
Článok 1
Úvodné ustanovenie

1. Poistenie skla, ktoré uzaviera KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group (ďalej len „poisťovňa“), upravujú príslušné ustano-
venia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre 
poistenie majetku č. 106-6 (ďalej len „VPP MP 106-6“), tieto Osobit-
né poistné podmienky pre poistenie skla (ďalej len „OPP SK 256-6“) 
a poistná zmluva. 

2. Uvedené poistné podmienky sú súčasťou poistnej zmluvy.

Článok 2
Predmet poistenia

1. Poistenie sa vzťahuje na pevne osadené sklo alebo súbor pevne 
osadených skiel, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve, vrátane na-
lepených neodnímateľných snímačov zabezpečovacieho zariadenia, 
nalepených fólií, nápisov, malieb, inej výzdoby alebo špeciálnej povr-
chovej úpravy, ak sú súčasťou poisteného skla.

2. Ak sa to v poistnej zmluve výslovne dojedná, vzťahuje sa poistenie aj 
na:
a) svetelné reklamy a svetelné nápisy vrátane ich elektrickej inšta-

lácie a nosnej konštrukcie,
b) svetelné pulty, vitríny a sklenené steny vnútri budovy.

Článok 3
Poistné riziká

Poistenie sa vzťahuje na rozbitie poisteného skla akoukoľvek náhodnou 
udalosťou, ktorá nie je vo VPP MP 106-6, v článku 4 týchto OPP SK 256-6  
alebo v poistnej zmluve vylúčená. Za rozbitie skla sa považuje aj také 
poškodenie skla, pri ktorom je ohrozená bezpečnosť osôb a je nevyhnut-
ná jeho výmena.

Článok 4
Výluky z poistenia

Z poistenia nevzniká právo na plnenie za škody: 
a) vzniknuté pri doprave skla,
b) vzniknuté pri inštalácii, montáži, demontáži skla alebo pri lepení fólie 

na sklo,
c) spôsobené poškriabaním povrchu alebo odbitím úlomkov skla,
d) spôsobené netesnosťou okrajových spojov viacerých sklenených ta-

búľ,
e) spôsobené prievanom – t. j. dynamickým pôsobením hmoty vzduchu 

cez otvory v nehnuteľnosti na poistenú vec tak, že ju uvedie do po-
hybu a následným narazením o inú vec alebo o samú seba dôjde k 
poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci.

Článok 5
Poistná hodnota, poistná suma

Poistnou hodnotou je hodnota nového skla rovnakého prevedenia, vrá-
tane nalepených neodnímateľných snímačov zabezpečovacieho zariade-
nia, nalepených fólií, nápisov, malieb alebo inej výzdoby, ak sú súčasťou 
poisteného skla (poistenie na novú hodnotu). 

Článok 6
Povinnosti poistníka a/alebo poisteného 

1. Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoria-
cich právny poriadok Slovenskej republiky a stanovených v poist-
ných podmienkach a zmluvných dojednaniach uvedených v článku 1 
týchto OPP SK 256-6 je poistník a/alebo poistený povinný:
a) sklo udržiavať v riadnom technickom stave,
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b) nevystavovať sklo priamemu ohňu alebo sálavému teplu (napr. 
pri rozmrazovaní alebo odstraňovaní náterov).

2. Pri nesplnení povinností uvedených v ods. 1 tohto článku je poisťov-
ňa oprávnená znížiť poistné plnenie až do 50 %.

Článok 7
Poistná udalosť

Poistnou udalosťou je také poškodenie alebo zničenie poisteného skla, 
pri ktorom pevne osadené sklo bolo rozbité, prasknuté alebo poškodené 
tak, že je nevyhnutná jeho výmena a toto poškodenie alebo zničenie 
bolo spôsobené akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je v poist-
ných podmienkach uvedených v Článku 4 týchto OPP SK 256-6 alebo v 
poistnej zmluve vylúčená a z nej vzniknutá škoda, ktorá zakladá právo 
na plnenie.

Článok 8
Poistné plnenie

1. Ak bolo poistené sklo rozbité, vzniká poistenému právo, aby mu po-
isťovňa vyplatila sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na zno-
vunadobudnutie skla rovnakého prevedenia, ktoré sú v čase vzniku 
poistnej udalosti a v mieste poistenia obvyklé, vrátane nákladov na 
inštaláciu nalepených snímačov zabezpečovacích zariadení, nalepe-
ných fólií, zhotovenie nápisov, malieb inej výzdoby alebo špeciálnej 
povrchovej úpravy, ak boli súčasťou poisteného skla. 

2. Poisťovňa poskytne poistné plnenie aj za náklady na núdzové zabez-
pečenie výplne po rozbitom skle, ak ich poistený vynaložil, maximál-
ne však do výšky 20 % nadobúdacej ceny poisteného skla.

3. Ak bola horná hranica plnenia určená poistnou sumou, neznižuje 
sa táto horná hranica o poistné plnenie vyplatené za náklady podľa 
ods. 2 tohto článku.

4. Pri stanovení poistného plnenia sa neprihliada na prípadnú stratu 
umeleckej alebo historickej hodnoty poisteného skla; strata umelec-
kej alebo historickej hodnoty poisteného skla nie je v poistnom plnení 
zohľadňovaná.

Článok 9
Výklad pojmov

Pre účely týchto OPP SK 256-6 platí nasledovný výklad pojmov:
1. Pevne osadeným sklom sa rozumie sklo hrúbky min. 3 mm pevne spojené s 

budovou alebo stavbou a sklo hrúbky min. 3 mm vsadené v ráme, kto-
rý je stavebnou súčasťou budovy alebo stavby. Za pevne osadené sklo 
sa nepovažuje obyčajné sklo v oknách, dverách, svetlíkoch, strechách, 
stenách a pod. hrúbky menšej ako 3 mm s výnimkou ditermálneho 
skla, vrstveného skla a iných špeciálnych skiel, sklenené hnuteľné veci 
(stoly, poháre, šálky, vázy, lampy, sklenené police a pod.) a sklenené 
veci umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty.

2. Súbor skiel tvoria jednotlivé sklá, ktoré majú rovnaký alebo podobný 
charakter.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť v zmlu-
ve dohodou odchylne od poistných podmienok, ak to výslovne nie je 
zakázané a pokiaľ z povahy ustanovení týchto podmienok nevyplý-
va, že sa od nich nie je možné odchýliť.

2. Tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla OPP SK 256-6  
boli schválené Predstavenstvom spoločnosti KOMUNÁLNA pois-
ťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a nadobúdajú účinnosť dňom 
01.07.2020.
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