
 

 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE EXTERNÝCH NOSIČOV DÁT 
ODEX/0519 ku VPPPM/0519 

platné od 15.06.2019 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

Pre zmluvné poistenie externých nosičov dát, 
ktoré uzaviera Union poisťovňa, a. s. (ďalej len 
„poisťovateľ“), platia ustanovenia Občianskeho 
zákonníka, Všeobecné poistné podmienky 
poistenia majetku pre podnikateľské subjekty 
VPPPM/0519 (ďalej len „VPPPM“), Osobitné 
dojednania pre poistenie majetku ODMAJ/0519 ku 
VPPPM/0519 (ďalej len „ODMAJ“), Osobitné 
dojednania pre poistenie elektronických zariadení 
a strojných zariadení ODLOM/0519 ku 
VPPPM/0519 (ďalej len „ODLOM“), tieto Osobitné 
dojednania ODEX/0519 (ďalej len „ODEX“) a 
poistná zmluva. 
 

Článok 2 
Výklad pojmov 

1. Dáta – strojom čitateľné informácie 
a softvérové vybavenie uložené na nosičoch 
dát. 

2. Externé nosiče dát – nosiče dát, ktoré nie sú 
pevnou súčasťou zariadení výpočtovej 
techniky, napr. diskety, optické disky, 
pamäťové karty, magnetické pásky, USB 
kľúče, externé HDD a pod. 

3. Nosiče dát – dátové pamäte určené na 
ukladanie dát čitateľných strojom. 

 
Článok 3 

Predmet poistenia 
1. Predmetom poistenia sú: 

a) externé nosiče dát uvedené v poistnej 
zmluve, 

b) nevyhnutné náklady vynaložené na obnovu 
dát z iného záložného nosiča alebo 
znovuzriadenie softvérovej licencie. 

 
Článok 4 

Poistné riziká 
1. Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo 

zničenie predmetu poistenia rizikami, ktoré sú 
dojednané a uvedené v poistnej zmluve. 

 
Článok 5 

Vylúčenia z poistenia 
1. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné 

plnenie v prípade škôd spôsobených: 
a) čiastočným alebo úplným vymazaním, 

skreslením dát, ich zmenou alebo 
používaním, 

b) použitím softvéru, ktorý nebol finálne 
dokončený (počas jeho vývoja, pri 

testovaní) alebo zariadení, ktoré sú 
v skúšobnej alebo testovacej prevádzke 
(prototypy), 

c) poškriabaním povrchu, opotrebením, 
nevhodným skladovaním alebo postupným 
pôsobením atmosférických podmienok 
alebo koróziou. 

2. Predmetom poistenia nie sú: 
a) akékoľvek dodatočné náklady vyplývajúce 

z poškodenia alebo zničenia dát alebo 
externých nosičov dát (napr. ušlý zisk, 
penále), 

b) hodnota poškodených alebo zničených dát.
  

Článok 6 
Povinnosti poisteného 

1. Okrem povinností uvedených vo VPPPM, 
ODMAJ a ODLOM je poistený povinný: 
a) uchovávať záložné nosiče dát v priestore, 

ktorý zabraňuje tomu, aby z tej istej príčiny 
došlo k súčasnému poškodeniu alebo 
zničeniu externého nosiča dát a jeho 
záložného nosiča,  

b) zálohovať dáta na záložné nosiče dát, 
minimálne jedenkrát týždenne, 

c) dodržiavať pokyny alebo odporúčania 
výrobcu nosičov dát týkajúce sa ich 
skladovania.  

 
Článok 7 

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

potrebné vynaložiť na znovuzriadenie 
poškodených alebo zničených externých 
nosičov dát a obnovu dát. 

 
Článok 8 

Poistné plnenie 
1. V prípade  poistnej udalosti vzniká poistenému 

právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby 
mu poisťovateľ vyplatil poistné plnenie: 
a) ak boli poistené externé nosiče dát 

poškodené, zničené alebo stratené, vo 
výške nákladov na opravu alebo obstaranie 
externých nosičov dát rovnakého druhu 
alebo kapacity, 

b) ak boli poistené dáta poškodené alebo 
zničené, vo výške primeraných nákladov 
potrebných na znovuzriadenie 
poškodených alebo zničených dát do stavu, 
v akom boli pred poistnou udalosťou, za 
podmienok, že: 
i. existuje záložný nosič týchto dát a 
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ii. poistený vykoná toto znovuzriadenie  
najneskôr do 12 mesiacov od vzniku 
poistnej udalosti. 

2. V prípade poškodenia alebo zničenia 
externých nosičov dát alebo licenčného 
softvéru, ktoré už nie sú k dispozícii, pretože sa 
nevyrábajú alebo sú zastarané, poisťovateľ 
vyplatí poistné plnenie vo výške primeraných 
nákladov na opravu alebo obstaranie 

porovnateľných externých nosičov dát alebo 
licenčného softvéru, ktoré sú stále k dispozícii. 

 
Článok 9 

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

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

súčasťou poistnej zmluvy. 
 


