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Článok 1  
Úvodné ustanovenia 

 

 

 1. Na poistenie, ktoré sa uzatvára podľa týchto zmluvných dojednaní ZD BA 2019, sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre 
poistenie majetku (ďalej len „VPP PMA 2019“), Osobitné poistné podmienky pre živelné poistenie (ďalej len  
„OPP ZVL 2019“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie odcudzenia a vandalizmu (ďalej len „OPP ODV 2019“), Osobitné 
poistné podmienky pre poistenie skla (ďalej len „OPP SKL 2019“), Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov  
a elektronických zariadení (ďalej len „VPP SEZ 2019“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie živelného prerušenia prevádzky 
(ďalej len „OPP ZBI 2019“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie prerušenia prevádzky spôsobeného odcudzením 
a vandalizmom (ďalej len „OPP ODVBI 2019“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie strojného prerušenia prevádzky (ďalej 
len „OPP MBBI 2019“), Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP ZOD 2019“). 

 

 
 Oddiel I – Poistenie majetku 
 

Článok 2  
Rozsah poistenia 

 

 
 

1. V poistení živelných udalostí je možné dojednať poškodenie, zničenie alebo stratu poisteného predmetu rizikami, resp. 
skupinami rizík v rozsahu OPP ZVL 2019, čl. 2, ods. 2. až 5.  

2. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci poistným rizikom „rozšírený rozsah poistenia“ (alebo „EC“) v rozsahu 
OPP ZVL 2019, čl. 2, ods. 5. sa vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie veci spôsobené atmosférickými zrážkami. 

3. Pokiaľ je v zmluve dojednané poistenie „Odcudzenie“, poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci 
v rozsahu OPP ODV 2019, čl. 2, ods. 1. a 2. 

4. Pokiaľ je v zmluve dojednané poistenie rizika „Odcudzenie“ pre stavebné súčasti budov, poistenie sa vzťahuje aj na 
vonkajší vandalizmus. Za vonkajší vandalizmus sa považuje: 
a) úmyselné poškodenie alebo zničenie poisteného predmetu zvonku prístupného priestoru cudzou osobou, 
b) úmyselné poškodenie alebo zničenie povrchu veci akýmkoľvek znečistením, zafarbením a pod. (napr. sprejermi, grafitmi). 
Poškodenie postriekaním sprejmi, grafitmi, oblepením plagátmi alebo iné estetické znehodnotenie stien stavby je 
poistením kryté iba do výšky nákladov na premaľovanie alebo vyčistenie časti objektu, ktorá bola znehodnotená. 
Poisťovateľ poskytne náhradu nákladov zodpovedajúcu rozsahu znehodnotenia, napr. pri viacpodlažnom objekte 
vymaľovanie len do úrovne tých podlaží, ktoré boli znehodnotením priamo zasiahnuté.  
Poistenie „Vonkajší vandalizmus“ sa vzťahuje iba na poistné udalosti, ktoré boli vyšetrené políciou; za poistnú udalosť 
vyšetrenú políciou sa považuje poistná udalosť, ktorá bola kvalifikovaným spôsobom oznámená orgánu činnému 
v trestnom konaní, najmä trestným oznámením podaným na príslušnom útvare policajného zboru. 

5. Pokiaľ je v zmluve dojednané poistenie „Sklo“, poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie skla podľa OPP SKL 
2019, čl. 2, ods. 1. až 3. 

6. Pokiaľ je v zmluve dojednané „Poistenie strojov a elektronických zariadení“, poistenie sa dojednáva pre stroje 
a elektronické zariadenia v rozsahu podľa VPP SEZ 2019. 
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7. Pokiaľ je v zmluve dojednané „Poistenie živelného prerušenia prevádzky s denným odškodným“, poistenie sa vzťahuje 
na prípad následnej škody spôsobenej prerušením prevádzky z dôvodu vecnej škody v rozsahu podľa OPP ZBI 2019.  

8. Pokiaľ je v zmluve dojednané „Poistenie strojného prerušenia prevádzky s denným odškodným“, poistenie sa vzťahuje 
na prípad následnej škody spôsobenej prerušením prevádzky z dôvodu vecnej škody v rozsahu podľa OPP MBBI 2019.  

9. Pokiaľ je v zmluve dojednané „Poistenie prerušenia prevádzky spôsobeného odcudzením a vandalizmom s denným 
odškodným“, poistenie sa vzťahuje na prípad následnej škody spôsobenej prerušením prevádzky z dôvodu vecnej škody 
v rozsahu podľa OPP ODVBI 2019.  

10. Poistenie sa ďalej okrem nevyhnutých nákladov v zmysle VPP PMA 2019, čl. 2, ods. 3. až 6. vzťahuje aj na náklady, ktoré 
sú vynaložené s poistnou udalosťou, špecifikované vo VPP PMA 2019, čl. 19 Špecifikácia skupín predmetov poistenia 
(ďalej len Špecifikácia) E a F: 
a) náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti,  
b) náklady na búranie (strhnutie), 
c) náklady na demontáž a opätovnú montáž, na premiestnenie a ochranu, 
d) náklady na hasenie, 
(pre písm. a) až d) - ďalej len „náklady po živelnej poistnej udalosti“) 
e) náklady na odstránenie škôd vzniknutých na stavebných súčastiach poistenej budovy, 
f) náklady na krátkodobé nutné bezpečnostné opatrenia proti odcudzeniu, 
g) náklady na výmenu zámkov, 
(pre písm. e) až g) - ďalej len „náklady po odcudzení“). 

11. Poistenie živelných udalostí sa vzťahuje aj na nasledujúce prípady: 
a) náklady na zistenie príčiny a rozsahu škody v poistenej budove, ak sa táto škoda preukáže za poistnú udalosť v zmysle 

poistenia podľa týchto ZD BA 2019, 
b) náklady na ekologické zvýhodnenie značne poškodenej alebo zničenej budovy v dôsledku poistnej udalosti vrátane 

nákladov na získanie energetického certifikátu. Pokiaľ je k zabudovaniu prvkov ekologického zvýhodnenia potrebné 
vypracovanie projektu architektom, poisťovateľ poskytne aj náklady na takýto projekt. 
Za značné poškodenie sa považuje také poškodenie budovy, pri ktorom výška škody predstavuje min. 40% z poistnej 
hodnoty poistenej budovy (t. j. pri poistení na novú hodnotu 40% z novej hodnoty, pri poistení na časovú hodnotu 40% 
z časovej hodnoty).  
Za zničenú sa poistená budova považuje vtedy, keď hodnota opravy poškodených častí presiahne časovú hodnotu 
budovy. Náklady na ekologické zvýhodnenie budovy sa vzťahujú výlučne na budovy v zmysle VPP PMA 2019, čl. 19, 
ods. 1., ktoré slúžia na výkon podnikateľskej činnosti poisteného. 
Poisťovateľ poskytne náklady na ekologické zvýhodnenie značne poškodenej alebo zničenej budovy za podmienky, 
že poistená budova nebola podpoistená v zmysle VPP PMA 2019, čl. 9, ods. 15. 

12. Rozsah poistenia sa pre jednotlivé kategórie podnikateľskej činnosti dojednané v zmluve dopĺňa nasledovne: 
a) Kategória A) – Veľkoobchod, maloobchod. Poistenie sa vzťahuje aj na: 

I) poškodenie, zničenie alebo stratu poisteného predmetu počas jeho prepravy ako nákladu (ďalej len „poistenie 
prepravovaného nákladu“) následkom: 
i) nehody dopravného prostriedku, 
ii) požiaru, výbuchu, úderu blesku. 
Poistenie prepravovaného nákladu začína okamihom naloženia nákladu na dopravný prostriedok za účelom jeho 
bezprostredne nasledujúcej prepravy a končí pred začatím jeho vykládky v mieste určenia, najneskôr okamihom, 
keď náklad vyložený mal byť, resp. vyložený mohol byť. 
Poistenie podľa tohto bodu sa tiež vzťahuje na poškodenie alebo zničenie prepravovaného nákladu niektorým 
z uvedených rizík pod písm. ii) počas vyloženia, medziskladovania a znovunakladania nákladu,  

II) poškodenie alebo zničenie zásob uložených v chladiacich a/alebo mraziacich zariadeniach (ďalej len „poistenie 
obsahu chladiacich a mraziacich zariadení“), ktoré tvoria súčasť poisteného súboru strojov a elektronických 
zariadení podľa Druhu poistenia "Poistenie strojov a elektronických zariadení", nasledovnými poistnými rizikami: 
i) náhle prerušenie dodávky elektrického prúdu, 
ii) funkčná porucha chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia, ktorá je zároveň poistnou udalosťou v zmysle 

VPP SEZ 2019, 
ktoré neboli zavinené poisteným alebo jeho zamestnancom,  

III) poškodenie alebo zničenie firemných štítov, svetelných neónových reklám, nápisov a iných vecí 
umiestnených na vonkajšej strane budovy, vrátane elektrickej inštalácie a nosnej konštrukcie, ktoré tvoria súčasť 
poisteného súboru skiel podľa Druhu poistenia „Poistenie skla“,  

IV) poistenie zvýšeného stavu zásob pre obdobie 30 kalendárnych dní pred Veľkou nocou a Vianocami v rovnakom 
rozsahu ako je dojednané poistenie zásob, 

V) odcudzenie automatov na vhadzovanie mincí, výherných a predajných automatov vrátane ich obsahu 
krádežou vlámaním, ak tieto tvoria súčasť poisteného súboru výrobných a prevádzkových zariadení, 

VI) škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi,  
b) Kategória B) – Manufaktúra. Poistenie sa vzťahuje aj na: 

I) poškodenie, zničenie alebo stratu poisteného predmetu počas jeho prepravy ako nákladu (ďalej len „poistenie 
prepravovaného nákladu“) následkom: 
i) nehody dopravného prostriedku, 
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 ii) požiaru, výbuchu, úderu blesku, 
Poistenie prepravovaného nákladu začína okamihom naloženia nákladu na dopravný prostriedok za účelom jeho 
bezprostredne nasledujúcej prepravy a končí pred začatím jeho vykládky v mieste určenia, najneskôr okamihom, 
keď náklad vyložený mal byť, resp. vyložený mohol byť. 
Poistenie podľa tohto bodu sa tiež vzťahuje na poškodenie alebo zničenie prepravovaného nákladu niektorým 
z uvedených rizík pod písm. ii) počas vyloženia, medziskladovania a znovunakladania nákladu,  

II) poistenie zvýšeného stavu zásob pre obdobie 30 kalendárnych dní pred Veľkou nocou a Vianocami v rovnakom 
rozsahu ako je dojednané poistenie zásob, 

III) poškodenie alebo zničenie výrobkov, obrobkov alebo surovín (ďalej len „poistenie spracovávaných výrobkov“), 
ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku poistnej udalosti na poistenom zariadení, ktoré výrobky v čase 
vzniku poistnej udalosti spracovávalo, 

c) Kategória C) – Stavebníctvo. Poistenie sa vzťahuje aj na: 
I) pracovné stroje, samohybné pracovné stroje a motorové vozidlá s prideleným EČV, ktoré tvoria súčasť 

poisteného súboru výrobných a prevádzkových zariadení, na mieste výkonu prác na území Slovenskej republiky 
v rozsahu dojednaných druhov poistenia,  

II) stavebný materiál, ktorý tvorí súčasť poisteného súboru zásob, na mieste výkonu prác na území Slovenskej 
republiky v rozsahu dojednaných druhov poistenia,  

III) náklady na prenájom náhradných strojov a zariadení za podmienky, že tieto náklady vznikli v spojení s poistnou 
udalosťou, po ktorej sa poistené veci stali nepoužiteľnými, 

d) Kategória D) – Ubytovacie a stravovacie zariadenia. Poistenie sa vzťahuje aj na: 
I) poškodenie alebo zničenie zásob uložených v chladiacich a/alebo mraziacich zariadeniach (ďalej len „poistenie 

obsahu chladiacich a mraziacich zariadení“), ktoré tvoria súčasť poisteného súboru strojov a elektronických 
zariadení podľa Druhu poistenia "Poistenie strojov a elektronických zariadení", nasledovnými poistnými rizikami: 
i) náhle prerušenie dodávky elektrického prúdu, 
ii) funkčná porucha chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia, ktorá je zároveň poistnou udalosťou v zmysle 

VPP SEZ 2019, 
ktoré neboli zavinené poisteným alebo jeho zamestnancom, 

II) škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi, 
III) náklady na náhradné ubytovanie pre hostí poisteného ubytovacieho zariadenia, ktoré sa po poistnej 

udalosti stalo neobývateľným. Náklady na náhradné ubytovanie nezahŕňajú akékoľvek vedľajšie náklady spojené 
s ubytovaním ako napr. stravu či dopravu. 

e) Kategória E) – Služby. Poistenie sa vzťahuje aj na: 
I) poškodenie alebo zničenie firemných štítov, svetelných neónových reklám, nápisov a iných vecí 

umiestnených na vonkajšej strane budovy, vrátane elektrickej inštalácie a nosnej konštrukcie, ktoré tvoria súčasť 
poisteného súboru skiel podľa Druhu poistenia „Poistenie skla“,  

II) poistenie peňazí a cenín v pokladni a/alebo bezpečnostnej schránke v dojednanom rozsahu podľa poistnej zmluvy. 
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Článok 3  
Predmety poistenia 

 

 
 

1. Poistenie živelných udalostí a odcudzenia podľa týchto ZD BA 2019, čl. 2 je možné dojednať pre nasledujúce predmety, 
pokiaľ nie je uvedené inak, v zmysle čl. 19 Špecifikácia skupín predmetov poistenia VPP PMA 2019 (ďalej len 
Špecifikácia): 
a) budovy v zmysle Špecifikácie, Skupina A – ktoré poistený vlastní alebo oprávnene užíva na výkon podnikateľskej 

činnosti. Poistenie sa dojednáva na novú hodnotu, ak nie je v zmluve uvedené inak, 
b) stavebné súčasti budovy v zmysle VPP PMA 2019, čl. 19 Špecifikácia, skupina A, ods. 2. a 3.,  
c) výrobné a prevádzkové zariadenia – v zmysle Špecifikácie, Skupina B, 
d) zásoby – v zmysle Špecifikácia, Skupina C, 
e) cudzie veci - v zmysle VPP PMA 2019, čl. 3, ods. 2.,  
f) motorové vozidlá s prideleným evidenčným číslom pre rozsah poistenia v zmysle týchto ZD BA 2019, čl. 2, ods. 12., 

písm. c), č. I), ktoré slúžia na výkon stavebnej činnosti – v zmysle VPP PMA 2019, čl. 19, ods. 7., písm. a), 
g) peňažné automaty vrátane obsahu pre rozsah poistenia v zmysle týchto ZD BA 2019, čl. 2., ods. 12., písm. a), č. V) – 

v zmysle VPP PMA 2019, čl. 19, ods. 7., písm. k), 
h) peniaze a ceniny – v zmysle Špecifikácie, Skupina D, písm. d) a e), 
i) veci zamestnancov poisteného – v zmysle Špecifikácie, Skupina D, písm. l). 

2. Pre vonkajší vandalizmus sa dojednáva nasledovné: 
a) predmetom poistenia sú poistené budovy a vedľajšie stavby vrátane stavebných súčastí a predmetov na vonkajšej 

strane poistenej budovy alebo vedľajšej stavby, 
b) poistenie vonkajší vandalizmus sa nevzťahuje na škody na skle výkladných skríň, okien, dverí alebo iných stavebných 

súčastí vrátane nalepených snímačov zabezpečovacích zariadení, nalepených fólií, nápisov, malieb a iných výzdob 
alebo povrchových úprav na poškodenom alebo zničenom skle.  

3. Poistenie skla je možné dojednať pre zasklenie stavebných súčastí a príslušenstva budovy - bežné zasklenie a zasklenie 
v zmysle OPP SKL 2019, čl. 3, ods. 2. 
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4. Poistenie strojných a elektronických zariadení je možné dojednať pre: 
a) súbor technického vybavenia budovy, za ktoré sa považujú všetky zariadenia, ktoré slúžia na prevádzkovanie, napr. 

výťahy, elektronické vstupné a garážové brány, klimatizácie, antény, satelity, elektronický vrátnik vrátane kamerového 
systému, zariadenie kotolne, elektroinštalácie v spoločných priestoroch a pod. Poistenie sa dojednáva na prvé riziko, 
pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, 

b) výrobné a prevádzkové zariadenia – v zmysle Špecifikácie, Skupina B., 
c) motorové vozidlá s prideleným evidenčným číslom pre rozsah poistenia v zmysle týchto ZD BA 2019, čl. 2, ods. 12., 

písm. c), č. I), ktoré slúžia na výkon stavebnej činnosti – v zmysle VPP PMA 2019, čl. 19, ods. 7., písm. a). 
5. Predmetom poistenia prerušenia prevádzky s denným odškodným je následná škoda, ktorou sa rozumie: 

a) ušlý zisk, t. j. zisk z realizácie predaja vyrobených výrobkov, predaného tovaru, zisk z poskytovaných služieb (ďalej 
len „zisk“), ktorý by poistený dosiahol počas doby trvania prerušenia prevádzky, najdlhšie však počas doby ručenia 
uvedenej v zmluve, ak by k prerušeniu nedošlo, 

b) fixné náklady, t. j. náklady, ktoré musí poistený bezpodmienečne vynakladať počas doby trvania prerušenia prevádzky, 
najdlhšie však počas doby ručenia uvedenej v zmluve, aby bolo čo najskôr možné opätovné obnovenie prevádzky v 
pôvodnom rozsahu, 

c) viacnáklady, t. j. účelne vynaložené náklady na skrátenie alebo zamedzenie prerušenia prevádzky v prípade poistnej 
udalosti: 
I) náklady na opatrenia smerujúce k skráteniu doby prerušenia prevádzky alebo zmiernenia následkov prerušenia 

prevádzky, 
II) náklady na prenájom náhradných priestorov alebo prípadný rozdiel medzi nákladmi vynaloženými poisteným ako 

nájomcom priestorov v mieste poistenia na prenájom náhradných priestorov, za predpokladu, že ide o náklady 
obvyklé na trhu, 

III) náklady nevyhnutné na realizáciu poistenej činnosti po dobu prerušenia prevádzky, použitie náhradných 
prostriedkov, a pod., 

IV) náklady na opatrenia potrebné k informovaniu klientov, ak museli byť vynaložené v súvislosti s prerušením 
prevádzky v podniku poisteného. 

6. Predmetom poistenia prepravovaného nákladu sú: 
a) výrobné a prevádzkové zariadenia vo vlastníctve poisteného, 
b) zásoby vo vlastníctve poisteného, 
ktoré sú prepravované vozidlom vo vlastníctve alebo oprávnenej držbe poisteného a vozidlo je riadené poisteným, jeho 
zástupcom alebo zamestnancom a to vlastným menom a na náklady poisteného. 
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Článok 4  
Výluky z poistenia 

 

 
 

1. Okrem výluk uvedených vo VPP PMA 2019, OPP ZVL 2019, VPP SEZ 2019 sa poistenie nevzťahuje ani na: 
2. Poškodenie, zničenie alebo strata poisteného predmetu počas jeho prepravy ako nákladu sa nevzťahuje na: 

a) živé zvieratá, 
b) zbrane a muníciu, 
c) toxický materiál, 
d) výbušný materiál, 
e) rádioaktívny materiál, 
f) peniaze, ceniny, cennosti, veci umeleckej hodnoty, starožitnosti, veci historickej hodnoty, zbierky, 
g) prototypy, 
h) obaly, 
i) osobné veci a batožinu, 
j) písomnosti, 
k) guľatinu. 

3. Poistenie prepravovaného nákladu sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku: 
a) vady, ktorú mal poistený náklad už v dobe pred jeho naložením na dopravný prostriedok, 
b) chýbajúceho, vadného, nevhodného alebo nedostatočného balenia nákladu, 
c) nesprávneho naloženia alebo uloženia nákladu na dopravnom prostriedku, 
d) nevhodného spôsobu prepravy alebo skladovania zásielky, 
e) obvyklých obchodných rozdielov, či obvyklých úbytkoch v množstve, objeme a hmotnosti zásielky, 
f) zníženia hodnoty prepravovaného nákladu, 
g) nedodržaním dohodnutej alebo obvyklej dodacej lehoty, oneskorením prepravy, 
h) pôsobenia poveternostných vplyvov (napr. vlhkosti vzduchu, teplotných výkyvov), lodných výparov, hmyzu, hlodavcov 

a iných živočíchov, 
i) poškriabania alebo odrenia, ako aj vnútornou vadou, t. j. stratou funkčnosti, skratom, prepätím, indukciou, implóziou, 

poruchou elektroprvkov a ich súčastí, 
j) konštrukčných, výrobných alebo materiálnych chýb, 
k) prirodzenej povahy prepravovaného nákladu, najmä škody prejavujúce sa vnútornou skazou nákladu alebo úbytkom 

spôsobeným jeho povahou, lomom, rozbitím, roztavením, rozpustením, chemickým rozkladom, vyparením, 
vyprchaním, okysličením, vysušením, rozsypaním, rozprášením, zaparením, samovznietením, plesňou, hnilobou, 
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l) uhynutia rastlín, 
m) zlého technického stavu dopravného prostriedku, 
n) zlého technického stavu manipulačných zariadení pri nakladaní a vykladaní, 
o) prudkým brzdením, závadou pneumatiky alebo inou prevádzkovou závadou, pokiaľ tieto udalosti neviedli k dopravnej 

nehode. 
4. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie pre poistenie prepravovaného nákladu za škody spôsobené: 

a) prepravou v otvorených pozemných dopravných prostriedkoch, 
b) nakládkou a vykládkou, 
c) na nezabalenom náklade, 
d) na použitom náklade (používanom, opotrebovanom náklade) alebo náklade, ktorý je zasielaný v poškodenom stave, 
e) osobou, ktorá viedla vozidlo prepravujúce poistený náklad alebo peňažným poslom pod vplyvom alkoholu alebo 

návykových látok alebo liekov s vyznačeným zákazom vedenia vozidla. Toto platí tiež, ak sa vodič havarovaného 
vozidla odmietne podrobiť príslušnému vyšetreniu na zistenie hladiny alkoholu alebo prítomnosti návykových látok 
v krvi. 

5. Poistenie prepravovaného nákladu sa nevzťahuje na škody vzniknuté dopravcovi, zasielateľovi alebo skladovateľovi 
nákladu. 

6. Poistenie obsahu chladiacich a mraziacich zariadení sa nevzťahuje na škody: 
a) spôsobené výpadkom istenia prívodu elektrickej energie zabezpečovanej ističom alebo poistkami, 
b) na zásobách, ktorým v dobe škodovej udalosti uplynula záručná doba spotreby, 
c) na zásobách, ktoré svojím charakterom nevyžadujú uloženie v chladiacich alebo mraziacich zariadeniach, 
d) prerušením dodávky elektrickej energie, ktoré bolo vopred poistenému ohlásené jeho dodávateľom, 
e) stratou hmotnosti zásob výmrazom, 
f) bežným opotrebením chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia, 
g) nedodržaním návodu na používanie a obsluhu alebo podmienok údržby zariadenia. 

 
Článok 5  
Spoluúčasť 

 

 

 1. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, ktorá je uvedená v zmluve, okrem poistných rizík atmosférické zrážky a škody 
spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi, pre ktoré sa dojednáva spoluúčasť uvedená v zmluve, minimálne však 50,00 Eur. 

2. Pre poškodenie, zničenie alebo stratu poisteného predmetu počas jeho prepravy ako nákladu sa dojednáva spoluúčasť 
10%, min. 300,00 Eur, ak nie je v zmluve uvedené inak. 

3. Pre poškodenie alebo zničenie zásob uložených v chladiacich a/alebo mraziacich zariadeniach sa dojednáva spoluúčasť 
10%, min. 150,00 Eur, ak nie je v zmluve uvedené inak. 

4. Pre poškodenie alebo zničenie výrobkov, obrobkov alebo surovín, ktoré poistené zariadenie v čase vzniku poistnej udalosti 
spracovávalo sa dojednáva spoluúčasť 10%, min. 150,00 Eur, ak nie je v zmluve uvedené inak. 

5. Poistenie prerušenia prevádzky s denným odškodným sa odchylne od OPP ZBI 2019, OPP ODVBI 2019 a OPP MBBI 
2019 čl. 7, ods. 1. a 2. dojednáva bez spoluúčasti poisteného na poistnom plnení.  

 
Článok 6  
Poistné plnenie 

 

 

 1. V prípade poistnej udalosti podľa čl. 2, ods. 7., 8. a 9. poisťovateľ poskytne poistné plnenie nasledovne: 
a) výška poistného plnenia za denné odškodné sa stanoví ako súčin počtu prevádzkových dní trvania prerušenia 

prevádzky a výšky denného odškodného, maximálne však 5 000,00 Eur, 
b) v prípade, ak súčin počtu prevádzkových dní trvania prerušenia prevádzky a výšky denného odškodného presiahne 

5 000,00 Eur, stanoví sa skutočná výška následnej škody spôsobenej prerušením. Skutočná výška škody bude 
stanovená ako súčet ušlého zisku počas trvania prerušenia prevádzky, fixných nákladov počas trvania prerušenia 
prevádzky a  viacnákladov vynaložených v súvislosti s prerušením prevádzky.  
Ušlý zisk počas trvania prerušenia prevádzky bude stanovený ako súčin počtu prevádzkových dní trvania prerušenia 
prevádzky a výšky ušlého zisku za jeden deň.  
Výška ušlého zisku za jeden deň bude stanovená ako 1/360 ročného hrubého zisku počas dvanástich po sebe 
nasledujúcich mesiacov pred prerušením prevádzky. 
Fixné náklady počas trvania prerušenia prevádzky budú stanovené ako súčin počtu prevádzkových dní trvania 
prerušenia prevádzky a výšky fixných nákladov za jeden deň. 
Výška fixných nákladov za jeden deň bude stanovená ako 1/360 fixných nákladov počas 12 po sebe nasledujúcich 
mesiacov pred prerušením prevádzky. 
Viacnáklady sa započítajú do výšky skutočnej škody vždy celé. 
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie vo výške, ktorá zodpovedá:  
I) skutočnej škode alebo 
II) súčinu počtu prevádzkových dní trvania prerušenia prevádzky a výšky denného odškodného 

podľa toho, ktorá hodnota je nižšia. 
Poistná suma je stanovená ako súčin denného odškodného a doby ručenia v dňoch. 
Osobitne sa dojednáva, že čl. 9, ods. 15., 16. a 18. VPP PMA 2019 a čl. 5, ods. 8. OPP ZBI 2019, OPP MBBI 2019 a OPP 
ODVBI 2019 sa neuplatňujú. 
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Článok 7  
Limity poistného plnenia 

 

 

 1. Pre jednotlivé riziká v zmysle týchto ZD BA 2019 sa dojednávajú nasledovné limity plnenia: 
a) pre riziko atmosférické zrážky podľa čl. 2, ods. 2.: 2 000,00 Eur za všetky poistené predmety, 
b) pre vonkajší vandalizmus v zmysle čl. 2, ods. 4., písm. a) sa dojednáva limit plnenia vo výške poistnej sumy pre 

stavebné súčasti, maximálne však 10 000,00 Eur, 
c) pre úmyselné poškodenie alebo zničenie povrchu veci akýmkoľvek znečistením, zafarbením a pod. v zmysle čl. 2, ods. 

4., písm. b): poistná suma dojednaná pre riziko „Odcudzenie“, maximálne však 1 000,00 Eur, 
d) pre náklady uvedené v čl. 2, ods. 10., písm. a) – g): 5% z poistnej sumy poškodeného alebo zničeného predmetu poistenia. 

V zmluve je možné dojednať navýšenie ročného limitu plnenia pre uvedené náklady. O dojednanú hodnotu bude 
navýšené maximálne plnenie poisťovateľa. 
Poistné plnenie poskytnuté poisťovateľom za vynaložené náklady v zmysle týchto ZD BA 2019, čl. 2, ods. 10. a 11., písm. 
a) a náklady v zmysle VPP PMA 2019, čl. 2, ods. 3. až 6. spolu s poistným plnením za poškodené alebo zničené veci je 
obmedzené poistnou sumou pre jednotlivé položky predmetov poistenia  alebo limitom poistného plnenia dojednaného 
v zmluve alebo týchto ZD BA 2019, 

e) pre náklady uvedené v čl. 2, ods. 11., písm. b) sa dojednáva limit plnenia vo výške:  
I) 5 % z poistného plnenia, max. 10 000,00 Eur pre ekologické zvýhodnenie vrátane nákladov na získanie 

energetického certifikátu, 
II) 1 000,00 Eur pre náklady na architektom vyhotovený projekt.  
Limit plnenia sa dojednáva nad rámec dojednanej poistnej sumy pre poistenú budovu. 
Poistné plnenie poskytnuté poisťovateľom za vynaložené náklady v zmysle týchto ZD BA 2019, čl. 2, ods. 11., písm. 
b) bude poskytnuté na základe faktúry, preukazujúcej nainštalovanie ekologických zariadení/opatrení v zmysle týchto 
Zmluvných dojednaní na poistenú budovu, na ktorej nastala poistná udalosť. Poisťovateľ je po poistnej udalosti 
oprávnený si vyžiadať doplňujúce doklady k vyplateniu nákladov na ekologické zvýhodnenie poistenej budovy, 

f) pre škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi podľa čl. 2, ods. 12., písm. a), č. VI) a písm. d), č. II) : 1 000,00 Eur pre 
všetky poistené budovy, 

g) pre poškodenie, zničenie alebo stratu poisteného predmetu počas jeho prepravy ako nákladu podľa čl. 2, ods. 12., 
písm. a), č. I) a písm. b), č. I): 5 000,00 Eur za všetky poistené predmety, 

h) pre poškodenie alebo zničenie zásob uložených v chladiacich a/alebo mraziacich zariadeniach podľa čl. 2, ods. 12., 
písm. a), č. II) a písm. d), č. I): 1 000,00 Eur, 

i) pre poškodenie alebo zničenie firemných štítov, svetelných neónových reklám, nápisov podľa čl. 2, ods. 12., písm. a), 
č. III) a písm. e), č. I): 500,00 Eur, 

j) pre poistenie zásob podľa čl. 2, ods. 12., písm. a), č. IV) a písm. b), č. II) sa počas obdobia 30 kalendárnych dní pred 
Veľkou nocou a Vianocami dojednáva dvojnásobný limit plnenia dohodnutého v poistnej zmluve, 

k) pre odcudzenie automatov na vhadzovanie mincí, výherných a predajných automatov vrátane ich obsahu krádežou 
vlámaním podľa čl. 2, ods. 12., písm. a), č. V): poistná suma poisteného predmetu, maximálne však 1 000,00 Eur, 

l) poistenie spracovávaných výrobkov podľa čl. 2, ods. 12., písm. b), č. III) sa dojednáva na prvé riziko s poistnou sumou 
10 000,00 Eur a limitom plnenia pre jednu poistnú udalosť 2 000,00 Eur, 

m) pre poškodenie alebo zničenie pracovných strojov, samohybných pracovných strojov a motorových vozidiel s 
prideleným EČV na mieste výkonu prác na území Slovenskej republiky podľa čl. 2, ods. 12., písm. c), č. I): 3 000,00 
Eur pre všetky poistené predmety, 

n) pre poškodenie stavebného materiálu na mieste výkonu prác na území Slovenskej republiky podľa čl. 2, ods. 12., písm. 
c), č. II): 3 000,00 Eur pre všetky poistené predmety, 

o) pre náklady na prenájom náhradných strojov a zariadení podľa čl. 2, ods. 12., písm. c), č. III): 5 000,00 Eur a zároveň 
limit plnenia pre jednu poistnú udalosť 500,00 Eur, 

p) pre náklady na náhradné ubytovanie pre hostí poisteného ubytovacieho zariadenia podľa čl. 2, ods. 12., písm. d), č. III): 
2 000,00 Eur a zároveň limit plnenia pre jedného hosťa 50,00 Eur s maximálnou dĺžkou náhradného ubytovania 2 dni, 

q) pre peniaze a ceniny v pokladni a/alebo bezpečnostnej schránke podľa čl. 2, ods. 12., písm. e), č. II): 1 000,00 Eur. 
 
Článok 8  
Povinnosti poisteného a/alebo poistníka 

 

 

 1. Pre poistenie obsahu chladiacich a mraziacich zariadení sa povinnosti poistníka/poisteného uvedené vo VPP SEZ 2019 
dopĺňajú o nasledovné povinnosti: 
a) pri prerušení dodávky elektrickej energie vykonať všetky dostupné opatrenia zabraňujúce poškodeniu alebo zničeniu 

poistených zásob, 
b) zabezpečiť, aby zariadenie, ktorého obsah je poistený, vrátane elektrickej inštalácie, bolo inštalované osobou na to 

oprávnenou a aby oprávnená osoba vykonávala pravidelné prehliadky a revízie, 
c) preukázať výšku vzniknutej škody; viesť presnú evidenciu o množstve uskladnených zásob v zariadeniach, 
d) v zariadeniach skladovať len také množstvo zásob, ktoré zodpovedá príslušným technickým normám alebo návodu 

výrobcu, dôsledne dodržiavať hygienické a veterinárne predpisy, 
e) v prípade vzniku škodovej udalosti poškodené alebo zničené zásoby uschovať do doby, kedy budú predložené na 

posúdenie škody likvidátorovi poisťovateľa, ak nebolo poisťovateľom stanovené inak, alebo ak nebolo nevyhnutné z 
hygienických dôvodov uskutočniť okamžitú likvidáciu, 
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f) ak bola z dôvodu škodovej udalosti nevyhnutná likvidácia zničených alebo poškodených zásob, dokladovať 
poisťovateľovi potvrdenie (vydané osobou vykonávajúcou likvidáciu) o množstve a druhu likvidovaných zásob, ak 
nebolo pri obhliadke dohodnuté inak, 

g) predložiť poisťovateľovi protokol o vzniku, príčine a rozsahu škody potvrdený hygienikom, ak bola z hygienických 
dôvodov nevyhnutná okamžitá likvidácia poškodených alebo zničených zásob, 

h) predložiť poisťovateľovi potvrdenie dodávateľa elektrickej energie, že došlo k prerušeniu dodávky elektrickej energie 
alebo v prípade, ak škoda vznikla v dôsledku funkčnej poruchy zariadenia, predložiť poisťovateľovi potvrdenie o 
odstránení poruchy vystavené osobou oprávnenou na túto činnosť. 

 

 

 

 
Článok 9  
Miesto poistenia 

 

 

 1. Miesto poistenia je pre jednotlivé predmety poistenia uvedené v zmluve. 
2. Poistenie prepravovaného nákladu sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté na území Slovenskej republiky.  
3. Pre poistenie pracovných strojov, samohybných pracovných strojov, motorových vozidiel s prideleným EČV a stavebného 

materiálu podľa čl. 2, ods. 12., písm. c), č. I) a II) sa miesto poistenia rozširuje o miesta výkonu prác na území Slovenskej 
republiky. 

 
Článok 10  
Výklad pojmov 

 

 

 Pre účely tohto poistenia platí: 
1. Za škody spôsobené Atmosférickými zrážkami sa považuje poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia v dôsledku 

silných, prívalových alebo dlhotrvajúcich atmosférických zrážok, ktoré: 
a) vniknú cez nepoškodené, správne technologicky vyhotovené a riadne uzatvorené stavebné prvky budovy (okná, dvere, 

strecha, obvodový plášť), 
b) spôsobia spätné vystúpenie vody z udržiavaného a technicky plne funkčného kanalizačného potrubia, ktoré je 

vybavené spätnou klapkou.  
Za atmosférické zrážky sa považujú dažďové zrážky, voda z topiaceho sa snehu, ľadu alebo námrazy.   
Za poistnú udalosť sa nepovažuje škoda, ku ktorej došlo vniknutím atmosférických zrážok do miesta poistenia cez otvorené 
okná, dvere alebo iné otvory, cez otvory v streche spôsobené obnovami, rekonštrukciami alebo inými prácami. Poistenie 
sa nevzťahuje na škody opotrebovaním, chybami projektu, nedodržaním technologických postupov výstavby alebo 
montáže alebo nesprávnou údržbou a na škody, ktoré vznikli na vonkajšej fasáde bytového domu. Za poistnú udalosť sa 
tiež nepovažuje škoda spôsobená vodou unikajúcou z kanalizačného potrubia alebo jeho časti, ktoré sa nepovažuje za 
spoločné zariadenie domu.  

2. Bežné zasklenie – je zasadené alebo osadené sklo bez ohľadu na jeho hrúbku a bez špeciálnych povrchových úprav. Ide 
predovšetkým o sklo zasadené v rámoch okien, dverí a pod. Za bežné zasklenie sa nepovažuje bezpečnostné sklo, 
izolačné sklo alebo sklo s inou špeciálnou povrchovou úpravou. 

3. Denné odškodné – suma uvedená v zmluve ako maximálna hranica poistného plnenia poisťovateľa za jeden prevádzkový 
deň trvania prerušenia prevádzky. 

4. Za ekologické zvýhodnenie budov sa považuje použitie tzv. ekologickej architektúry pri znovuobnovení značne 
poškodenej alebo zničenej poistenej budovy, pričom za ekologickú architektúru sa považuje najmä: 

- využívanie materiálov ohľaduplných k životnému prostrediu a prírodných materiálov (minerálna vlna, 
expandovaný polystyrén (EPS), eco-cement),  

- použitie kombinácie kvalitnej izolácie a systému kúrenia a ventilácie, ktorý používa povrchy vyžarujúce teplo za 
účelom zabráneniu únikom tepla (vzduchotechnické jednotky vybavené rekuperačnou jednotkou, nízkoteplotné 
radiátory, kogeneračné jednotky, adiabatické chladenie, systém automatického tienenia a chladenia, vegetatívne 
alebo rastlinné strechy, izolačné zasklenie), 

- použitie strešných solárnych panelov, fotovoltaických panelov 
- využitie geotermálneho tepelného čerpadla, 
- využitie kotla na biomasu/pelety, 
- systémy na zadržiavanie a následné využitie dažďovej vody (napr. na splachovanie, sprchy a pod.). 

5. Mesiac  – tridsať po sebe nasledujúcich dní. 
6. Prevádzkový deň – časový úsek, počas ktorého je bežne vykonávaná prevádzková činnosť v poistenej prevádzke, 

prípadne časový úsek, kedy je poistená prevádzka otvorená podľa platných otváracích hodín.  
7. Za škodu spôsobenú voľne žijúcimi živočíchmi sa považuje škoda spôsobená deštrukčnou činnosťou voľne žijúcich 

živočíchov na elektroinštalácii alebo na vonkajšej fasáde stavieb, t. j. na izolácii z penového polystyrénu alebo minerálnej 
vlny, ak na izolácii bola konečná povrchová úprava. 
Pre toto rozšírenie poistného krytia sa povinnosti poistníka/poisteného uvedené v čl. 5 OPP ZVL 2019 rozširujú o povinnosť: 
a) vykonávať deratizáciu, ak tak ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, 
b) predložiť doklad o vykonaných deratizáciách v prípade požiadania poisťovateľa. 

8. Trvanie prerušenia prevádzky - obdobie, ktoré začína okamihom vzniku škody na veci a ktoré sa končí buď:  
a) dňom úplného obnovenia prevádzky alebo  
b) po uplynutí doby ručenia,  
podľa toho, čo nastane skôr.  
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 Oddiel II – Poistenie zodpovednosti za škodu 
 

Článok 11  
Rozsah poistenia 

 

 
 

1. Pokiaľ je v zmluve dojednané poistenie „Poistenie zodpovednosti za škodu“, poistenie sa vzťahuje na prípad právnym 
predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú inému v rozsahu podľa VPP ZOD 2019. 

2. Poistenie zodpovednosti z bežného občianskeho života v rozsahu VPP ZOD 2019, čl. 2., ods. 8., písm. a) – c) sa vzťahuje 
aj na zodpovednosť z bežného občianskeho života fyzických osôb trvalo žijúcimi v spoločnej domácnosti s osobami 
pôsobiacimi v štatutárnych orgánoch poistenej spoločnosti.  

3. Pokiaľ je v zmluve dojednané „Poistenie zodpovednosti za škodu“ poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za 
čistú finančnú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s poistenými činnosťami alebo poistenými vzťahmi. 

4. Rozsah poistenia sa pre jednotlivé kategórie podnikateľskej činnosti dojednané v zmluve dopĺňa nasledovne: 
a) Kategória A) – Veľkoobchod, maloobchod. Poistenie sa vzťahuje aj na: 

I) zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú prenosom infekčných chorôb salmonelózy a listeriózy, 
b) Kategória B) – Manufaktúra. Poistenie sa vzťahuje aj na: 

I) zodpovednosť poisteného za škody spôsobené na hnuteľných i nehnuteľných veciach, ktoré poistený prevzal za 
účelom vykonania objednanej činnosti, ak je objednaná činnosť zároveň poistenou činnosťou (ďalej len 
„zodpovednosť poisteného za škody na veciach prevzatých“), 

II) zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na hnuteľných veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve poisteného a 
ktoré poistený oprávnene užíva na výkon poistenej činnosti (ďalej len „zodpovednosť poisteného za škody na 
cudzích užívaných hnuteľných veciach“), 

c) Kategória C) – Stavebníctvo. Poistenie sa vzťahuje aj na: 
I) zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na hnuteľných veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve poisteného a 

ktoré poistený oprávnene užíva na výkon poistenej činnosti (ďalej len „zodpovednosť poisteného za škody na 
cudzích užívaných hnuteľných veciach“), 

II) zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na nadzemných a podzemných vedeniach akéhokoľvek 
druhu, 

III) zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú v dôsledku atmosférických zrážok pri realizácií výstavby, 
prestavby alebo úpravy nehnuteľností, 

d) Kategória D) – Ubytovacie a stravovacie zariadenia. Poistenie sa vzťahuje aj na: 
I) zodpovednosť poisteného za škody spôsobené na veciach návštevníkov odložených alebo vnesených  do 

ubytovacích priestorov alebo do priestorov vyhradených na uloženie vecí, alebo odovzdaných za tým účelom 
poistenému alebo niektorému zamestnancovi poisteného, v súvislosti s výkonom poistených činností (ďalej len 
„zodpovednosť poisteného za škody na veciach vnesených a odložených“), 

II) zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú prenosom infekčných chorôb salmonelózy a listeriózy, 
III) zodpovednosť poisteného za škody spôsobené na športových potrebách návštevníkov odložených alebo 

vnesených  do ubytovacích priestorov, 
e) Kategória E) – Služby. Poistenie sa vzťahuje aj na: 

I) zodpovednosť poisteného za škody spôsobené na hnuteľných i nehnuteľných veciach, ktoré poistený prevzal za 
účelom vykonania objednanej činnosti, ak je objednaná činnosť zároveň poistenou činnosťou (ďalej len 
„zodpovednosť poisteného za škody na veciach prevzatých“), 

II) zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na hnuteľných veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve poisteného a 
ktoré poistený oprávnene užíva na výkon poistenej činnosti (ďalej len „zodpovednosť poisteného za škody na 
cudzích užívaných hnuteľných veciach“),  

III) zodpovednosť poisteného za škody spôsobené na veciach návštevníkov odložených alebo vnesených  do 
ubytovacích priestorov alebo do priestorov vyhradených na uloženie vecí, alebo odovzdaných za tým účelom 
poistenému alebo niektorému zamestnancovi poisteného, v súvislosti s výkonom poistených činností (ďalej len 
„zodpovednosť poisteného za škody na veciach vnesených a odložených“). 

Zodpovednosť 
z bežného 
občianskeho 
života 
 

Zodpovednosť 
za čisté 
finančné škody 
 

Kategória A) 
Veľkoobchod, 
maloobchod 
 

Kategória B)  
Manufaktúra 

 

 

 

Kategória C)  
Stavebníctvo 
 

Kategória D)  
Ubytovacie 
a stravovacie 
zariadenia 
 

Kategória E)  
Služby 
 

 
Článok 12  
Výluky z poistenia 

 

 

 1. Zodpovednosť poisteného za čistú finančnú škodu sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za: 
a) škody spôsobené v dôsledku akéhokoľvek nedodržania lehôt, termínov, prekročenia dohodnutej doby vykonania, či iného 

druhu omeškania poisteného, 
b) škody spôsobené akýmkoľvek poskytovaním inšpekčných, dozorných, poradenských, sprostredkovateľských, 

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

c) škody súvisiace s vykonávaním účtovníckych služieb, audítorských služieb, daňového poradenstva, 
d) škody súvisiace s akýmikoľvek finančnými operáciami, vrátane akéhokoľvek obchodovania na finančných trhoch, 

bankovými obchodmi, leasingovými, poistnými, platobnými operáciami a činnosťami, 
e) škody spôsobené schodkom na finančných hodnotách správou, ktorých bol poistený poverený, 
f) škody spôsobené porušením alebo neoprávneným zásahom do práv duševného vlastníctva, 
g) škody spôsobené porušením povinnosti zachovávať mlčanlivosť, 
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h) škody vyplývajúce z akéhokoľvek nedodania, výpadku elektrickej energie, plynu, alebo iných energetických surovín či 
zdrojov, 

i) škody vyplývajúce z akéhokoľvek poškodenia nadzemných a podzemných vedení; bez ohľadu na vlastnícky vzťah 
poisteného či ním poverených osôb k týmto nadzemným a podzemným vedeniam, 

j) škody vzniknuté v príčinnej súvislosti s rozhodnutím orgánov poisteného či ním poverených osôb, 
k) škodu ktorá vznikla v súvislosti s akýmkoľvek trestným činom poisteného či ním poverených osôb. 
l) Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za čistú finančnú škodu spôsobenú vadným výrobkom 

poisteného alebo vadne vykonanou prácou poisteného, ani na zodpovednosť poisteného za čistú finančnú škodu 
vzniknutú na životnom prostredí a na z toho vyplývajúce, následné a súvisiace škody. 

2. Zodpovednosť poisteného za škody na veciach prevzatých sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škody spôsobené: 
a) na lietadlách, lodiach, plavidlách akéhokoľvek druhu, 
b) na prevzatých veciach v dôsledku opotrebenia, korózie, erózie, kavitácie, oxidácie alebo únavy materiálu, 
c) na prevzatých veciach samotnou objednanou činnosťou, 
d) odcudzením, 
e) stratou, 
f) na ušlom zisku. 

3. Zodpovednosť poisteného za škody na cudzích užívaných hnuteľných veciach sa nevzťahuje na škody spôsobené: 
a) na motorových a nemotorových vozidlách, 
b) na lietadlách, plavidlách, 
c) na pracovných strojoch schopných samostatného pohybu (s EČV aj bez EČV), 
d) na stolných počítačoch, notebookoch, mobilných telefónoch, kamerách, fotoaparátoch a iných obdobných zariadeniach, 
e) na športových potrebách, 
f) z dôvodu opotrebovania, korózie, erózie, kavitácie, oxidácie alebo únavy materiálu, 
g) z dôvodu nesprávneho používania, zanedbania údržby, 
h) odcudzením, 
i) stratou, 
j) na ušlom zisku. 

4. Poistenie zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú na nadzemných a podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu sa 
nevzťahuje na akékoľvek následné nároky vyplývajúce z poškodenia nadzemných alebo podzemných vedení, najmä na ušlý 
zisk. 
Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu: 
a) ak si poistený, neobstaral pred zahájením prác relevantné podklady k umiestneniu, trasovaniu podzemných vedení, pričom 

dôkazné bremeno zaťažuje poisteného, 
b) ak poistený nemal pred výkonom prác povolenie na výkon prác v blízkosti podzemného vedenia, 
c) ak poistený nezaistil pred výkonom prác vytýčenie podzemného vedenia (vrátane protokolárneho prebratia) 

prostredníctvom majiteľa, prevádzkovateľa alebo správcu vedenia, pokiaľ je to pri danom type vedenia obvyklé, 
d) ak poistený nedodržal pokyny pre práce, stanovené majiteľom, prevádzkovateľom alebo správcom vedenia. 

5. Poistenie zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú v dôsledku atmosférických zrážok pri realizácií výstavby, prestavby 
alebo úpravy nehnuteľností sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škody v prípade ak poistený nevykonal, alebo 
vykonal zjavne nedostatočne preventívne opatrenia smerujúce k zabráneniu vzniku škody spôsobenej v dôsledku 
atmosférických zrážok. 

6. Poistenie zodpovednosti poisteného za škody na veciach vnesených a odložených sa nevzťahuje na zodpovednosť 
poisteného za škody spôsobené: 
a) na motorových a nemotorových vozidlách, 
b) na bicykloch a iných obdobných dopravných prostriedkoch, 
c) na lietadlách, plavidlách, 
d) na pracovných strojoch schopných samostatného pohybu (s EČV aj bez EČV), 
e) na stolných počítačoch, notebookoch, mobilných telefónoch, kamerách, fotoaparátoch a iných obdobných zariadeniach, 
f) na športových potrebách, 
g) pri činnosti vykonávanej nad rámec obvyklej manipulácie s nimi, 
h) stratou, spôsobenou inak ako odcudzením. 

7. Poistenie zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú prenosom infekčných chorôb salmonelózy a listeriózy sa 
nevzťahuje na akékoľvek škody spôsobené: 
a) v dôsledku preukázateľného zanedbania hygienických štandardov, 
b) v prípade, podávania pokrmov tepelne neupraveného mäsa a vajec, 
c) v súvislosti s predajom, podávaním, prípravou pokrmu žemľovka. 

 
Článok 13  
Spoluúčasť 

 

 

 1. Pre poistenie zodpovednosti podľa čl. 11, ods. 3. a 4. sa dojednáva spoluúčasť 10%, min. 200,00 Eur, ak nie je v zmluve 
uvedené inak. 
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Článok 14  
Sublimit poistného plnenia 

 

 

 1. Sublimitom poistného plnenia pre poistenie: 
a) podľa čl. 11, ods. 3. týchto ZD BA 2019 je poistná suma pre „Poistenie zodpovednosti za škodu“, avšak maximálne 

5 000,00 Eur pre jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období a pre všetkých poistených v rámci poistnej 
zmluvy, 

b) podľa čl. 11, ods. 4., písm. a), č. I), písm. d) č. II) týchto ZD BA 2019 je poistná suma pre „Poistenie zodpovednosti za 
škodu“, avšak maximálne 5 000,00 Eur pre jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období a pre všetkých 
poistených v rámci poistnej zmluvy, 

c) podľa čl. 11, ods. 4., písm. b), č. I), písm. e) č. I) týchto ZD BA 2019 je poistná suma pre „Poistenie zodpovednosti za 
škodu“, avšak maximálne 5 000,00 Eur pre jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období a pre všetkých 
poistených v rámci poistnej zmluvy, 

d) podľa čl. 11, ods. 4., písm. b), č. II), písm. c), č. I), písm. e), č. II) týchto ZD BA 2019 je poistná suma pre „Poistenie 
zodpovednosti za škodu“, avšak maximálne 3 000,00 Eur pre jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období 
a pre všetkých poistených v rámci poistnej zmluvy, 

e) podľa čl. 11, ods. 4., písm. c), č. II) týchto ZD BA 2019 je poistná suma pre „Poistenie zodpovednosti za škodu“, avšak 
maximálne 1 000,00 Eur pre jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období a pre všetkých poistených 
v rámci poistnej zmluvy, 

f) podľa čl. 11 ods. 4. písm. c), č. III) týchto ZD BA 2019 je poistná suma pre „Poistenie zodpovednosti za škodu“, avšak 
maximálne 1 000,00 Eur pre jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období a pre všetkých poistených 
v rámci poistnej zmluvy, 

g) podľa čl. 11, ods. 4., písm. d), č. I) a písm. e), č. III) týchto ZD BA 2019 je poistná suma pre „Poistenie zodpovednosti 
za škodu“, avšak maximálne 3 000,00 Eur pre jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období a pre všetkých 
poistených v rámci poistnej zmluvy, 

h) podľa čl. 11, ods. 4., písm. d), č. III) týchto ZD BA 2019 je poistná suma pre „Poistenie zodpovednosti za škodu“, avšak 
maximálne 2 000,00 Eur pre jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období a pre všetkých poistených 
v rámci poistnej zmluvy. 

 
Oddiel III – Spoločné ustanovenia 
 
Článok 15  
Spoločné ustanovenia o poistnom plnení 

 

 

 1. V prípade poistných udalostí pre poistenie podľa oddielu I a II týchto ZD BA 2019, kde výška škody nepresiahne  
500,00 Eur a pokiaľ poistník alebo poistený poskytne poisťovateľovi postačujúce doklady o vzniknutej škode 
(fotodokumentácia, záznam o vyšetrovaní na polícii a pod.), je možné dohodnúť  
s poisťovateľom výplatu poistného plnenia bez šetrenia priebehu a rozsahu škody obhliadkou poisťovateľom.  

2. Na spôsobe nahlasovania vzniknutých škôd a forme výplaty poistného plnenia sa vždy dohodne poistník a poisťovateľ 
individuálne.  

 
Článok 16  
Záverečné ustanovenia 

 

 

 1. VPP PMA 2019, OPP ZVL 2019, OPP ODV 2019, OPP SKL 2019, VPP SEZ 2019, OPP ZBI 2019, OPP ODVBI 2019, OPP 
MBBI 2019, VPP ZOD 2019 a tieto ZD BA 2019 sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

2. Schválené predstavenstvom poisťovateľa dňa 24.09.2019. 
3. Tieto ZD BA 2019 nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia predstavenstvom poisťovateľa a účinnosť dňom 01.10.2019. 

 


