej osoby na základe 
zmluvného vzťahu (napr. zmluva o dielo, zmluva o nájme, prenájme). 

3. Ak je pre uvedenie poisteného zariadenia do prevádzky požadovaná skúšobná prevádzka, je toto zariadenie považované 
v zmysle ods. 1 tohto článku za prevádzkyschopné, pokiaľ skúšobná prevádzka bola úspešne ukončená a poistené 
zariadenie dosahuje projektované parametre. 

4. Predmetom poistenia sú aj: 
a) elektronické súčasti zariadenia, 
b) nosiče dát pevne zabudované v hardvérovej časti riadiacej alebo regulačnej jednotky poisteného zariadenia, 
c) dáta potrebné pre základnú funkciu poisteného zariadenia, bez ktorých nie je možné zariadenie používať, 
d) olejové alebo plynové náplne transformátorov, kondenzátorov, elektrické meniče a vypínače, 
e) sklenené výplne poisteného samohybného pracovného stroja; predmetom poistenia však nie sú veci spojené so 

sklenenými výplňami samohybného pracovného stroja (diaľničné známky, emisná známka, STK známka, ochranné 
fólie, clony, spätné zrkadlá a pod.). 

5. Ak je to dohodnuté v zmluve, predmetom poistenia sú aj: 
a) prenosné zariadenia, 
b) strojné a/alebo elektronické zariadenia zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku, 
c) samohybné pracovné stroje. 

6. Poistiť je možné zariadenie jednotlivo určené, výber zariadení alebo súbor zariadení. Určené zariadenia, výber zariadení 
alebo súbor zariadení, na ktoré sa poistenie vzťahuje, sú vymedzené v poistnej zmluve. 

7. Pri poistení súboru zariadení sa poistenie vzťahuje i na zariadenia, ktoré sa stali súčasťou poisteného súboru po uzavretí 
zmluvy. Zariadenia, ktoré v priebehu trvania poistenia prestali byť súčasťou súboru, prestávajú byť poistené okamihom 
svojho vyradenia zo súboru. 

Zariadenia 
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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. Ak je v poistnej zmluve dohodnutých viac miest poistenia, vzťahuje sa poistenie na všetky tieto miesta poistenia. 
3. Pre poistené zariadenia je miestom poistenia  budova, iná stavba, miestnosť alebo pozemok vymedzené v poistnej zmluve 

adresou alebo katastrálnym územím s číslom parcely, kde sa tieto zariadenia nachádzajú, ak nie je ďalej v poistnej zmluve 
dohodnuté inak. 

4. Ak je v poistnej zmluve dojednané ako miesto poistenia územie Slovenskej republiky (napr. pre zariadenia uvedené  
v čl. 3 ods. 5. týchto VPP SEZ 2019, ktoré nemajú pevné stanovisko), je miestom poistenia miesto výkonu práce 
príslušného predmetu poistenia na území Slovenskej republiky. 

5. Pokiaľ je pre poistené zariadenie dojednané miesto poistenia územie Slovenskej republiky,  odchylne od čl. 5 ods. 1. písm. 
w) a x) týchto VPP SEZ 2019 sa poistenie vzťahuje aj na škody na poistenom zariadení počas prevádzky v cestnej 
premávke na pozemných komunikáciách v súvislosti s jeho presunom, premiestnením alebo počas prepravy ako nákladu 
medzi miestami výkonu práce príslušného predmetu poistenia, pokiaľ bolo zariadenie poškodené alebo zničené stretom, 
nárazom, pádom alebo pri havárii vozidla, ktoré vykonávalo prepravu. Ostatné ustanovenia o vylúčených rizikách ostávajú 
v platnosti. 

6. Poistenie sa vzťahuje aj na iné miesto ako miesto poistenia uvedené v poistnej zmluve, pokiaľ poistený premiestni poistené 
zariadenia 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 
zariadení, najneskôr do 14 dní od ich premiestnenia. 

 
 

 
  

Výluky z poistenia 
 

 
 

1. Poistenie sa nevzťahuje na škody na poistených zariadeniach priamo alebo nepriamo spôsobené: 
a) požiarom, teplom a/alebo  splodinami horenia vznikajúcimi pri požiari, hasením požiaru alebo následným strhnutím, 

výbuchom v dôsledku chemickej reakcie nestabilnej sústavy, priamym úderom blesku, nárazom alebo zrútením 
pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu,  

b) povodňou, záplavou, 
c) víchricou, krupobitím, zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zeminy, zosúvaním alebo zrútením lavín, sadaním, pádom 

stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasením, nárazom vozidla, dymom, nadzvukovou vlnou, ťarchou snehu, 

Vylúčené riziká 
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 námrazy alebo ľadovej vrstvy, pôsobením rozpínavosti ľadu a presakovaním topiaceho sa snehu alebo ľadu, výbuchom 
sopky, 

d) únikom vody, kvapaliny alebo pary z vodovodného zariadenia v dôsledku poruchy alebo chybnej obsluhy, 
e) prenikaním podzemnej vody a/alebo vystúpením kvapalín z kanalizačného a/alebo odpadového potrubia, 
f) premočením alebo zaplavením bahnom pri prácach na vodných stavbách, 
g) vniknutím dažďa, ľadovca, snehu alebo nečistôt cez zle uzavreté okná, dvere alebo ostatné otvory, 
h) atmosférickými zrážkami, pôsobením vlhkosti, huby alebo plesne, dažďovej vody z dažďových zvodov a žľabov, vodou 

pri umývaní, 
i) stratou, krádežou alebo lúpežou, okrem prípadu uvedeného v čl. 2, ods. 2 týchto VPP SEZ 2019, 
j) následkom vád alebo poškodenia, ktoré malo poistené zariadenie v čase uzavretia zmluvy a ktoré boli alebo mohli byť 

známe poistenému, poistníkovi, ich zástupcom, alebo splnomocnencom, bez ohľadu na to, či boli známe poisťovateľovi, 
k) zistením rozdielov pri inventúre alebo audite, 
l) opravou alebo údržbou, montážou, demontážou, testovaním alebo skúšobnou prevádzkou, úmyselným preťažením 

alebo experimentom vystavujúcim poistené zariadenie abnormálnemu zaťaženiu,  
m) používaním poisteného zariadenia v čase, keď si už vyžadovalo opravu, prevádzkovaním zariadenia v rozpore  

s technickými podmienkami, alebo použitím zariadenia na iný účel než stanovený výrobcom,  
n) v dôsledku zanedbania alebo nevykonávania údržby podľa predpisov výrobcu alebo dodávateľa zariadenia, 
o) čiastočným alebo úplným zastavením alebo prerušením činnosti, 
p) nedostatočným alebo príležitostným používaním, dlhodobým uskladnením bez používania zariadenia, 
q) prácou pod zemským povrchom, pri tunelových prácach; škody nesúvisiace s miestom výkonu prác pod zemským 

povrchom alebo v tuneli sú naďalej kryté,  
r) pádom alebo nárazom zariadenia, ak je poisteným zariadením prenosné elektronické zariadenie, 
s) prevádzkou zariadenia bez vody a na škody vzniknuté následkom zrútenia alebo poškodenia stien studne, ak je 

poisteným zariadením alebo jeho časťou ponorné čerpadlo alebo čerpadlo v hlbinnej studni, 
t) otrasmi spôsobenými dopravou, 
u) následkom chyby spôsobenej programovým vybavením, 
v) úmyselným poškodením alebo zničením poisteného zariadenia treťou osobou, ak škodu nevyšetrovala polícia, 
w) počas prepravy zariadenia ako nákladu; táto výluka sa nevzťahuje na prípady uvedené v čl. 4 ods. 5. týchto VPP SEZ 

2019, 
x) ich presunom alebo premiestnením na iné miesto; táto výluka sa nevzťahuje na: 

I) presun alebo premiestnenie v rámci jedného miesta poistenia, ak je miestom poistenia budova, iná stavba, 
miestnosť alebo pozemok vymedzené v poistnej zmluve adresou alebo katastrálnym územím s číslom parcely, kde 
sa tieto zariadenia nachádzajú, 

II) presun alebo premiestnenie v rámci jedného miesta výkonu práce poisteného zariadenia, ak ide o prípady, kde je 
miestom poistenia územie Slovenskej republiky, 

III) prípady uvedené v čl. 4 ods. 5. týchto VPP SEZ 2019, 
y) haváriou poisteného zariadenia počas prevádzky v cestnej premávke na pozemných komunikáciách s výnimkou 

premiestňovania samohybného pracovného stroja do/z miesta výkonu prác, ak nie je v zmluve uvedené inak. 
2. Z tohto poistenia ďalej nevzniká právo na poistné plnenie za: 

a) poškodenia alebo zničenia, za ktoré je podľa právneho predpisu alebo zmluvy zodpovedný dodávateľ, zmluvný partner, 
výrobca, zhotoviteľ diela alebo opravca zariadenia, resp. škody počas záručnej doby, na ktoré sa vzťahuje záruka, 

b) nemateriálnu škodu každého druhu, vrátane ušlého zisku, zvýšených nákladov na výrobu, pokút, sankcií, mánk, strát 
vzniknutých z omeškania, nedodržaním dohodnutého výkonu, stratou trhu alebo kontraktu. 

3. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené následkom: 
a) dlhodobého alebo trvalého  vplyvu prevádzky (napr. opotrebovaním, eróziou, koróziou, kavitáciou, oxidáciou,  usadeninami), 
b) dlhodobého pôsobenia chemických, biologických alebo atmosférických vplyvov, 
c) usadzovania kotlového kameňa, hrdze, kalov alebo iných sedimentov. 

4. Poistenie sa nevzťahuje na škody a ich následné škody, ktoré vyplývajú a/alebo vznikli v príčinnej súvislosti s/so: 
a) podvodom, spreneverou, činom v rozpore s dobrými mravmi, trestným činom alebo nepoctivým činom poisteného 

a/alebo poistníka, osôb jemu blízkych, jeho spoločníka, jeho zamestnancov alebo inej osoby konajúcej na podnet 
poisteného a/alebo poistníka, 

b) úmyselným konaním poisteného a/alebo poistníka, osôb jemu blízkych, jeho spoločníka, jeho zamestnancov, iného 
oprávneného užívateľa alebo inej osoby konajúcej na podnet niektorého z nich,  

c) nesprávnym vyhodnotením kalendárneho dátumu výpočtovou technikou,  
d) vojnovými udalosťami, vyhlásením vojnového alebo výnimočného stavu, napadnutím alebo činom vonkajšieho 

nepriateľa, nepriateľskej akcie (bez ohľadu na to, či bola vojna vyhlásená alebo nie),  
e) revolúciou, povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským prevratom, občianskou vojnou, demonštráciou, zabavením, 

rekviráciou pre vojenské účely, alebo represívnymi zásahmi štátnych orgánov,  
f) vnútornými nepokojmi, štrajkom,   
g) akýmkoľvek teroristickým činom; vylúčená je tiež škoda, strata alebo náklady a výdavky akéhokoľvek typu, spôsobené 

pri vykonávaní opatrení na kontrolu, prevenciu, potlačenie alebo sa inak vzťahujúca k teroristickému činu,   
h) žiarením každého druhu, magnetických alebo elektromagnetických polí, ionizáciou, 
i) jadrovou energiou alebo jadrovým žiarením akéhokoľvek druhu, 
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 j) 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,  

k) azbestom alebo materiálom obsahujúcim azbest, 
a) stratou, poškodením, zničením, porušením, vymazaním, modifikáciou elektronických dát, spôsobené v akejkoľvek 

súvislosti s počítačovými vírusmi, malware, spyware alebo inými obdobnými príčinami,  spôsobené v akejkoľvek 
súvislosti s hackingom, spôsobené v dôsledku nesprávneho vyhodnotenia kalendárneho dátumu výpočtovou technikou 
alebo stratou použiteľnosti alebo zníženia funkčnosti. Ďalej sa nevzťahuje na náklady alebo výdavky akéhokoľvek 
druhu z toho vyplývajúce, bez ohľadu na akúkoľvek inú príčinu alebo udalosť súbežne alebo následne prispievajúcu ku 
vzniku škody, vzťahujúcu sa k hodnote elektronických dát poisteného alebo inej zmluvnej strany, 

l) neoprávneným užívaním cudzieho zariadenia alebo zatajením zariadenia, 
m) stratou umeleckej a historickej hodnoty poisteného zariadenia. 

5. Poistenie sa nevzťahuje na: 
a) motorové a prípojné vozidlá s prideleným EČV, s výnimkou samohybných pracovných strojov a prípojných pracovných 

strojov, 
b) základy, rámy, ukotvenia a podstavce strojov, ak nie sú príslušenstvom poisteného zariadenia, 
c) databázy údajov, zvukové, obrazové, dátové a iné záznamy, programové vybavenie, resp. softvér, elektronické dáta 

(okrem dát potrebných pre základnú funkciu poisteného zariadenia), 
d) výmurovky, výstielky a nanesené vrstvy pecí, ohnísk, kotlov alebo iných zariadení produkujúcich teplo, zariadení na 

produkciu pary a nádrží, 
e) ručné náradie s elektrickým, pneumatickým alebo spaľovacím pohonom (napr. vŕtačky, brúsky, píly, búracie a vŕtacie 

kladivá, ručné kosačky na trávu), 
f) ultrazvukové zariadenia, endoskopy, mobilné telefóny, notebooky, kamery, fotoaparáty a inú prenosnú spotrebnú 

elektroniku, 
g) plavidlá a iné zariadenia schopné pohybu na vode alebo pod vodou, 
h) lietadlá a iné zariadenia schopné pohybu v atmosfére. 

6. Ak nedošlo z rovnakej príčiny aj k inému poškodeniu alebo zničeniu poisteného zariadenia, za ktoré je poisťovateľ povinný 
poskytnúť poistné plnenie, poistenie sa nevzťahuje na: 
a) strojné súčiastky (súčasti) klzných alebo valivých uložení, ktoré umožňujú pohyb a slúžia na prenos síl medzi 

pohyblivými a pevnými časťami zariadenia (napr. piesty, ložiská, vložky valcov, piestne krúžky, puzdra), 
b) vymeniteľné časti všetkého druhu, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu, bez ohľadu na dĺžku tohto úkonu, 
c) diely a časti, ktoré trpia vysokým stupňom opotrebenia alebo starnutia (napr. formy, matrice, kokily, razidlá, tlačné, 

vzorové či ryhované valce, frézy, vrtáky, nože, pílové listy alebo iné ostria či brúsne kotúče alebo pásy, trecie lamely, 
spojkové lamely, kompozitové, plastové či gumové výstielky, pneumatiky, súčasti z gumy, hadice, tesnenia, remene, 
laná, pásy, drôty, reťaze, sitá, poistky, svetelné zdroje, akumulátory, odporové vykurovacie telesá, drviace kladivá, 
akékoľvek náradie a nástroje obrazové a zvukové nosiče, rastrové dosky, vývojky, tonery, filtre),  

d) sklenené, akrylátové, plexisklové, keramické a im podobné súčasti s výnimkou sklených výplní samohybných 
pracovných strojov, 

e) pomocné a prevádzkové látky, činné médiá a prevádzkové kvapaliny, napr. pohonné látky, chladivá, filtračné hmoty  
a vložky, čistiace prostriedky, katalyzátory, chemikálie, kontaktné hmoty, mazivá, olejové náplne (okrem predmetov 
uvedených v čl. 3 ods. 4. písm. d) týchto VPP SEZ 2019, 

f) vodiče elektrickej energie, optické vodiče a iné obdobné vodiče, 
g) akumulátorové batérie, elektrochemické články a pod., 
h) estetické nedostatky alebo škody na vzhľade poisteného zariadenia, ktoré neovplyvňujú funkčnosť zariadenia (napr. 

prasklina plastového krytu, poškriabanie natretých alebo emailových povrchov). 

 
 
 

Vylúčené 
predmety 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

Poistná udalosť 
 

 
 

1. Poistná udalosť je náhodná udalosť, ktorá: 
a) nastala v mieste poistenia, a zároveň 
b) nastala počas trvania poistenia, a zároveň 
c) spôsobila škodu na poistenom zariadení, 
v dôsledku ktorej vznikla poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie podľa týchto VPP SEZ 2019 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. 

Poistná udalosť 
 

Sériová poistná 
udalosť 
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Poistná hodnota, poistná suma  
 

 
 

1. Poistná hodnota je hodnota poisteného zariadenia v danom čase a mieste a je podkladom pre stanovenie poistnej sumy. 
2. Poistná hodnota poisteného zariadenia je jeho nová hodnota - suma, ktorú je nutné obvykle vynaložiť v mieste poistenia na 

znovunadobudnutie nového zariadenia rovnakého druhu a kvality. 
3. Poistná suma je hornou hranicou poistného plnenia pre všetky poistné udalosti, ktoré nastali v jednom poistnom období, 

ak nie je ďalej v týchto VPP SEZ 2019 alebo v zmluve dohodnuté inak. Poistnú sumu určuje poistník a/alebo poistený na 
vlastnú zodpovednosť. Poistná suma je uvedená v poistnej zmluve.  

4. Ak sa poisťuje samostatné zariadenie, poistná suma má zodpovedať poistnej hodnote poisťovaného zariadenia. Ak sa 
poisťuje súbor alebo výber zariadení, poistnú sumu poisťovaného súboru alebo výberu vyjadruje napočítaná poistná suma 
všetkých zariadení, ktoré sú súčasťou súboru alebo výberu. 

5. Poistenie súboru technického vybavenia budovy je možné dojednať na prvé riziko. Pri dohodnutí poistenia 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 jednoznačne uvedený v zmluve. Poistenie na prvé riziko je možné dohodnúť aj v prípadoch, kedy 
nie je možné dopredu určiť poistnú hodnotu poisťovanej veci (súboru vecí) alebo aj v prípadoch, kedy sa poistná suma rovná 
poistnej hodnote. Poistná suma je pri poistení na prvé riziko hornou hranicou poistného plnenia za jednu a všetky poistné 
udalosti, ku ktorým došlo v jednom poistnom období.  

Poistná 
hodnota 
 

Poistná suma 
 

 
 

Prvé riziko 
 
 

 
  

Spoluúčasť 
 

 

 1. Spoluúčasť je suma, ktorou sa poistený podieľa na poistnom plnení. Spoluúčasť poisťovateľ odpočíta z poistného plnenia 
poisťovateľa pri každej poistnej udalosti. Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistený podieľa len jednou 
spoluúčasťou bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii. 

2. Pri nákladoch uvedených v čl. 2 ods. 4. až 7. týchto VPP SEZ 2019 poisťovateľ uplatní spoluúčasť dojednanú pre ten 
predmet poistenia, v súvislosti s ktorým boli predmetné náklady vynaložené. 

 
  

Poistné plnenie 
 

 

 1. Právo poisteného na poistné plnenie poisťovateľa vznikne, ak nastala poistná udalosť. 
2. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu poistného obdobia, maximálne vo výške: 

a) poistnej sumy stanovenej pre príslušnú položku predmetu poistenia a poistné obdobie, 
b) limitu poistného plnenia, dojednaného pre príslušnú položku predmetu 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. Ak bolo poistené zariadenie poškodené, vzniká poistenému právo, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, aby mu poisťovateľ 
poskytol poistné plnenie vo výške zodpovedajúcej primeraným nákladom na opravu poškodeného zariadenia. Ak náklady 
na opravu zariadenia presiahnu jeho časovú hodnotu, bude sa zariadenie považovať za zničené a poisťovateľ poskytne 
poistné plnenie podľa ods. 5. tohto článku. 

5. Ak bolo poistené zariadenie zničené alebo stratené v zmysle čl. 2 ods. 2. týchto VPP SEZ 2019, vzniká poistenému právo, 
ak nie je v zmluve dohodnuté inak, aby mu poisťovateľ poskytol poistné plnenie vo výške zodpovedajúcej primeraným 
nákladom na znovunadobudnutie zariadenia rovnakého druhu, kvality a výkonu, vrátane nákladov súvisiacich s jeho 
obstaraním, maximálne však časovú hodnotu poisteného zariadenia. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, do nákladov na 
znovunadobudnutie zariadenia sa nezapočítavajú náklady na opravu alebo vybudovanie základov či podstavcov zariadení. 

6. Ak diely potrebné na opravu zariadenia už nie sú na trhu, poisťovateľ poskytne poistné plnenie v časovej hodnote zariadenia. 
7. Ak došlo z rovnakej príčiny aj k inému poškodeniu alebo zničeniu poisteného zariadenia, za ktoré je poisťovateľ povinný 

poskytnúť poistné plnenie, poskytne poisťovateľ poistné plnenie v časovej hodnote aj za poškodenie alebo zničenie vecí 
uvedených v čl. 5 ods. 6.týchto VPP SEZ 2019.  

8. Ak oprava poškodeného poisteného zariadenia alebo jeho časti v dôsledku poistnej udalosti vyžaduje previnutie (alebo 
výmenu agregátu s poškodeným  vinutím), odpočíta poisťovateľ z poistného plnenia časť za opotrebované vinutie vo výške 
10% z nákladov za previnutie alebo výmenu príslušného agregátu za každý aj začatý rok, kedy je poistené zariadenie 
v prevádzke, maximálne však do výšky 60%. 

9. Ak oprava poškodeného poisteného zariadenia alebo jeho časti v dôsledku poistnej udalosti vyžaduje opravu blokov, hláv 
motorov alebo kompresorov vrátane príslušenstva a piestov, odpočíta poisťovateľ z poistného plnenia 10% z príslušných 
nákladov za každý aj začatý rok, kedy je poistené zariadenie v prevádzke, maximálne však do výšky 60%. 

10. Ustanovenia o znížení poistného plnenia podľa ods. 8. a 9. tohto článku sa týkajú iba časti nákladov na náhradné diely 
a materiál podľa čl. 19 ods. 20 písm. a) týchto VPP SEZ 2019. 

11. Ak v čase vzniku poistnej udalosti zariadenia už uplynula jeho technická životnosť (stanovená podľa príslušnej vyhlášky 
o stanovení hodnoty majetku), poskytne poisťovateľ poistné plnenie v časovej hodnote. 
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 12. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za: 
a) náklady, ktoré by vznikli aj vtedy, ak by poistná udalosť nenastala (napr. náklady na údržbu), 
b) náklady vzniknuté zmenou alebo vylepšením zariadenia akýmkoľvek spôsobom. 

13. Akékoľvek hodnoty pri poskytovaní poistného plnenia (nové, časové, iné) alebo stupne opotrebenia zariadenia 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 zariadenia. 

14. 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. 

15. Pokiaľ je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma jednotlivej položky predmetu poistenia nižšia ako jej 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 každé poistené zariadenie a/alebo súbor zariadení poistnej zmluvy zvlášť. 

16. Poisťovateľ nepoužije postup podľa odseku 15. tohto článku, ak: 
a) poistná suma zodpovedala v čase uzavretia zmluvy poistnej hodnote veci alebo súboru vecí a poistník a/alebo poistený 

neporušil povinnosť uvedenú v čl. 13 ods. 1. písm. n) týchto VPP SEZ 2019, 
b) bolo dohodnuté poistenie na prvé riziko. 

17. 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 zariadení v okamihu vzniku škody. 

18. 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. 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. 

19. Ak poistený a/alebo poistník vedome porušil povinnosti dohodnuté v zmluve alebo stanovené v týchto VPP SEZ 2019, je 
poisťovateľ oprávnený znížiť poistné plnenie podľa toho, aký malo toto porušenie vplyv na rozsah povinnosti poisťovateľa plniť. 

20. 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 poisteného zariadenia uvedenej v poistnej zmluve. 

21. Ak boli poškodené, zničené, odcudzené alebo stratené cudzie zariadenia, je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie 
len vtedy, ak je poistený a/alebo poistník povinný vynaložiť náklady na opravu poškodených zariadení alebo na 
znovunadobudnutie zničených, odcudzených alebo stratených zariadení. Hornou hranicou poistného plnenia je časová 
hodnota cudzieho zariadenia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. 

22. Zvyšky poškodeného alebo zničeného zariadenia zostávajú vo vlastníctve poisteného a ich hodnotu odpočíta poisťovateľ 
z výšky škody.  

23. 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. 

24. Ak poistený porušil povinnosti ustanovené najmä v čl. 13 týchto VPP SEZ 2019 a/alebo v osobitných poistných podmienkach, 
a/alebo v zmluvných dojednaniach, a/alebo klauzulách, a/alebo v poistnej zmluve a toto porušenie malo podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti a/alebo na výšku poistného plnenia, 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.  

25. 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. 

26. Poisťovateľ má právo na odmietnutie, krátenie alebo vrátenie poistného plnenia voči poistenému, ak poistený alebo osoba 
ním poverená porušil povinnosti ustanovené najmä v čl. 13 týchto VPP SEZ 2019, a/alebo v osobitných poistných 
podmienkach, a/alebo v zmluvných dojednaniach, a/alebo klauzulách, a/alebo v poistnej zmluve následkom požitia alkoholu 
alebo návykovej látky alebo lieku označeného varovným symbolom a  toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej 
udalosti a/alebo na výšku poistného plnenia. 

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

28. Poistený a  poisťovateľ sa v prípade nezhody o výške poistného plnenia môžu dohodnúť, že výška poistného plnenia bude 
stanovená na základe znaleckého konania. Znalecké konanie môže byť rozšírené aj na ostatné predpoklady nárokov na 
poistné plnenie. 
Znalcom alebo expertom v danom odbore (ďalej len „znalec“) sa v zmysle týchto poistných podmienok rozumie osoba, ktorá 
je vzhľadom k svojej profesii a vzdelaniu považovaná za odborníka v danom odbore, ak k poistenému resp. poisťovateľovi 
nemá žiadne záväzky alebo iné vzťahy, na základe ktorých by mohli byť spochybnené výsledky jej znaleckého posudku. 
Zásady znaleckého konania: 
a) každá strana písomne určí jedného znalca v danom odbore, ktorý voči nej nesmie mať žiadne záväzky a neodkladne 

o ňom informuje druhú stranu. Námietku voči osobe znalca možno vzniesť len pred začatím jeho činnosti, 
b) určení znalci sa dohodnú na osobe tretieho znalca, ktorý má rozhodujúci hlas v prípade nezhody, 
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vyplateného 
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c) znalci určení poisťovateľom a poisteným spracujú znalecký posudok o sporných otázkach oddelene, 
d) znalci posudok odovzdajú zároveň poisťovateľovi i poistenému. 
Ak sa závery znalcov od seba odlišujú, postúpi poisťovateľ obidva posudky znalcovi s rozhodujúcim hlasom. Ten rozhodne 
o sporných otázkach a odovzdá svoje rozhodnutie poisťovateľovi i poistenému. 
Každá strana hradí náklady svojho znalca, náklady na činnosť znalca s rozhodujúcim hlasom hradia obidve strany rovnakým 
dielom. 
Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a povinnosti poisťovateľa a poisteného stanovené právnymi predpismi, poistnými 
podmienkami a poistnou zmluvou. 

 
  

Limit poistného plnenia 
 

 

 1. Ak je v zmluve dojednaný limit plnenia, 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. Pre poistenie sklenených výplní podľa čl. 2 ods. 3 týchto VPP SEZ 2019 sa pre jeden poistený samohybný pracovný stroj 
dojednáva ročný limit plnenia vo výške 500,00 Eur. 

3. Poistné plnenie poskytnuté poisťovateľom podľa čl. 2 ods. 4. písm. a) a b), ods. 5., 6. a 7. týchto VPP SEZ 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. 
Poisťovateľ neuhradí náklady vynaložené na bežnú údržbu alebo ošetrovanie poistenej veci. 

 

 

 
  

Poistné 
 

 

 1. Poistné je cena za poistenie dohodnuté v zmluve.   
2. Poistné je stanovené sadzbou z poistných súm pre jednotlivé poistené zariadenia, alebo pre súbor zariadení. Výšku sadzby 

stanoví poisťovateľ. 
3. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu od vzniku poistenia až do jeho zániku. Jednorazové poistné patrí poisťovateľovi 

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

poistného vrátiť.  
5. 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. 
6. 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. 
7. 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. 
8. V prípade, ak v poistnej zmluve bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, je ich výška a splatnosť uvedená v zmluve. 
9. 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. 
10. 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. 
11. 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. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

Doba trvania poistenia 
 

 
 

1. Poistenie vzniká nasledujúci deň po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaľ v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak. 
2. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím jeden rok (poistný rok). 
3. Ak nie je zmluva vypovedaná jednou zo zmluvných strán najmenej 6 týždňov pred ukončením poistného obdobia, predlžuje 

sa po uplynutí poistného obdobia automaticky vždy o ďalšie poistné obdobie.  

Začiatok 
poistenia 
 

Zánik poistenia 
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 4. Okrem dôvodov zániku poistenia uvedených v platných právnych predpisoch poistenie zaniká:  
a) uplynutím dohodnutej doby, ak bolo v zmluve dohodnuté poistenie na dobu určitú, 
b) písomnou výpoveďou 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,  
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená 

druhej zmluvnej strane najmenej 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ak došlo k zmene výšky poistného 
a poisťovateľ výšku poistného neoznámil tomu, kto s ním uzavrel poistnú zmluvu najneskôr 10 týždňov pred uplynutím 
poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa predošlej vety, 

d) nezaplatením poistného:  
I) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho 

splatnosti,  
II) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa 

na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje 
upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené.  
Poisťovateľ je povinný doručiť túto výzvu do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva 
doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. 
Tieto lehoty možno dohodou zmluvných strán predĺžiť najviac o tri mesiace. Poistenie zanikne uplynutím príslušnej 
lehoty. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného,  

e) odstúpením poisťovateľa od zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok zo strany poisteného a/alebo 
poistníka by poisťovateľ zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť písomne do troch mesiacov odo dňa, 
kedy takúto skutočnosť zistil, inak jeho právo zaniká,  

f) 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,  

g) dňom vstupu poisteného do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na majetok poisteného, 
h) ukončením činnosti poisteného, zánikom oprávnenia poisteného na podnikanie v zmysle príslušných právnych 

predpisov, zmenou vo vlastníckych právach poisteného a/alebo poistníka. Ktorúkoľvek z týchto skutočností je poistník 
a/alebo poistený povinný oznámiť písomne poisťovateľovi najneskôr do jedného mesiaca odo dňa jej vzniku a predložiť 
o tom písomný doklad,  

i) 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, 

j) písomnou dohodou zmluvných strán. 
5. Ak ide o poistnú zmluvu na dobu neurčitú, poisťovateľ si vyhradzuje právo z vážneho objektívneho dôvodu, ktorý 

poisťovateľ nezapríčinil, nemohol predvídať ani odvrátiť a ktorý mu bráni v plnení poistnej zmluvy pri súčasnom dodržiavaní 
záväzných povinností pre podnikanie v poisťovníctve, jednostranne a aj bez poskytnutia výpovednej lehoty vypovedať 
poistnú zmluvu. Poisťovateľ je v takom prípade povinný o vypovedaní a dôvode vypovedania poistnej zmluvy bez 
zbytočného odkladu písomne informovať poistníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 prevádzkových priestorov 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 prevádzkových priestorov poistníka,  

c) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 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 poistného rizika (nebezpečenstva), napr. druh výroby alebo činnosti, poistnej hodnoty zariadenia 
(súboru), miesta poistenia, rozsahu poistenia,  

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

e) 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,  

f) 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 škodová udalosť oznámená inak ako písomne, je povinnosťou poisteného a/alebo poistníka ak o to 
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 poisťovateľ požiada bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní, potvrdiť oznámenie škodovej udalosti písomne 
na príslušnom formulári poisťovateľa,  

g) ihneď oznámiť polícii udalosť, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie z trestného činu alebo pokusu oň,  
h) ak došlo ku škodovej udalosti, nesmie zmeniť stav touto udalosťou spôsobený, kým nie sú poškodené zariadenia 

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 zariadení alebo ich 
častí, fotografickým alebo filmovým materiálom, videozáznamom, protokolom o škode),  

i) zabezpečiť voči inému práva na náhradu spôsobenej škody a práva na postih a vysporiadanie,  
j) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní oznámiť poisťovateľovi, že sa našlo stratené alebo odcudzené 

zariadenie, ktorého sa poistná udalosť týka. V prípade, že už poistený prijal poistné plnenie za toto zariadenie, vrátiť 
poisťovateľovi poistné plnenie znížené o primerané náklady potrebné na jeho opravu, ak bolo poškodené v dobe od 
poistnej udalosti do doby, kedy bolo nájdené; ak bolo zariadenie v tejto súvislosti zničené, je povinný vrátiť 
poisťovateľovi cenu použiteľných zvyškov, najviac však sumu, ktorú by dostal pri predaji zariadenia realizovanom  
v súčinnosti s poisťovateľom, pokiaľ sa poisťovateľ a poistený nedohodnú inak, 

k) 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, 

l) v prípade zničenia alebo straty poistených vkladných a šekových knižiek, platobných kariet, cenných papierov, cenín  
a iných obdobných dokumentov, nevyhnutne zahájiť umorovacie alebo iné obdobné konanie, 

m) v prípade opravy poškodených zariadení zvoliť primeraný spôsob opravy, v prípade straty poisteného zariadenia si 
obstarať nové zariadenia primeranej hodnoty. Ak poisťovateľ určí, pristúpiť k ponukovému konaniu alebo si obstarať 
konkurenčné cenové ponuky, 

n) oznámiť zvýšenie poistnej hodnoty zariadenia alebo súboru, ak došlo v dobe trvania poistenia k jeho zvýšeniu viac ako 
o 15%,  

o) dodržiavať technické a ďalšie normy vrátane predpisov vzťahujúce sa na prevádzku a údržbu poisteného zariadenia, 
viesť preukázateľnú dokumentáciu (napr. prevádzkový denník), udržiavať zariadenie v dobrom technickom stave  
a dodržiavať pokyny pre prevádzku a údržbu zariadenia stanovené výrobcom,  

p) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní oznámiť poisťovateľovi nové skutočnosti týkajúce sa poškodeného 
zariadenia, ktoré neboli a/alebo nemohli byť zistené pri prvotnom zisťovaní rozsahu poškodenia, resp. začiatku opravy 
poškodeného zariadenia. 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, 

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

r) 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, 

s) plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v zmluve, alebo ktoré sú mu uložené poisťovateľom v zmluve, alebo ktoré mu 
poisťovateľ písomne oznámi po nahlásenej poistnej udalosti. 

2. Poistený a/alebo poistník je povinný: 
a) dodržiavať bezpečnostné predpisy, technické predpisy a ďalšie normy vrátane predpisov vzťahujúcich sa na 

prevádzku, údržbu  a kontrolu poisteného zariadenia, 
b) viesť preukázateľnú evidenciu o poistenom zariadení, 
c) zabezpečiť obsluhu alebo riadenie poisteného zariadenia osobou, ktorá má predpísanú kvalifikáciu alebo oprávnenie, alebo 

ak nie je kvalifikácia alebo oprávnenie predpísané, osobou, ktorá bola preukázateľne na obsluhu alebo riadenie zaškolená, 
d) v prípade vzniku škody uschovať všetky poškodené diely, kým poisťovateľ nevydá súhlas s ich likvidáciou. 

3. Poistník je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu polície každú vzniknutú škodovú udalosť následkom havárie 
samohybného pracovného stroja alebo vozidla, ktoré vykonávalo prepravu samohybného pracovného stroja na miesto 
výkonu prác, ako aj plniť iné povinnosť stanovené aktuálne platným zákonom o cestnej premávke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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. 
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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. Ak bolo zariadenie v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré zaniklo smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho toho 
z manželov, ktorý uzavrel poistnú zmluvu, považuje sa za poistníka ten z manželov, ktorý je naďalej vlastníkom alebo 
spoluvlastníkom zariadenia. 

3. Ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniklo inak ako z dôvodov uvedených v ods. 2. tohto článku, poistenie 
zanikne uplynutím poistného obdobia, na ktoré bolo poistné zaplatené. 

 

 

 

  
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. Časová hodnota poisteného zariadenia je nová hodnota zariadenia znížená o sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebovania 

alebo iného znehodnotenia. 
2. Elektronické zariadenie je zariadenie, ktoré pre svoju funkciu využíva elektronické prvky a ktoré slúži najmä na riadenie 

strojov, prístrojov, zariadení a výrobných procesov alebo na meranie fyzikálnych alebo iných veličín. 
3. Havária je náraz alebo stret, pričom náraz je zrážka poisteného vozidla s nepohyblivou prekážkou (napr. stena,  iné stojace 

vozidlo) a stret je zrážka poisteného vozidla s pohybujúcim sa objektom (napr. iné vozidlo,  človek, zviera). 
4. 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. 
5. Nesprávne vyhodnotenie kalendárneho dátumu výpočtovou technikou je akékoľvek poškodenie, následné škody, 

náklady, nároky a výdavky, predbežné aj iné akejkoľvek povahy priamo či nepriamo spôsobené zlyhaním, nesprávnym 
fungovaním a nedostatkami akéhokoľvek počítačového systému alebo siete, počítačového hardvéru, softvéru, zariadenia 
na spracovanie informácií, počítačových komponentov, médií, mikročipov, zabudovaných čipov, integrovaných obvodov 
alebo podobných zariadení či iných záznamov, ak správne nevyhodnotia akýkoľvek kalendárny dátum ako skutočný 
kalendárny dátum, alebo ak nezachytia, neuložia, nezachovajú, nezvládnu, nevyhodnotia alebo nespracujú údaje alebo 
informácie v dôsledku toho, že berú akýkoľvek dátum inak ako je skutočný kalendárny dátum alebo v dôsledku toho, že 
akýkoľvek pokyn, ktorý bol naprogramovaný do počítačového systému alebo siete, či ďalších vyššie menovaných 
technických prostriedkov pre prenos dát je pokynom, ktorý spôsobuje zmazanie, stratu, deformáciu alebo modifikáciu 
údajov a informácií a neschopnosť zachytiť, uložiť alebo správne spracovať takéto údaje pred, v priebehu a po ukončení 
akéhokoľvek dátumu. 

6. Opotrebenie je prirodzený úbytok hodnoty zariadenia spôsobený jeho používaním. 
7. Poistenie je právny vzťah, ktorým sa poisťovateľ zaväzuje poskytnúť poistenému poistné plnenie za poistnú udalosť  

a ktorým sa poistník zaväzuje platiť poistné. 
8. Poistený je fyzická alebo právnická osoba, na ktorej majetok sa poistenie vzťahuje. 
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 9. Poistná doba je čas, na ktorý sa uzatvára zmluva. Je ohraničená dátumom vzniku poistenia a dátumom jeho zániku. 
10. Poistná zmluva je písomný dvojstranný právny úkon, na základe ktorého vzniká poistenie fyzických a právnických osôb. 
11. 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. 
12. Poistné riziko (nebezpečenstvo) je možná príčina vzniku škody uvedená v poistnej zmluve, na ktorú sa poistenie vzťahuje. 
13. Poistník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. 
14. Poistné plnenie je náhrada poskytnutá poisťovateľom na základe poistnej zmluvy v prípade vzniku poistnej udalosti. 
15. 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. 
16. Poškodenie zariadenia je zmena stavu zariadenia, ktorú možno objektívne odstrániť opravou alebo úpravou. 
17. Prenosné elektronické zariadenie je elektronické zariadenie, pre ktoré je obvyklé, že sa jeho bežná pracovná činnosť 

vykonáva na rôznych miestach a za týmto účelom je prenášané alebo premiestňované. Ide napr. o rôzne meracie 
zariadenia, medicínske prístroje, notebooky, mobilné telefóny, fotoaparáty, kamery a inú spotrebnú elektroniku. 

18. Prevádzkyschopný stav je taký stav zariadenia, v ktorom je po úspešne dokončenom preberacom teste a skúšobnej 
prevádzke (ak je požadovaná) schopné plniť určené funkcie a dodržiavať hodnoty parametrov v medziach stanovených 
technickou dokumentáciou. 

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

20. Primeranými nákladmi na opravu zariadenia sa rozumie hospodárne vynaložená cena opravy zariadenia alebo jeho 
časti, ktorá je v čase vzniku poistnej udalosti v mieste obvyklá a zahŕňa: 
a) náklady na náhradné diely a nevyhnutný materiál do výšky novej hodnoty nahradzovaných dielov a materiálu v čase 

vzniku poistnej udalosti, 
b) náklady na prácu, vrátane nákladov na rozobratie a opätovné zostavenie, 
c) náklady na dopravu zariadenia na miesto poistenia a z miesta opravy, 
d) colné a iné poplatky, ak boli zahrnuté v poistnej sume. 
Náklady na provizórnu opravu sú zahrnuté do primeraných nákladov na opravu zariadenia len vtedy, ak tieto náklady sú 
súčasťou celkových nákladov na opravu a nezvyšujú plnenie poisťovateľa, ak poisťovateľ nerozhodne inak. 
Primerané náklady na opravu zariadenia nesmú presiahnuť časovú hodnotu zariadenia, ak poisťovateľ neurčí inak. 

21. Príslušenstvo elektronického zariadenia sú veci so zariadením pevne spojené, ktoré sú po technickej stránke 
nevyhnutné pre vykonávanie určitej činnosti zariadenia podľa jeho účelu a sú určené k tomu, aby boli s elektronickým 
zariadením trvale užívané. 

22. Príslušenstvo stroja je pomocné zariadenie, pomocné prístroje a prostriedky so strojom pevne spojené, ktoré sú po 
technickej stránke nevyhnutné pre činnosť stroja podľa jeho účelu. 

23. Samohybný pracovný stroj je vozidlo určené na výkon pracovnej činnosti. Za samohybný pracovný stroj sa nepovažuje 
vozidlo, ktoré je určené na prepravu osôb alebo nákladu v akejkoľvek forme. Za samohybný pracovný stroj sa považujú 
vozidlá kategórie T (kolesové traktory), C (pásové traktory), R (prípojné vozidlá traktorov), S (traktormi ťahané vymeniteľné 
stroje), P (pracovné stroje) a V (ostatné stroje) za podmienky, že sú určené na prácu. Za samohybný pracovný stroj sa 
nepovažujú vozidlá kategórie L, LS, M, N a O a vozidlá so zvláštnym EČV typu V, C a M. Kategórie vozidiel sú definované 
v pravidlách cestnej premávky. 

24. Stroj je vlastný stroj, strojné zariadenie alebo technologická linka. Je to technické zariadenie, ktoré je samostatne schopné 
vykonávať prácu alebo slúži na zmenu jednej formy energie na druhú. 

25. Strojné zariadenie je súhrn niekoľkých vzájomne (technologicky a konštrukčne) prepojených strojov a mechanizmov 
určených na plnenie predpísaných funkcií. 

26. Strojné a/alebo elektronické zariadenie zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku je zariadenie, ktoré je pevne 
mechanicky spojené s vozidlom alebo podvozkom, ktoré bez použitia náradia nie je možné demontovať. 

27. Súbor tvoria zariadenia, ktoré majú podobný alebo rovnaký charakter, alebo sú určené k rovnakému hospodárskemu 
účelu. 

28. Za súčasť zariadenia sa považujú veci, ktoré k nemu podľa povahy patria a nemôžu byť oddelené bez toho, aby sa tým 
zariadenie neznehodnotilo. Za súčasť zariadenia sa nepovažujú externé nosiče dát a dáta potrebné pre základnú funkciu 
zariadenia. 

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. Škodou sa rozumie poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata veci. 
31. Škody spôsobené jadrovou energiou sú škody vzniknuté: 
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 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. 

32. 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. 

33. Trvalým znehodnotením sa rozumie, ak sa zariadenie už nedá použiť pre svoj účel všeobecne alebo pre poisteného. 
34. Údržbou je súhrn činností zabezpečujúcich štandardnú technickú spôsobilosť a hospodárnosť prevádzky zariadenia, 

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. 

35. 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, 
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. 
36. 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. 
37. Vojnové udalosti sú vzbury, povstania, hromadné násilné nepokoje, násilné konania motivované politicky, sociálne, 

ideologicky, nábožensky. 
38. Vozidlo je motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo vrátane jeho výbavy a príslušenstva, ktoré bude alebo je vybavené 

platným slovenským technickým preukazom, slovenským evidenčným číslom a platným osvedčením o technickej kontrole 
podľa platného znenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách (cestný zákon), pričom: 
a) motorovým vozidlom sa rozumie cestné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, 
b) prípojným vozidlom sa rozumie cestné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, ktoré sa pripája k motorovému vozidlu. 

39. Výbava vozidla je príslušenstvo a doplnky, ktoré sú zabudované vo vozidle. Za výbavu vozidla sa nepovažujú počítačové 
zariadenia, ktoré neslúžia na prevádzku vozidla a predmety v rozpore s právnym predpisom pre prevádzku motorových 
vozidiel. 

40. Za výber zariadení sa považuje jedno alebo skupina zariadení vymenovaných v zmluve. 
41. Výbuch je náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynu alebo pár. Výbuch nie je aerodynamický tresk 

alebo výbuch v spaľovacom priestore spaľovacieho motora a iných zariadení, v ktorých sa energia výbuchu alebo vyššieho 
tlaku cieľavedome využíva. 

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

43. Znehodnotenie zariadenia je zmena stavu zariadenia, pri ktorej je zariadenie naďalej funkčná, ale zníži sa jeho hodnota. 
44. Zničením zariadenia sa rozumie zmena stavu zariadenia, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, a preto 

zariadenie už nie je možné ďalej používať na pôvodný účel. 
45. Zvyšky sú časti zariadenia, 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. 

3. Ak sa niektoré ustanovenia týchto VPP SEZ 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. 
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Jazyk 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 SEZ 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. 

 

Odchylné 
ustanovenia 

 

 

 
  

Záverečné ustanovenia 
 

 
 

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

01.10.2019. 

Účinnosť 

 

 


