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Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia 
VPP PPZ 14 

 
Živelné poistenie, ktoré uzaviera Generali Poisťovňa, a. s., zapísaná v obchodom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332, (ďalej len „poisťovateľ“), sa riadi príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „OZ“), týmito Všeobecnými poistnými 
podmienkami živelného poistenia VPP PPZ 14 (ďalej len „VPP PPZ 14“) a príslušnými Zmluvnými dojednaniami 
(ďalej len „ZD“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a ustanoveniami poistnej zmluvy. 
 

 
Článok I. 

Predmet poistenia 

1. Poistenie sa vzťahuje na veci hnuteľné a/alebo 
nehnuteľné, ktorých vlastníkom je poistený a 
ktoré sú jednotlivo uvedené v poistnej zmluve 
alebo sú neoddeliteľnou súčasťou v poistnej 
zmluve vymedzeného súboru vecí (ďalej len 
„poistené veci“). Poistenie sa na tieto veci 
vzťahuje, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté 
inak, iba za predpokladu, že sú evidované v 
účtovníctve poisteného alebo prípadne v inej 
operatívnej evidencii poisteného v zmysle 
príslušných právnych predpisov. Poistenie sa 
rovnako vzťahuje aj na časť poisteného súboru 
hnuteľných vecí, ktorý si poistený preukázateľne 
obstaral, ale ešte ho bez zbytočného odkladu z 
objektívnych príčin neviedol vo svojom 
účtovníctve. Evidencia poistených vecí v 
účtovníctve sa nevyžaduje, pokiaľ je poisteným 
fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom. 

2. Súbor vecí tvoria veci, ktoré majú podobný alebo 
rovnaký charakter alebo sú určené na ten istý 
hospodársky účel. Ak je v poistnej zmluve 
poistený súbor vecí, poistenie sa vzťahuje na 
všetky veci, ktoré do súboru v danom okamihu v 
dobe trvania poistenia patria. Ustanovenie bodu 
4. tohto článku VPP PPZ 14 platí aj pre poistenie 
súboru vecí. 

3. Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie sa 
vzťahuje aj na cudzie veci, ktoré poistený právom 
užíva alebo ich prevzal od fyzickej alebo 
právnickej osoby do užívania na základe 
zmluvného vzťahu, predmetom ktorého je 
vykonávanie prác a/alebo inej činnosti alebo na 
základe iného zmluvného vzťahu, ktorý 
bezprostredne súvisí s predmetom podnikateľskej 
činnosti poisteného. 

4. Ak to je dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie sa 
za podmienok uvedených v bode 1. tohto článku 
VPP PPZ 14 vzťahuje aj na: 
a) platné tuzemské i cudzozemské bankovky a 

mince (ďalej len „peniaze“), ktoré sú 
zákonnými peniazmi v zmysle príslušných 
právnych predpisov, drahé kovy a predmety 

z nich vyrobené, neosadené perly a 
drahokamy; 

b) vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné 
podobné dokumenty, cenné papiere a ceniny; 

c) písomnosti, plány, obchodné knihy, kartotéky, 
výkresy, dierne štítky, magnetické pásky, 
magnetické disky, ostatné nosiče dát a 
záznamy na nich uchované; 

d) vzorky, názorné modely, prototypy a predmety 
vystavené na výstave; 

e) motorové vozidlá, ktorým je prideľované 
evidenčné číslo, ako aj prívesy motorových 
vozidiel, ktorým je prideľované evidenčné 
číslo, motorky, štvorkolky, lietadlá, lietajúce 
stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, 
plavidlá, lodné motory a ťažné stroje, to všetko 
za predpokladu, že sú vedené v účtovníctve 
poisteného ako zásoby, ako aj na zvieratá a 
stavby, ktoré nie sú spojené so zemou pevným 
základom; 

f) automaty na vhadzovanie mincí (vrátane 
automatov na rozmieňanie alebo zamieňanie 
peňazí) vrátane ich obsahu, ako aj na 
automaty vydávajúce peniaze; 

g) veci zvláštnej, kultúrnej a historickej hodnoty, 
umelecké diela a zbierky; 

h) umelecké, umeleckoremeselné alebo 
historické diela, ktoré sú v prípade poistenia 
stavieb neoddeliteľnou súčasťou alebo 
príslušenstvom poistenej stavby (sochy, fresky 
a pod.); 

i) stavby na vodných tokoch. 
5. Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie sa 

vzťahuje aj na veci zamestnancov poisteného, 
ktoré sa zvyčajne nosia do práce alebo ktoré si 
zamestnanec poisteného odložil pri plnení 
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, 
na mieste na to určenom a ak nie je také miesto 
určené, na mieste kde sa takéto veci obvykle 
ukladajú a toto miesto sa nachádza na mieste 
poistenia. Poistenie sa však nevzťahuje na veci 
zamestnancov poisteného, ktoré sú uvedené v 
bode 4. tohto článku VPP PPZ 14. Z tohto 
poistenia vzniká právo na plnenie iba vtedy, ak 
zamestnávateľ za takúto škodu zamestnancovi 
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nezodpovedá podľa právnych predpisov 
upravujúcich zodpovednosť zamestnávateľa za 
škodu na odložených veciach. 

6. Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie sa 
vzťahuje aj na vlastné a cudzie veci dopravované 
poisteným v dopravnom prostriedku, ktorý je vo 
vlastníctve poisteného. 

7. Poistenie sa nevzťahuje na porasty a rastliny, 
ktoré sú súčasťou pozemku uvedeného ako 
miesto poistenia v poistnej zmluve alebo na 
ktorom sa miesto poistenia nachádza. 

 
Článok II. 

Rozsah poistenia 

1. Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia 
alebo zničenia poistenej veci týmito poistnými 
nebezpečenstvami: 
a) požiarom, 
b) výbuchom, 
c) úderom blesku, 
d) nárazom alebo zrútením lietadla s posádkou, 

jeho časti alebo jeho nákladu. 
2. Poistenie je možné tiež dojednať pre prípad 

poškodenia alebo zničenia poistenej veci 
nasledujúcimi poistnými nebezpečenstvami: 
a) záplavou, 
b) povodňou, 
c) víchricou, 
d) krupobitím, 
e) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, 
f) zosuvom alebo zrútením lavín, 
g) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, 

ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie 
sú súčasťou toho istého súboru ako 
poškodená vec, 

h) zemetrasením dosahujúcim aspoň 6. stupeň 
medzinárodnej stupnice (MCS), 

i) tiažou snehu alebo námrazy, ak je poistenou 
vecou budova. 

3. V poistnej zmluve je možné tiež dojednať 
rozšírenie poistných nebezpečenstiev uvedených 
v bode 1. tohto článku VPP PPZ 14 o prípad 
poškodenia alebo zničenia poistenej veci vodou z 
vodovodných zariadení. Ak je proti tomuto 
poistnému nebezpečenstvu poistená budova, 
vzniká právo na plnenie aj pri: 
a) poškodení privádzajúceho potrubia 

vodovodného zariadenia, odvádzajúceho 
potrubia alebo potrubia, či vykurovacích telies 
ústredného, etážového, diaľkového kúrenia 
alebo solárnych systémov poistenej budovy, 
ak k nemu došlo pretlakom kvapaliny alebo 
pary, alebo zamrznutím vody v nich, 

b) poškodení kotla ústredného, etážového alebo 
diaľkového kúrenia, armatúr a zariadení 

poistenej budovy pripojených na potrubie, ak 
boli poškodené alebo zničené zamrznutím 
vody v nich. 

V prípade rozšírenia poistných nebezpečenstiev 
uvedených v bode 1. tohto článku VPP PPZ 14 v 
zmysle bodu 2. a 3. tohto článku VPP PPZ 14, 
musí byť táto skutočnosť uvedená v poistnej 
zmluve. 

4. Poistnou udalosťou je na účely týchto 
VPP PPZ 14 udalosť uvedená v bode 1. až 3. 
tohto článku VPP PPZ 14, s ktorou je spojený 
vznik povinnosti poisťovateľa plniť. Poistnou 
udalosťou však nie je, ak udalosť uvedená v bode 
1. až 3. tohto článku VPP PPZ 14 bola spôsobená 
úmyselným konaním alebo úmyselným 
opomenutím poisteného, osoby poistenému 
blízkej alebo inej osoby konajúcej na podnet 
alebo s vedomím poisteného. 

5. Právo na plnenie vzniká aj vtedy, ak bola poistená 
vec poškodená, zničená alebo sa stratila v 
príčinnej súvislosti s niektorou udalosťou 
uvedenou v bode 1., 2. alebo 3. tohto článku 
VPP PPZ 14. 

6. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté na 
poistenej veci následkom vojnových udalostí, 
vzbury, povstania alebo iných hromadných 
násilných nepokojov, štrajku, výluky, terorizmu, 
útokov motivovaných politicky, sociálne, 
ideologicky alebo nábožensky alebo spôsobené 
úradnými opatreniami orgánov verejnej moci 
určenými na iné účely ako na obmedzenie 
udalostí uvedených v bode 1., 2. alebo 3. tohto 
článku VPP PPZ 14 alebo pôsobením jadrovej 
energie. 

7. Poistenie v rozsahu bodov 2. a 3. tohto článku 
VPP PPZ 14 nemožno v poistnej zmluve 
dojednať, pokiaľ nie je dojednané poistenie v 
základnom rozsahu v zmysle bodu 1. tohto článku 
VPP PPZ 14. 

 
Článok III. 

Miesto poistenia 

1. Poistený má právo na poistné plnenie v prípade, 
ak k poistnej udalosti došlo na mieste uvedenom 
v poistnej zmluve ako miesto poistenia, ak nie je 
dohodnuté v poistnej zmluve inak. 

2. Ak ide o poistenie budov a iných stavieb, je 
miesto poistenia zvyčajne vymedzené adresou 
alebo katastrálnym územím a číslom parcely 
(pozemku), kde sa budova alebo iná stavba 
nachádza. 

3. Ak ide o poistenie hnuteľných vecí, je miestom 
poistenia budova, iná stavba, miestnosť alebo 
pozemok, kde sa tieto veci nachádzajú, a ktoré je 
uvedené v poistnej zmluve v zmysle bodu 2. tohto 
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článku VPP PPZ 14. Toto vymedzenie miesta 
poistenia neplatí pre veci, ktoré boli v dôsledku 
vzniknutej bezprostredne hroziacej poistnej 
udalosti premiestnené z miesta poistenia. Ak sú 
poistnou udalosťou poškodené alebo zničené 
peniaze, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, 
neosadené perly a drahokamy, vkladné a šekové 
knižky, platobné karty a iné podobné dokumenty, 
cenné papiere a ceniny, ktoré boli zahrnuté do 
poistenia, poistenému vzniká právo na poistné 
plnenie len za podmienky, že tieto veci boli 
uložené v ohňovzdorných, uzamknutých 
úschovných objektoch, ak nie je v poistnej zmluve 
dohodnutý iný spôsob ich uloženia. 

4. Ak nie je dohodnuté inak, pri doprave vecí je 
miestom poistenia územie Slovenskej republiky. 
Doprava poistenej veci sa začína prevzatím 
poistenej veci poisteným za účelom 
bezprostredne nadväzujúcej dopravy poistenej 
veci a končí sa odovzdaním poistenej veci v 
mieste jej určenia (dodávky). 

 
Článok IV. 

Poistná hodnota, poistná suma 

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci 
rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. 
Poistná suma je suma určená v poistnej zmluve 
ako najvyššia hranica poistného plnenia 
poisťovateľa v prípade poistnej udalosti; má pre 
každú poistenú vec zodpovedať poistnej hodnote 
veci v poistnom roku alebo v období, na ktoré 
bolo dojednané poistenie, ak nejde o poistenie 
prvého rizika v zmysle článku X. týchto 
VPP PPZ 14. 

2. Poistná hodnota budov a iných stavieb je: 
a) nová hodnota (východisková hodnota), t. j. 

suma, ktorú treba zvyčajne vynaložiť na 
vybudovanie novostavby toho istého druhu, 
rozsahu a kvality v danom mieste poistenia, 
vrátane nákladov na spracovanie projektovej 
dokumentácie. Nová hodnota sa ako poistná 
hodnota používa vždy, ak neprichádza do 
úvahy použitie poistnej hodnoty podľa písm. b) 
a c) tohto bodu VPP PPZ 14; 

b) časová hodnota (technická hodnota), t. j. nová 
hodnota znížená o sumu zodpovedajúcu 
stupňu opotrebenia alebo iného znehodnotenia 
budovy alebo inej stavby. Časová hodnota sa 
ako poistná hodnota použije vtedy, ak je 
poistenie dojednané na časovú hodnotu alebo 
ak opotrebenie alebo znehodnotenie budovy 
presiahne 70 percent novej hodnoty a 
neprichádza do úvahy použitie poistnej 
hodnoty podľa písm. c) tohto bodu 
VPP PPZ 14; 

c) všeobecná hodnota, t. j. cena vecí, za ktorú 
možno zvyčajne budovu alebo inú stavbu 
nadobudnúť v danej dobe a v danom mieste 
poistenia. Všeobecná hodnota sa ako poistná 
hodnota použije vtedy, ak je poškodená 
budova alebo iná stavba určená na zbúranie, 
alebo je inak trvale znehodnotená tak, že ju 
nemožno používať na iný účel. 

3. Poistná hodnota hnuteľných vecí, ak nie je 
dohodnuté inak je: 
a) nová hodnota (východisková hodnota), t. j. 

suma, ktorú treba vynaložiť na znovuzriadenie 
veci alebo suma, ktorú treba vynaložiť na 
výrobu veci rovnakého druhu a kvality v novom 
stave; určujúce je, ktorá zo zistených súm je 
nižšia. Nová hodnota sa ako poistná hodnota 
používa vždy, ak neprichádza do úvahy 
použitie poistnej hodnoty podľa písm. b) tohto 
bodu VPP PPZ 14; 

b) časová hodnota (technická hodnota), t. j. nová 
hodnota znížená o sumu zodpovedajúcu 
stupňu opotrebenia alebo iného znehodnotenia 
poistenej veci. Časová hodnota sa ako poistná 
hodnota použije vtedy, ak je poistenie 
dohodnuté na časovú hodnotu alebo ak 
opotrebenie alebo iné znehodnotenie poistenej 
veci presiahne 70 percent novej hodnoty tejto 
veci. 

4. Poistná hodnota zásob je suma, ktorú treba 
vynaložiť na znovuzriadenie vecí patriacich do 
zásob alebo suma, ktorú treba vynaložiť na 
výrobu vecí rovnakého druhu a kvality, ako sú 
veci patriace do poistených zásob; určujúce je, 
ktorá zo zistených súm je nižšia. 

5. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, 
poistná hodnota cudzích vecí, ktoré poistený 
oprávnene užíva alebo ich prevzal v zmysle bodu 
3. článku I. týchto VPP PPZ 14, je ich časová 
hodnota. 

6. Poistnú sumu určuje na vlastnú zodpovednosť 
poistený. 

 
Článok V. 

Začiatok, zmena a doba trvania poistenia 

1. Poistenie vzniká odo dňa nasledujúceho po 
uzavretí poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté, že vzniká v okamihu uzavretia 
poistnej zmluvy alebo neskôr. 

2. Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo 
b) návrhom poisťovateľa na rozšírenie rozsahu 

poistenia, alebo na zmenu podmienok 
poistenia, ktorý je možno prijať úhradou 
poistného vo výške a v lehote uvedenej v 
návrhu. Rozšírený rozsah poistenia, alebo 
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zmena podmienok poistenia je v tomto prípade 
uzavretý/á, len čo bolo poistné uhradené, 
pokiaľ nie je v týchto VPP PPZ 14 uvedené 
inak. 

3. Zmeny v poistnej zmluve týkajúce sa zmeny 
bydliska, sídla alebo miesta podnikania, mena, 
priezviska a/alebo obchodného mena poistníka 
alebo poisteného ako aj ostatných nepodstatných 
náležitostí poistnej zmluvy, je možné oznámiť 
poisťovateľovi telefonicky a/alebo elektronickou 
formou; v takom prípade má poisťovateľ právo 
vyžiadať si doplnenie tohto oznámenia písomnou 
formou a poistník a/alebo poistený je povinný 
uvedenej žiadosti poisťovateľa vyhovieť do 5 dní 
od jej obdržania. Pri porušení povinnosti v zmysle 
tohto bodu je poisťovateľ oprávnený odoprieť 
vykonanie zmeny až do doručenia písomnej žiadosti 
poistníka a/alebo poisteného.  

4. Poistenie sa uzaviera na dobu neurčitú, ak nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

 
Článok VI. 

Poistné, poistné obdobie 

1. Poistné je cena za poskytovanú poistnú ochranu, 
ktorú je povinný platiť poistník. 

2. Poistník je povinný platiť poistné za dohodnuté 
poistné obdobia, pričom poistné je v zmysle § 796 
ods. 1 OZ v platnom znení bežným poistným. 
Poistným obdobím je 12 mesiacov (poistný rok), 
ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Pokiaľ 
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistné 
je splatné prvým dňom poistného obdobia. 

3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistné 
bude platené v splátkach. Nezaplatením čo i len 
jednej splátky poistného sa dňom splatnosti 
príslušnej nezaplatenej splátky poistného stáva 
splatná naraz zvyšná časť poistného. 

4. Pri poisteniach uzavretých na dobu určitú sa platí 
poistné naraz za celú dobu, na ktorú bolo 
poistenie uzavreté, pričom poistné je splatné 
dňom začiatku poistenia, ak nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak. 

5. Pri platení poistného prostredníctvom pošty, 
finančnej inštitúcie alebo v hotovosti sa poistné 
považuje za zaplatené v deň pripísania úhrady 
poistného na účet poisťovateľa uvedený v 
poistnej zmluve alebo vyplatením v hotovosti 
poisťovateľovi v plnej výške. Poistník je povinný 
platiť poistné so správne uvedeným variabilným 
symbolom, ktorým je spravidla číslo poistnej 
zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. 

6. Výška poistného je určená podľa sadzobníka 
poisťovateľa platného v deň uzavretia poistnej 
zmluvy a je uvedená v poistnej zmluve. Poistné 

sa platí v tuzemskej mene, pokiaľ v poistnej 
zmluve nie je dohodnuté inak. 

7. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, je 
povinný zaplatiť poisťovateľovi úrok z omeškania 
za každý deň omeškania. 

8. Ak nastane poistná udalosť v dobe, keď je 
poistník v omeškaní s platením poistného, vzniká 
poisťovateľovi právo započítať sumu 
zodpovedajúcu dlžnému poistnému voči 
poistnému plneniu. 

9. Poisťovateľ má voči poistníkovi právo na náhradu 
nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s 
doručovaním písomností týkajúcich sa zaplatenia 
dlžného poistného. 

10. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich 
pre stanovenie výšky poistného má poisťovateľ 
právo jednostranne upraviť výšku poistného na 
ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je 
poisťovateľ oprávnený upraviť: 
a) ak dôjde k zmene právnych predpisov, ktorá 

má vplyv na výšku poistného plnenia, na 
náklady poisťovateľa alebo na daňové a 
odvodové povinnosti poisťovateľa (najmä 
zmena rozsahu alebo podmienok poistenia, 
zmena alebo zavedenie dane alebo 
osobitného odvodu, zásadná zmena regulácie 
poisťovacej činnosti),  

b) ak dôjde k zmene v rozhodovacej praxi súdov, 
ktorá má vplyv na poistné plnenia (najmä 
zmena v prístupe posudzovania niektorých 
nárokov),  

c) ak dôjde k zmene okolností nezávislých na 
poisťovateľovi, ktorá má vplyv na poistné 
plnenia (najmä zvýšenie cien opravárenských 
prác, zvýšenie cien náhradných dielov, 
zvýšenie cien služieb),  

d) ak dôjde z iných vážnych objektívnych 
dôvodov k ohrozeniu splnenia záväzkov 
poistiteľa z pohľadu poistnej matematiky a 
poistno-matematických metód (najmä 
povinnosť poisťovateľa vytvárať dostatočné 
poistné).  

Ak poisťovateľ jednostranne upraví výšku 
poistného na ďalšie poistné obdobie, oznámi 
písomne túto skutočnosť poistníkovi najneskôr v 
lehote desať týždňov pred splatnosťou poistného 
na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má 
zmena vykonať. Pokiaľ poistník so zmenou výšky 
poistného nesúhlasí, musí podať písomnú 
výpoveď aspoň šesť týždňov pred uplynutím 
príslušného poistného obdobia. Ak poisťovateľ 
neoznámi úpravu výšky poistného najneskôr 
desať týždňov pred splatnosťou poistného na 
ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena 
vykonať, poistník môže písomnú výpoveď podať 



 

VPP_PPZ14_01/2014v.7 5 / 13 

až do konca príslušného poistného obdobia. 
Podaním písomnej výpovede podľa tohto odseku 
poistenie zanikne ku koncu príslušného poistného 
obdobia. 
Pokiaľ nebola v lehotách podľa predchádzajúceho 
odseku tohto bodu písomná výpoveď poistníka 
doručená poisťovateľovi, poistenie nezaniká a 
poisťovateľ má právo na novú výšku poistného na 
ďalšie poistné obdobie. Ak poisťovateľ zníži 
poistné na ďalšie poistné obdobie a poistník 
zaplatí za ďalšie poistné obdobie poistné v 
pôvodnej výške, poisťovateľ vráti preplatok 
poistného poistníkovi. 

11. Pri poistných zmluvách uzavretých na dobu 
neurčitú si poisťovateľ vyhradzuje právo meniť 
jednostranne výšku poistného na ďalšie poistné 
obdobie. V takom prípade poisťovateľ písomne 
oznámi túto skutočnosť poistníkovi najneskôr v 
lehote desať týždňov pred splatnosťou poistného 
na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má 
zmena vykonať a informuje ho o možnosti poistnú 
zmluvu bezplatne a s okamžitou účinnosťou 
vypovedať. Ak poistník so zmenou výšky 
poistného nesúhlasí, môže poistnú zmluvu do 
konca príslušného poistného obdobia vypovedať 
s okamžitou účinnosťou. Ak poisťovateľ zníži 
poistné na ďalšie poistné obdobie a poistník 
zaplatí za ďalšie poistné obdobie poistné v 
pôvodnej výške, poisťovateľ vráti preplatok 
poistného poistníkovi. 

 
Článok VII. 

Zánik poistenia 

1. Okrem dôvodov zániku poistenia uvedených v 
platných právnych predpisoch poistenie zaniká: 
a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie 

dojednané; 
b) výpoveďou ku koncu poistného obdobia, 

pričom výpoveď musí byť doručená 
poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred jeho 
uplynutím. Ak došlo k zmene výšky poistného 
a poisťovateľ výšku poistného neoznámil 
poistníkovi najneskôr desať týždňov pred 
uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa 
lehota podľa prvej vety; 

c) zánikom predmetu poistenia (napr. jeho 
likvidáciou, úplným zničením (totálna škoda), 
krádežou); 

d) zánikom oprávnenia poisteného na podnikanie 
v zmysle príslušných právnych predpisov; 

e) zmenou v osobe vlastníka predmetu poistenia, 
ak nie je v týchto VPP PPZ 14 uvedené inak; 

f) písomnou výpoveďou každej zo zmluvných 
strán do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej 
zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a 

začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej 
uplynutím poistenie zanikne; 

g) písomnou výpoveďou každej zo zmluvných 
strán do 3 mesiacov od oznámenia poistnej 
udalosti. Výpovedná lehota je 1 mesiac a 
začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej 
uplynutím poistenie zanikne; 

h) nezaplatením poistného za prvé poistné 
obdobie alebo jednorazového poistného do 
troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti podľa 
§ 801 ods. 1 OZ; 

i) nezaplatením poistného za ďalšie poistné 
obdobie do jedného mesiaca odo dňa 
doručenia výzvy poisťovateľa na jeho 
zaplatenie podľa § 801 ods. 2 OZ, ak nebolo 
poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. 
Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že 
poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To 
isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. 
Poisťovateľ a poistník si dohodou stanovili 
výzvu podľa prvej vety doručiť v lehote do 
troch mesiacov odo dňa splatnosti poistného. 
Ak nebola výzva podľa predchádzajúcej vety 
doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo 
zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho 
splatnosti. 

2. Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov, ktorého súčasťou bola aj poistená vec 
a táto vec sa stane vlastníctvom toho z manželov, 
ktorý poistnú zmluvu neuzavrel alebo nebol v 
poistnej zmluve označený ako poistený, poistenie 
nezaniká a považuje sa za poisteného ten 
manžel, ktorému poistená vec pripadla po 
vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov. Poistenie rovnako nezaniká ani v 
prípade, ak poistená vec pripadla tomu z 
manželov, ktorý uzavrel poistnú zmluvu alebo bol 
označený v poistnej zmluve ako poistený. 

3. Ak sa vlastníkom poistenej veci počas platnosti a 
účinnosti poistnej zmluvy stane poistník, poistenie 
podľa § 812 OZ nezanikne a do všetkých práv a 
povinností poisteného vstupuje poistník, ktorý je 
naďalej povinný platiť poistné a stáva sa na účely 
poistnej zmluvy poisteným. Poistenie nezanikne 
ani v prípade prevodu vlastníckeho práva k 
poistenej veci z leasingovej spoločnosti na 
poistníka; aj v tomto prípade do všetkých práv a 
povinností poisteného vstupuje poistník, ktorý je 
naďalej povinný platiť poistné a stáva sa na účely 
poistnej zmluvy poisteným. 

 
Článok VIII. 

Povinnosti poisteného 

1. Popri povinnostiach stanovených právnymi 
predpismi má poistený ďalej tieto povinnosti: 
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a) je povinný poisťovateľovi alebo ním 
povereným osobám umožniť vstup do 
poistených objektov, budov a umožniť im 
posúdiť rozsah poisteného nebezpečenstva, 
ďalej je povinný poisťovateľovi alebo ním 
povereným osobám predložiť k nahliadnutiu 
projektovú, požiarnotechnickú, účtovnú a inú 
podobnú dokumentáciu a umožniť 
preskúmanie činnosti zariadení slúžiacich na 
ochranu poistených vecí; 

b) je povinný poisťovateľovi bez zbytočného 
odkladu oznámiť všetky zmeny v 
skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri 
dojednávaní poistenia; 

c) je povinný dbať na to, aby poistná udalosť 
nenastala, predovšetkým nesmie porušovať 
povinnosti smerujúce na odvrátenie alebo 
zmenšenie nebezpečenstva, ktoré sú mu 
uložené právnymi predpismi alebo na ich 
základe, alebo ktoré na seba prevzal poistnou 
zmluvou, ani nesmie trpieť porušovanie týchto 
povinností zo strany tretích osôb (u poistenej 
právnickej osoby sa za tretie osoby považujú 
aj všetky fyzické a právnické osoby pre 
poisteného činné), ďalej je povinný riadne sa 
starať o údržbu poistenej veci, pokiaľ už 
nastala poistná udalosť je poistený povinný 
urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k 
tomu, aby sa vzniknutá škoda už 
nezväčšovala; 

d) je povinný bez zbytočného odkladu písomne, 
ak je nebezpečenstvo z omeškania 
akýmkoľvek iným vhodným spôsobom, 
oznámiť poisťovateľovi, že poistná udalosť 
nastala, dať pravdivé vysvetlenie a predložiť 
doklady potrebné na zistenie okolností 
rozhodujúcich na posúdenie nároku na poistné 
plnenie z poistenia a jeho výšky a umožniť 
poisťovateľovi zhotoviť si kópie týchto 
dokladov, ďalej je povinný umožniť šetrenia 
poistnej udalosti. Ak bolo oznámenie v zmysle 
tohto bodu VPP PPZ 14 vykonané inou ako 
písomnou formou, je povinný dodatočne bez 
zbytočného odkladu zaslať poisťovateľovi 
písomné oznámenie; všetky doklady 
vyžiadané poisťovateľom musia byť 
predložené v slovenskom alebo českom 
jazyku, pričom prípadný preklad uvedených 
dokladov je poistený povinný si zabezpečiť na 
vlastné náklady, pokiaľ poisťovateľ neustanoví 
inak; 

e) je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť, 
ak je podozrenie z trestného činu, poistnú 
udalosť polícii a až do ukončenia obhliadky 

miesta poistnej udalosti políciou je povinný 
zachovať stav spôsobený poistnou udalosťou; 

f) ak došlo k poistnej udalosti, poistený nesmie 
zmeniť stav poistnou udalosťou spôsobený, 
kým nie sú postihnuté poistené veci 
poisťovateľom prehliadnuté, to však neplatí, ak 
je taká zmena nutná vo verejnom záujme 
alebo za účelom zmiernenia škody, alebo ak 
došlo pri šetrení poistnej udalosti vinou 
poisťovateľa k zbytočným preukázateľným 
prieťahom; 

g) je povinný poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť 
a splniť všetky povinnosti, aby mal poisťovateľ 
možnosť uplatniť voči inému právo na náhradu 
škody spôsobenej poistnou udalosťou; 

h) je povinný v prípade zničenia alebo straty 
vkladných a šekových knižiek, platobných 
kariet a iných podobných dokumentov, 
cenných papierov a cenín neodkladne zahájiť 
umorovacie či iné obdobné konanie v zmysle 
príslušných právnych predpisov; 

i) je povinný oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel 
pre poistené veci ďalšie poistenie proti tomu 
istému poistnému nebezpečenstvu; pritom je 
povinný oznámiť poisťovateľovi meno 
poisťovateľa a výšku poistnej sumy a limitov 
poistného plnenia z poistenia uzatvoreného u 
iného poisťovateľa; 

j) je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť 
poisťovateľovi, že sa našla poistená vec 
stratená v súvislosti s poistnou udalosťou; v 
prípade, že už obdržal poistné plnenie za túto 
vec, vrátiť poisťovateľovi poistné plnenie 
znížené o primerané náklady potrebné na 
opravu tejto poistenej veci, 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; 

k) poistený je povinný, keď má dojednané 
poistenie pre prípad poškodenia alebo 
zničenia veci záplavou, povodňou alebo vodou 
z vodovodných zariadení, v miestnostiach a 
priestoroch umiestnených v podzemných 
podlažiach budov alebo iných stavieb 
zabezpečiť, aby boli poistené veci uložené 
najmenej 15 cm nad najnižšou úrovňou 
podlahy podzemného podlažia (napr. na 
paletách, v regáloch); 

l) poistený je povinný viesť účtovníctvo 
spôsobom a v rozsahu povinností stanovených 
príslušnými právnymi predpismi a v prípade, 
ak to súvisí s poistením alebo so šetrením 
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poistnej udalosti, bez zbytočného odkladu 
predložiť vyžiadané účtovné doklady 
poisťovateľovi; uvedené ustanovenie sa 
neuplatňuje, pokiaľ je poisteným fyzická 
osoba, ktorá nie je podnikateľom. 

2. Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených 
v bode 1. tohto článku VPP PPZ 14 podstatný 
vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na 
zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je 
poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy 
znížiť a to až do celej výšky poistného plnenia 
podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na 
rozsah jeho povinnosti plniť. 

3. Ak poistený zmarí možnosť, aby poisťovateľ 
mohol uplatniť právo na náhradu škody voči tretej 
osobe (bod 1. písm. g) tohto článku VPP PPZ 14), 
alebo ak sa prejavia následky takéhoto konania 
poisteného až potom, čo poisťovateľ poskytol 
poistné plnenie, poisťovateľ má voči poistenému 
právo na vrátenie poistného plnenia. 

 
Článok IX. 

Povinnosti poisťovateľa 

Poisťovateľ má okrem povinností stanovených 
príslušnými právnymi predpismi aj tieto povinnosti: 
a) prerokovať s poisteným výsledky šetrenia 

nevyhnutného na zistenie nároku, rozsahu a 
výšky poistného plnenia; 

b) vrátiť poistenému ním predložené doklady, ktoré 
si vyžiada. 

 
Článok X. 

Poistenie prvého rizika 

Ak nie je možné stanoviť poistnú hodnotu podľa 
článku IV. týchto VPP PPZ 14 (najmä pri cudzích 
veciach, ktoré poistený prevzal na základe zmluvy o 
prácach a výkonoch, 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 poistného plnenia poisťovateľa pre poistné 
plnenia zo všetkých poistných udalostí vzniknutých v 
jednom poistnom období alebo v dobe poistenia, ak 
bolo poistenie dojednané na dobu určitú. V poistnej 
zmluve musí byť vyslovene uvedené, že ide o 
poistenie prvého rizika. 
 

Článok XI. 
Plnenie poisťovateľa 

1. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v tuzemskej 
mene, ak nerozhodne o tom, že poskytne 
naturálne plnenie (opravou alebo výmenou veci). 
Plnenie je splatné do 15 dní, akonáhle poisťovateľ 

skončil šetrenia nutné k zisteniu rozsahu 
povinnosti poisťovateľa plniť. 

2. Ak bola poistená vec poškodená, vzniká 
poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené 
inak, aby mu poisťovateľ vyplatil: 
a) pri poistení na novú hodnotu sumu 

zodpovedajúcu primeraným nákladom na 
opravu poškodenej veci zníženú o cenu 
zvyškov nahradzovaných častí poškodenej 
veci; 

b) pri poistení na časovú hodnotu sumu 
zodpovedajúcu primeraným nákladom na 
opravu poškodenej veci zníženú o sumu 
zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo 
inému znehodnoteniu poškodenej veci z 
obdobia pred poistnou udalosťou a ďalej 
zníženú o cenu zvyškov nahradzovaných častí 
poškodenej veci; 

c) pri poistení na všeobecnú hodnotu sumu 
zodpovedajúcu rozdielu medzi všeobecnou 
hodnotou poistenej veci pred poškodením a 
všeobecnou hodnotou poistenej veci po 
poškodení. 

3. Ak bola poistená vec zničená alebo ak je 
stratená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je 
ďalej stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil: 
a) pri poistení na novú hodnotu sumu 

zodpovedajúcu nákladom na znovuzriadenie 
veci alebo nákladom, ktoré treba vynaložiť na 
výrobu veci rovnakého druhu a kvality v novom 
stave zníženú o cenu zvyškov zničenej veci; 
poisťovateľ vyplatí nižšiu z uvedených súm; 

b) pri poistení na časovú hodnotu sumu zistenú 
podľa písm. a) tohto bodu VPP PPZ 14 
zníženú o sumu zodpovedajúcu stupňu 
opotrebenia alebo iného znehodnotenia 
poistenej veci a ďalej tiež zníženú o cenu 
zvyškov zničenej veci; 

c) pri poistení na všeobecnú hodnotu sumu 
zodpovedajúcu rozdielu medzi všeobecnou 
hodnotou poistenej veci pred zničením a 
všeobecnou hodnotou poistenej veci po 
zničení. 

4. Ak boli poistené zásoby poškodené, vzniká 
poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil 
sumu potrebnú na ich opravu alebo úpravu, od 
ktorej treba odpočítať cenu zvyškov poškodených 
zásob a sumu, o ktorú sa zmenšili obvyklé 
náklady spojené s ošetrovaním a/alebo iným 
spracovaním poistených zásob, ktoré by bolo inak 
nutné vynaložiť. 

5. Ak boli poistené zásoby znehodnotené, vzniká 
poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil 
rozdiel medzi ich poistnou hodnotou a skutočnou 
hodnotou po znehodnotení. 
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6. Ak boli poistené zásoby zničené alebo ak sú 
stratené a ide o zásoby, ktoré poistený vyrobil, 
vzniká poistenému právo, aby mu poisťovateľ 
vyplatil sumu zodpovedajúcu preukázateľne 
vynaloženým nákladom, ktoré bolo nutné 
vynaložiť na ich výrobu, najviac však sumu, ktorú 
by poistený obdržal pri ich realizácii v dobe 
poistnej udalosti. Ak ide o zásoby, ktoré poistený 
nevyrobil, vzniká poistenému právo, aby mu 
poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu 
nákladom na ich znovuzriadenie, aké by bolo 
nevyhnutné vynaložiť v dobe poistnej udalosti. Od 
takto určeného plnenia sa odpočíta cena zvyškov 
zničených zásob a suma, o ktorú sa zmenšili 
obvyklé náklady spojené s ošetrovaním a/alebo 
iným spracovaním poistených zásob, ktoré by 
bolo inak nutné vynaložiť. 

7. Ak boli poistené vkladné a šekové knižky, 
platobné karty a iné podobné dokumenty, cenné 
papiere a ceniny poškodené, zničené alebo ak sú 
stratené, vzniká poistenému právo, aby mu 
poisťovateľ vyplatil náklady na znovuzriadenie a v 
prípade straty tiež sumu vynaloženú na umorenie 
uvedených dokumentov. Ak uvedené dokumenty 
boli zneužité, poistenému vzniká právo, aby mu 
poisťovateľ vyplatil sumu, o ktorú sa jeho majetok 
týmto zneužitím zmenšil. Poistením však nie sú 
kryté ušlé úroky a ostatné výnosy. 

8. Ak boli poistené písomnosti, plány, obchodné 
knihy, kartotéky, výkresy, dierne štítky, 
magnetické pásky, magnetické disky, ostatné 
nosiče dát a záznamy na nich poškodené, 
zničené alebo sú stratené, vzniká poistenému 
právo, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu 
zodpovedajúcu primeraným preukázateľne 
vynaloženým nákladom na opravu poškodených 
vecí alebo materiálové náklady na reprodukciu 
vecí zničených alebo stratených, od ktorých treba 
odpočítať cenu zvyškov poškodenej alebo 
zničenej veci. Ak poistený náklady na opravu 
alebo reprodukciu nevynaložil, je poisťovateľ 
povinný vyplatiť len hodnotu materiálu vloženého 
do postihnutej poistenej veci. 

9. Ak boli poistené veci zvláštnej, kultúrnej a 
historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky, pri 
stanovení poistného plnenia sa vždy vychádza zo 
sumy, ktorá sa stanoví ako nižšia z dojednanej 
poistnej sumy alebo zo sumy, ktorú by bolo 
možné reálne získať predajom poistenej veci 
bezprostredne pred poistnou udalosťou (ďalej len 
stanovená suma). Ďalej sa dojednáva: 
a) Ak boli poistené veci, s výnimkou zbierok vecí 

(ďalej len zbierka), poškodené, zničené alebo 
ak sú stratené, vzniká poistenému právo, aby 
mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu 

nákladom na uvedenie do pôvodného stavu 
alebo sumu, zodpovedajúcu nákladom na 
zhotovenie umeleckej alebo 
umeleckoremeselnej kópie. Ak nie je možné 
vec uviesť do pôvodného stavu alebo ak nie je 
možné zhotoviť kópiu vzniká poistenému 
právo, aby mu poisťovateľ vyplatil stanovenú 
sumu. 

b) Ak bola poistená zbierka poškodená celá 
alebo bola poškodená iba jej časť, vzniká 
poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil 
sumu zodpovedajúcu nákladom na uvedenie 
do pôvodného stavu. Ak nie je možné celú 
poistenú zbierku alebo jej časť uviesť do 
pôvodného stavu, vzniká poistenému právo, 
aby mu poisťovateľ vyplatil zo stanovenej 
sumy, týkajúcej sa postihnutej zbierky, takú 
sumu, ktorá zodpovedá podielu znehodnotenia 
zbierky vyjadrenému v percentách pred a po 
poistnej udalosti. 

c) Ak bola zničená alebo je stratená iba časť 
poistenej zbierky, vzniká poistenému právo, 
aby mu poisťovateľ vyplatil zo stanovenej 
sumy, týkajúcej sa postihnutej poistenej 
zbierky, takú sumu, ktorá zodpovedá podielu 
znehodnotenia zbierky vyjadrenému v 
percentách pred a po poistnej udalosti. 

d) Ak bola zničená alebo je stratená celá 
poistená zbierka, vzniká poistenému právo, 
aby mu poisťovateľ vyplatil stanovenú sumu. 

10. Ak boli poistené cudzie veci poškodené, zničené 
alebo ak sú stratené, je poisťovateľ povinný 
poskytnúť plnenie len vtedy, ak je poistený 
povinný vynaložiť náklady na uvedenie 
poškodenej veci do predchádzajúceho stavu 
alebo ak poistený už tieto náklady vynaložil. 

11. Ak je poistenie dojednané na novú hodnotu a 
poistený do 3 rokov po vzniku poistnej udalosti 
nepreukáže, že postihnutú vec opravil, prípadne 
namiesto nej zadovážil novú vec, je poisťovateľ 
povinný plniť len do výšky časovej hodnoty 
postihnutej poistenej veci, od ktorej sa odpočíta 
cena zvyškov postihnutej poistenej veci. Lehotu 3 
roky je možné po dohode poisťovateľa a 
poisteného skrátiť. 

12. Ak poisťovateľ rozhodol v zmysle bodu 1. tohto 
článku VPP PPZ 14 o tom, 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. 

13. Primeraným nákladom na opravu poistenej veci je 
cena opravy veci alebo jej časti, ktorá je v dobe 
poistnej udalosti v mieste poistenia obvyklá. 
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14. Plnenie poisťovateľa zistené podľa 
predchádzajúcich bodov tohto článku nesmie 
presiahnuť dohodnutú poistnú sumu, ktorá je 
najvyššou hranicou poistného plnenia 
poisťovateľa, ak nie je dohodnuté inak. 

15. Ak je v čase poistnej udalosti poistná suma 
stanovená poisteným nižšia ako poistná hodnota 
poistenej veci, tak poisťovateľ poskytne poistné 
plnenie, ktoré je znížené v rovnakom pomere ku 
škode, v akom je poistná suma k poistenej 
hodnote (podpoistenie). To neplatí pri poistení 
prvého rizika podľa článku X. VPP PPZ 14. 

16. V prípade, ak uvedie poistený poisťovateľa do 
omylu v otázke splnenia podmienok na 
poskytnutie poistného plnenia a takýmto 
spôsobom sa snaží vylákať od poisťovateľa 
poistné plnenie, poisťovateľ nie je povinný 
poskytnúť poistné plnenie. 

17. Poisťovateľ je oprávnený plnenie z poistnej 
zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome 
nepravdivej alebo neúplnej odpovede poisteného 
bolo určené nižšie poistné. 

18. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, 
že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome 
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol 
zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre 
uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je 
oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť, 
odmietnutím plnenia poistenie zanikne. 

19. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, ktorou 
sa rozumie peňažná suma dohodnutá medzi 
poistníkom/poisteným a poisťovateľom v poistnej 
zmluve, ktorá sa odpočíta z plnenia poisťovateľa 
pri každej poistnej udalosti alebo v každom 
prípade zvláštnych prípadov plnenia. Ak je však z 
jednej príčiny a v rovnakej dobe poistnou 
udalosťou postihnutých viac poistených vecí z 
jednej poistnej zmluvy, odpočíta sa len najvyššia 
dohodnutá spoluúčasť. 

20. Poisťovateľ má právo na základe písomnej 
žiadosti poisteného o vinkuláciu poistného plnenia 
v prospech tretej osoby, ktorá bola odsúhlasená 
poisťovateľom, vyplatiť poistné plnenie osobe, v 
prospech ktorej bolo poistné plnenie vinkulované. 

21. Poisťovateľ podľa § 799 ods. 3 OZ nie je 
oprávnený počas trvania poistnej zmluvy plnenie 
z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné 
nebolo riadne a včas zaplatené. 

 
Článok XII. 

Zvláštne prípady plnenia 

1. Ak urobil poistený opatrenia, ktoré mohol 
vzhľadom na okolnosti prípadu považovať za 
nutné: 

a) na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej 
udalosti alebo 

b) na odvrátenie alebo zmiernenie škody na 
poistenej veci zo vzniknutej poistnej udalosti, 
poisťovateľ mu nahradí takto vynaložené 
náklady, ak sú úmerné rozsahu škody, ktorá 
hrozila a poistnej hodnote ohrozenej poistenej 
veci; najviac však poistnú sumu dojednanú pre 
poistenú vec, ktorá bola poistnou udalosťou 
ohrozená, alebo dojednanú pre poistenú vec, 
ktorej sa vynaložené náklady týkali. Za takéto 
náklady sa nepovažujú náklady spojené s 
obvyklou starostlivosťou, údržbou a 
ošetrovaním poistenej veci. 

2. Ak mal poistený právnu povinnosť z hygienických 
alebo bezpečnostných dôvodov alebo z dôvodov 
verejného záujmu vykonať opatrenia na 
odpratanie zvyškov poistenej veci, ktorá bola 
poškodená alebo zničená poistnou udalosťou, 
alebo pokiaľ poistený vynaložil primerané náklady 
na demoláciu, vypratanie a odvoz suti nutné na 
opravu alebo znovuzriadenie poistenej veci 
postihnutej poistnou udalosťou, nahradí mu 
poisťovateľ takto vynaložené náklady najviac však 
do výšky 2 % z poistnej sumy dojednanej pre 
poistenú vec, ktorej sa vynaložené náklady týkali. 
V poistnej zmluve možno dohodnúť zvýšenie 
vyššie uvedeného limitu poistného plnenia. 

3. Ak hradí poisťovateľ z dôvodu uvedeného v 
článku XI. bode 15. týchto VPP PPZ 14 len 
pomernú časť škody, náklady podľa bodov 1. a 2. 
tohto článku VPP PPZ 14 sa hradia len v tom 
pomere, v akom poskytuje poistné plnenie. 

4. Poisťovateľ je vždy povinný nahradiť náklady v 
celej výške, ktoré boli vykonané na jeho pokyn. 

 
Článok XIII. 

Expertné konanie 

1. Poistený a poisťovateľ sa v prípade nezhody o 
výške plnenia môžu dohodnúť, že výška plnenia 
bude stanovená tzv. expertným konaním. 
Expertné konanie môže byť rozšírené i na ostatné 
predpoklady práva na plnenie. Poistený môže 
expertné konanie požadovať i jednostranným 
prehlásením voči poisťovateľovi. 

2. Zásady expertného konania: 
a) každá strana písomne určí jedného experta, 

ktorý voči nej nesmie mať žiadne záväzky a 
neodkladne o ňom informuje druhú stranu; 
námietku proti osobe experta možno vzniesť 
pred zahájením jeho činnosti; 

b) určení experti sa dohodnú na osobe tretieho 
experta, ktorý má rozhodujúci hlas v prípade 
nezhody; 
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c) experti určení poisteným a poisťovateľom 
spracujú odborný posudok (ďalej len posudok) 
o sporných otázkach oddelene; 

d) experti posudok odovzdajú zároveň 
poisťovateľovi i poistenému. Ak sa závery 
expertov od seba odlišujú, postúpi poisťovateľ 
obidva posudky expertovi s rozhodujúcim 
hlasom. Ten rozhodne o sporných otázkach a 
odovzdá svoje rozhodnutia poisťovateľovi i 
poistenému; 

e) každá strana hradí náklady svojho experta, 
náklady na činnosť experta s rozhodným 
hlasom hradia rovnakým dielom. 

3. Expertným konaním nie sú dotknuté práva a 
povinnosti poisťovateľa a poisteného stanovené 
právnymi predpismi, poistnými podmienkami a 
poistnou zmluvou. 

 
Článok XIV. 

Výklad pojmov 

1. Požiarom sa rozumie oheň v podobe plameňa, 
ktorý sprevádza horenie a vznikol mimo určeného 
ohniska alebo také ohnisko opustil a šíri sa 
vlastnou silou. Požiarom však nie je žeravenie a 
tlenie s obmedzeným prístupom kyslíka ako aj 
pôsobenie úžitkového ohňa a jeho tepla. 
Požiarom ďalej nie je pôsobenie tepla pri skrate v 
elektrickom vedení (zariadení), ak sa plameň 
vzniknutý skratom ďalej nerozšíril. 

2. Výbuchom sa rozumie náhly ničivý prejav 
tlakovej sily spočívajúcej v rozpínavosti plynov 
alebo pár (veľmi rýchla chemická reakcia 
nestabilnej sústavy). Za výbuch tlakovej nádoby 
(kotla, potrubia a pod.) so stlačeným plynom 
alebo parou sa považuje roztrhnutie jej stien v 
takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu 
tlaku medzi vonkajškom a vnútrom nádoby. Ak 
dôjde vo vnútri nádoby k výbuchu chemickou 
reakciou, tak je tým vzniknutá škoda na nádobe 
považovaná za výbuch, aj keď jej steny nie sú 
roztrhnuté. Výbuchom však nie je prudké 
vyrovnanie podtlaku (implózia) ani aerodynamický 
tresk spôsobený prevádzkou lietadla. Pre účely 
týchto podmienok nie je výbuchom reakcia v 
spaľovacom priestore motorov, hlavniach 
strelných zbraní a iných zariadeniach, v ktorých 
sa energia výbuchu cieľavedome využíva. 

3. Úderom blesku je bezprostredný prechod blesku 
(atmosférického výboja) na poistenú vec. Za 
škodu spôsobenú bezprostredným prechodom 
blesku sa nepovažuje poškodenie alebo zničenie 
elektrických a elektronických strojov, prístrojov, 
spotrebičov, elektrických požiarnych signalizácií, 
elektrických zabezpečovacích signalizácií a 
zariadení tvoriacich súčasť alebo príslušenstvo 

poistenej budovy alebo inej stavby prepätím alebo 
indukciou, ktorá nastala v príčinnej súvislosti s 
úderom blesku. 

4. Nárazom alebo zrútením lietadla s posádkou 
sa rozumejú aj prípady, keď lietadlo odštartovalo 
s posádkou, ale v dôsledku udalostí, ktorá 
predchádzala nárazu alebo zrúteniu, posádka 
lietadlo opustila. 

5. Záplavou sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej 
plochy, ktorá po istý čas stojí alebo prúdi v mieste 
poistenia. Za záplavu sa však nepovažuje také 
zaplavenie plochy, keď výška súvislej vodnej 
plochy nad zaplavenou plochou je menšia ako 5 
cm. 

6. Povodňou sa rozumie zaplavovanie väčších či 
menších územných celkov vodou, ktorá sa vyliala 
z brehov vodných tokov alebo nádrží, alebo tieto 
brehy a hrádze pretrhla, alebo bola spôsobená 
náhlym a neočakávaným zmenšením prietočného 
profilu toku. 

7. Víchricou sa na účely tohto poistenia rozumie 
dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá sa 
pohybuje rýchlosťou 20,8 m/s a viac. Ak nie je 
táto rýchlosť pre miesto škody zistiteľná, musí 
poistený preukázať, že pohyb vzduchu spôsobil v 
okolí miesta poistenia škody na riadne 
udržiavaných budovách alebo rovnako odolných 
iných veciach alebo že škoda pri bezchybnom 
stave poistenej budovy alebo budovy, v ktorej sa 
nachádzajú poistené veci, mohla vzniknúť iba v 
dôsledku víchrice. Poistenie sa však nevzťahuje 
na poškodenie alebo zničenie poistenej veci 
víchricou alebo krupobitím, ak škoda nastala v 
príčinnej súvislosti s tým, že poistená stavba bola 
bez okien, dverí či s odstránenou, neúplnou alebo 
provizórne urobenou strešnou krytinou (fólia, 
lepenka a pod.) alebo v príčinnej súvislosti s tým, 
že na poistenej stavbe boli vykonávané stavebné 
práce, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie. 

8. Krupobitím sa rozumie jav, pri ktorom kúsky ľadu 
rôzneho tvaru, veľkosti, hmotnosti a hustoty 
vytvorené v atmosfére dopadajú na poistenú vec 
a tým dochádza k jej poškodeniu alebo zničeniu. 

9. Zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín sa 
rozumie zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín 
vzniknuté pôsobením gravitácie a vyvolané 
porušením dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy 
zemského povrchu dospeli vývojom, alebo ak 
bola táto rovnováha porušená v súvislosti s 
priemyselnou alebo stavebnou prevádzkou. 
Zosuvom pôdy však nie je klesanie zemského 
povrchu do centra Zeme v dôsledku pôsobenia 
prírodných síl alebo ľudskej činnosti. 
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10. Zosuvom alebo zrútením lavín sa rozumie jav, 
keď masa snehu alebo ľadu sa náhle po svahoch 
uvedie do pohybu a rúti sa do údolia. 

11. Pádom stromov, stožiarov a iných predmetov 
sa rozumie taký pohyb telesa, ktorý má znaky 
voľného pádu. 

12. Zemetrasením sa rozumejú otrasy zemského 
povrchu vyvolané pohybom v zemskej kôre, ktoré 
dosahujú aspoň 6. stupeň medzinárodnej 
stupnice udávajúcej makroseizmické účinky 
zemetrasenia (MCS). 

13. Vodou z vodovodných zariadení sa rozumie: 
a) voda unikajúca z vodovodných zariadení alebo 

nádrží; vodovodné zariadenie je privádzajúce 
a odvádzajúce potrubie vody s výnimkou 
vonkajších dažďových zvodov; nádrž je sčasti 
otvorený alebo uzatvorený priestor s obsahom 
vody najmenej 200 l; 

b) kvapalina alebo para unikajúca z ústredného, 
etážového, diaľkového kúrenia alebo 
solárneho systému; 

c) hasiace médium vytekajúce zo samočinného 
hasiaceho zariadenia. 

Za vodu z vodovodných zariadení sa však 
nepovažuje voda spätne vystupujúca z 
odpadových potrubí a kanalizácie v dôsledku 
zvýšenej hladiny spodnej vody, záplavy, povodne 
alebo nahromadených zrážkových vôd. 

14. Tiažou snehu a námrazy sa rozumie 
deštruktívne pôsobenie ich nadmernou 
hmotnosťou na strešné krytiny, klampiarske 
konštrukcie alebo nosné konštrukcie budov. 

15. Stavbou sa rozumejú konštrukcie a vybavenie, 
ktoré tvoria súčasť alebo príslušenstvo poistenej 
stavby. Jedná sa najmä o základy, zvislé nosné 
konštrukcie, stropy, strešné konštrukcie, strešné 
krytiny, klampiarske konštrukcie, vnútorné a 
vonkajšie povrchy (omietky), vnútorné keramické 
obklady hygienických zariadení, schody, dvere, 
vráta, okná, povrchy podláh, vykurovanie, 
vnútornú elektroinštaláciu, bleskozvody, vnútorný 
vodovod a plynovod, vnútornú kanalizáciu, 
zariadenie pre ohrev teplej vody, výťahy, prípojky 
inžinierskych sietí do vzdialenosti jedného metra 
od stavby a ďalšie konštrukcie a vybavenia 
poistenej stavby, ak sú pre konkrétny typ 
poistenej stavby popísané vo vyhláške o 
oceňovaní stavieb s tým, že ak nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak, poistenie sa nevzťahuje 
na konštrukcie a vybavenie ako sú anténne 
systémy, slnečné kolektory, elektronické 
zabezpečovacie systémy (poplachové systémy) 
vrátane kamier týchto systémov, práčky, 
chladničky, drviče odpadkov, mangle a na 
hnuteľné veci tvoriace vnútorné vybavenie stavby. 

16. Stavbami na vodných tokoch sú mosty, 
priepustky, lávky, hrádze, nádrže a ďalšie objekty, 
ktoré tvoria konštrukciu prietočného profilu toku 
alebo do tohto profilu zasahujú. 

17. Stratením veci sa rozumie stav, keď poistený 
prišiel o možnosť nezávisle od svojej vôle vecou 
disponovať. 

18. Zásobami sú materiál, nedokončená výroba, 
polotovary vlastnej výroby, výrobky a tovar. 

19. Poisteným je osoba, na ktorej majetok sa 
poistenie vzťahuje. 

20. Poistník je osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom 
poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. V 
prípade, ak poistený sám uzaviera poistnú zmluvu 
alebo niektorá osoba vstupuje do všetkých práv a 
povinností poisteného, ktorý sám uzavrel poistnú 
zmluvu, tieto osoby sa považujú zároveň za 
poistníka, ktorý je povinný platiť poistné. 

21. Poisťovateľ – Generali Poisťovňa, a. s., 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 1325/B, 
IČO: 35 709 332, so sídlom Lamačská cesta  3/A, 
841 04 Bratislava, ktorá je oprávnená vykonávať 
poisťovaciu činnosť podľa osobitného zákona. 
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je 
uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní 
vedenom IVASS. 

 
Článok XV. 

Doručovanie písomností 

1. Písomnosti poisťovateľa určené pre poistníka 
a/alebo poisteného a/alebo oprávnenú osobu sa 
doručujú na poslednú známu adresu poistníka 
a/alebo poisteného a/alebo oprávnenej osoby na 
území Slovenskej republiky. Poistník a poistený je 
povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu 
svojej adresy alebo sídla bez zbytočného 
odkladu. Zmena adresy na doručovanie je účinná 
dňom doručenia oznámenia o zmene 
poisťovateľovi. 

2. Písomnosti určené poisťovateľovi sa doručujú 
výlučne na adresu sídla poisťovateľa. Poisťovateľ 
nezodpovedá za právne následky a/alebo škody v 
súvislosti s doručovaním písomností na inú 
adresu ako adresu sídla poisťovateľa. 

3. Povinnosť doručiť písomnosť je splnená 
okamihom prevzatia zo strany adresáta. Ak sa 
písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na 
pošte a adresát si ju v príslušnej lehote 
nevyzdvihne, považuje sa písomnosť za 
doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi, aj keď 
sa adresát o jej uložení nedozvedel. V prípade, 
keď bola písomnosť vrátená odosielateľovi ako 
nedoručiteľná z dôvodu zmeny adresy adresáta 
alebo z dôvodu, že adresát je neznámy, považuje 
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sa za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi. 
Povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť sa 
splní aj vtedy, ak doručenie písomnosti bolo 
zmarené konaním adresáta, pričom účinky 
doručenia nastanú dňom, kedy adresát prijatie 
písomností zmarí (napr. odmietne ich prijať). 

4. Písomnosti poisťovateľa určené adresátovi sa 
doručujú spravidla poštou alebo iným subjektom 
oprávneným doručovať zásielky, môžu však byť 
doručené aj priamo poisťovateľom. Ustanovenie 
bodov 5. a 6. tohto článku tým nie je dotknuté. 

5. Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne 
komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, sms, 
klientskú zónu) pre vzájomnú komunikáciu s 
poistníkom, poisteným a oprávnenou osobou v 
súvislosti s uzatvorením a správou poistenia, 
riešením poistných udalostí a ponukou produktov 
a služieb poisťovateľa a spolupracujúcich 
obchodných partnerov. Tieto prostriedky slúžia k 
urýchleniu vzájomnej komunikácie, avšak 
nenahradzujú písomnú a/alebo listinnú formu 
úkonov v prípadoch, kedy písomnú a/alebo 
listinnú formu vyžaduje zákon, tieto VPP PPZ 14, 
ZD alebo poistná zmluva. Povinnosť zaslania 
písomnosti elektronicky je splnená jej odoslaním 
na e-mailovú adresu poistníka, poistného alebo 
oprávnenej osoby. Osobitné podmienky 
zasielania písomností podľa bodu. 6. tohto článku 
tým nie sú dotknuté. 

6. Poisťovateľ je oprávnený všetky písomnosti, na 
ktorých prevzatie nie je potrebný podpis poistníka 
na listine; alebo ak ich listinnú formu nevyžaduje 
zákon, tieto VPP PPZ 14, ZD alebo poistná 
zmluva; alebo ktorých povaha to umožňuje, 
zasielať elektronicky prostredníctvom e-mailu 
a/alebo do elektronickej schránky na ústrednom 
portáli verejnej správy. Poistník je povinný hlásiť 
každú zmenu e-mailovej adresy uvedenej v 
poistnej zmluve bez zbytočného odkladu, pričom 
táto zmena je účinná dňom doručenia oznámenia 
poisťovateľovi. Povinnosť zaslania písomnosti 
poistníkovi elektronicky je splnená jej odoslaním 
na e-mailovú adresu poistníka uvedenú v poistnej 
zmluve alebo na e-mailovú adresu, ktorú poistník 
oznámi podľa predchádzajúcej vety. Poisťovateľ 
nezodpovedá za nefunkčnosť e-mailovej adresy 
poistníka. Poistník môže kedykoľvek poisťovateľa 
požiadať o zrušenie doručovania písomností 
elektronicky, a to telefonicky na telefónnom čísle 
poisťovateľa alebo písomne listom doručeným na 
adresu sídla poisťovateľa, pričom jeho účinnosť 
nastane prijatím telefonického oznámenia alebo 
doručením písomnej žiadosti poisťovateľovi. 

 
 

Článok XVI. 
Medzinárodné sankcie 

Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie, 
poistné plnenie a  nezodpovedá za náhradu 
akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek 
benefitu, ak by sa poisťovateľ v dôsledku poskytnutia 
takéhoto poistného krytia, poistného plnenia, platby 
vyplývajúcej z nároku na náhradu škody alebo 
benefitu dostal do rozporu so sankciami, zákazmi 
alebo obmedzeniami uvalenými v zmysle rezolúcií 
OSN, obchodných či ekonomických sankcií alebo 
právnych aktov Slovenskej republiky, Európskej únie 
alebo Spojených štátov amerických (USA). 
Zoznam krajín, v ktorých poisťovateľ z dôvodu 
existencie medzinárodných sankcií neposkytuje 
poistné krytie je uložený na www.generali.sk; na tejto 
webstránke sa nachádzajú aj odkazy na zoznamy 
medzinárodne sankcionovaných osôb. Poisťovateľ 
neposkytuje poistné plnenie ani akýkoľvek benefit a 
nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody v prípade 
existencie akejkoľvek súvislosti s krajinami uvedenými 
na zozname podľa predchádzajúcej vety. 
 

Článok XVII. 
Spôsob vybavovania sťažností 

1. Sťažnosťou sa rozumie námietka zo strany 
poisteného a/alebo poistníka na výkon 
poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti s 
uzavretou poistnou zmluvou. Sťažnosť môže byť 
podaná písomne (na adresu sídla poisťovateľa 
alebo na ktorékoľvek obchodné miesto 
poisťovateľa), ústne, prostredníctvom 
prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail), 
prostredníctvom webovej stránky poisťovateľa 
alebo telefonicky. 

2. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej 
veci sa týka, na aké nedostatky poukazuje, čoho 
sa sťažovateľ domáha a v prípade podávania 
sťažnosti písomnou formou musí byť 
sťažovateľom podpísaná. 

3. Poisťovateľ písomne poskytne sťažovateľovi 
informácie o postupe pri vybavovaní sťažností a 
potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to sťažovateľ 
požiada.  

4. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa 
doložiť bez zbytočného odkladu požadované 
doklady k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť 
neobsahuje požadované náležitosti alebo 
sťažovateľ nedoloží doklady, poisťovateľ je 
oprávnený vyzvať a upozorniť sťažovateľa, že v 
prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní 
prípadne neopraví požadované náležitosti a 
doklady, nebude možné vybavovanie sťažnosti 
ukončiť a sťažnosť bude odložená. 
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5. Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a 
informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho 
sťažnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 
30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie 
sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné 
lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom 
bude sťažovateľ bezodkladne upovedomený. 
Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol 
sťažovateľ informovaný o výsledku prešetrenia 
sťažnosti. 

6. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná 
sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v 
tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti. 

7. Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ 
prekontroluje správnosť vybavenia 
predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola 
predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, 
poisťovateľ túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi 
s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované 
sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním 
vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že 
nebola vybavená správne, poisťovateľ opakovanú 
sťažnosť prešetrí a vybaví. 

8. V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením 
jeho sťažnosti má sťažovateľ možnosť obrátiť sa 
na Národnú banku Slovenska a/alebo na 
príslušný súd a/alebo na poisťovacieho 
ombudsmana v rámci alternatívneho riešenia 
sporov.  

 
Článok XVIII.  

Príslušnosť súdov 

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

Článok XIX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Konaním alebo opomenutím poisteného alebo 
poistníka na účely týchto VPP PPZ 14 sa rozumie 
aj konanie alebo opomenutie fyzických osôb 
a/alebo právnických osôb, pre poisteného alebo 
poistníka činných na základe pracovnoprávneho 
alebo iného zmluvného vzťahu. 

2. Ustanovenia týchto VPP PPZ 14 týkajúce sa 
poisteného sa použijú aj na poistníka (pokiaľ je 
poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo 
na inú oprávnenú osobu. 

3. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba v 
písomnej forme, pokiaľ nie je v týchto 
VPP PPZ 14 uvedené inak. 

4. Od ustanovení týchto VPP PPZ 14 je možné sa 
odchýliť v poistnej zmluve a/alebo v osobitných 
poistných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy. 

5. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VPP PPZ 14 
stane neplatným, ostatné ustanovenia, ktoré nie 
sú touto neplatnosťou dotknuté, zostávajú naďalej 
v platnosti. 

6. Tieto VPP PPZ 14 sú neoddeliteľnou súčasťou 
poistnej zmluvy. 

7. Ak sa zmení alebo nahradí ustanovenie právneho 
predpisu, na ktorý tieto VPP PPZ 14 odkazujú, nie 
je tým platnosť príslušného ustanovenia 
VPP PPZ 14 dotknutá a v prípade pochybnosti sa 
má za to, že ide o odkaz na nové ustanovenie 
právneho predpisu, ktorým bolo zmenené alebo 
nahradené pôvodné ustanovenie právneho 
predpisu. 

8. Tieto VPP PPZ 14 nadobúdajú účinnosť dňa 
01.01.2019 a vzťahujú sa na poistné zmluvy 
uzavreté odo dňa účinnosti týchto VPP PPZ 14. 

 


