
 

 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 
A STROJNÝCH ZARIADENÍ  

ODLOM/0519 ku VPPPM/0519 
platné od 15.06.2019 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

Pre zmluvné poistenie elektronických zariadení 
a strojných zariadení, 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“), tieto Osobitné dojednania 
ODLOM/0519 (ďalej len „ODLOM“) a poistná 
zmluva. 
 

Článok 2 
Výklad pojmov 

1. Elektronické zariadenie – slaboprúdové 
technické zariadenie využívajúce pri svojej 
činnosti elektronické prvky alebo vzájomne 
prepojené elektronické časti (napr. prístroje na 
spracovanie dát, výpočtová technika, 
kancelárska technika, telekomunikačné 
zariadenia, televízna a rozhlasová technika, 
osvetľovacie zariadenia, navigačná technika, 
signálne a prenosové prístroje). 

2. Generálna oprava – obnovuje v medziach 
povolených tolerancií pôvodné technické 
vlastnosti zariadenia. Rozumie sa ňou úplná 
demontáž zariadenia na diely alebo až na 
súčiastky, výmena chybných dielov za nové, 
opravené alebo renovované a ich opätovná 
montáž. Ak sa oprava netýka všetkých dielov 
zariadenia, nejedná sa o generálnu opravu. 

3. Indukcia – jav, pri ktorom dochádza v dôsledku 
zmeny magnetického indukčného toku k vzniku 
elektrického napätia. 

4. Motorové vozidlo – samostatné nekoľajové 
vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné 
nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre 
ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, 
technické osvedčenie vozidla alebo obdobný 
preukaz. 

5. Prepätie – zvýšenie menovitého napätia o viac 
ako 1,3-násobok jeho nominálnej hodnoty v 
dôsledku napr. kolísania elektrickej siete alebo 
atmosférickými vplyvmi. 

6. Skrat – krátkodobé, avšak prudké zvýšenie 
hodnoty elektrického prúdu. 

7. Strojné zariadenie – zariadenie zložené z 
častí, z ktorých aspoň jedna je pohyblivá, 
skladajúce sa z pohonných, riadiacich 
jednotiek a ostatných častí vzájomne 
spojených za účelom presne stanoveného 

použitia (napr. na úpravu, spracovaniu, 
dopravu materiálov). 

 
Článok 3 

Predmet poistenia 
1. Predmetom poistenia sú elektronické 

zariadenia a strojové zariadenia, vrátane ich 
príslušenstva (ďalej len „zariadenia“) ktoré:  
a) úspešne prešli skúšobnými, preberacími a 

výkonovými skúškami, 
b) boli uvedené do prevádzky v súlade s 

platnými právnymi predpismi a pokynmi 
výrobcu, 

c) sú riadne udržiavané a užívané len na účely 
na ktoré sú určené, 

d) v čase dojednávania poistenia a v čase 
vzniku poistnej udalosti boli preukázateľne v 
prevádzkyschopnom stave. 

2. Predmetom poistenia sú zariadenia, ktoré má 
poistený: 
a) vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve, 
b) v držbe alebo ho prevzal pri poskytovaní 

služby na základe písomnej zmluvy, a ktorý 
je zároveň v poistnej zmluve uvedený ako 
„cudzí majetok“. 

3. Veci uvedené v písm. a) až d) sú predmetom 
poistenia len v prípade, že sú uvedené v 
poistnej zmluve ako samostatný predmet 
poistenia: 
a) mobilné telefóny, notebooky, tablety, 

kamery, fotoaparáty a iná prenosná 
spotrebná elektronika, 

b) kardiostimulátory, načúvacie prístroje, 
ultrazvukové zariadenia, endoskopy, 

c) základy, podstavce a ukotvenie zariadení, 
d) okolitý majetok (stavby, konštrukcie a 

hnuteľný majetok vo vlastníctve 
poisteného), 

 
Článok 4 

Rozsah poistenia 
1. V prípade poistnej udalosti poisťovateľ nahradí: 

a) škodu na poistenej veci v rozsahu 
uvedenom vo VPPPM, v príslušných 
osobitných dojednaniach a v poistnej 
zmluve, 

b) primerané náklady na dopravu poškodenej 
veci z miesta poistnej udalosti do 
najbližšieho vhodného miesta opravy, 
pričom súčet nákladov na opravu 
poškodenej veci a nákladov na dopravu 
poškodenej veci do najbližšieho vhodného 
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miesta opravy nesmie presiahnuť poistnú 
sumu poistenej veci, 

c) primerané náklady na zistenie príčiny a 
rozsahu škody na poistenej veci, ak tieto 
náklady vynaložil poistený s písomným 
súhlasom poisťovateľa. Tieto náklady hradí 
poisťovateľ aj nad výšku poistnej sumy 
poistenej veci, najviac však do výšky 5% 
poistnej sumy poistenej veci, 

d) primerané náklady na vypratanie miesta 
poistenia vrátane strhnutia stojacich častí, 
odvozu trosiek a iných zvyškov k najbližšej 
skládke odpadu a ich uloženie alebo 
zničenie, ďalej náklady na demontáž 
a remontáž ostatných nepoškodených 
poistených vecí v mieste poistenia 
uskutočnené v súvislosti s opravou alebo 
znovuobnovením poškodených, zničených 
alebo stratených vecí pri poistnej udalosti. 
Tieto náklady hradí poisťovateľ aj nad výšku 
poistnej sumy poistenej veci, najviac však 
do výšky 5% poistnej sumy poistenej veci, 

e) primerané náklady na vydanie certifikátov 
alebo predpísané skúšky opravených alebo 
novo nadobudnutých predmetov. Tieto 
náklady hradí poisťovateľ aj nad výšku 
poistnej sumy poistenej veci, najviac však 
do výšky 5% poistnej sumy poistenej veci. 

2. Poisťovateľ tiež nahradí primerané náklady na 
opatrenia, ktoré poistený vynaložil na 
odvrátenie bezprostredne hroziacej škody, 
ktorá by mohla byť poistnou udalosťou, a to do 
výšky predpokladanej hroziacej škody, najviac 
však do výšky 10% poistnej sumy škodou 
ohrozeného majetku. 

 
Článok 5 

Poistné riziká 
1. Poistenie sa vzťahuje na akékoľvek 

poškodenie alebo zničenie zariadení, pokiaľ 
nie je vylúčené v čl. 6, a to napr.: 
a) chybou konštrukcie, chybou materiálu, 

výrobnou chybou, zlým spracovaním, 
dielenskou chybou, 

b) prepätím, indukciou, skratom, 
c) pretlakom pary, plynu alebo kvapaliny či 

podtlakom, 
d) nedostatkom vody v kotle, 
e) nevyváženosťou alebo roztrhnutím, 

odstredivou silou pri pracovnej činnosti, 
f) mrazom alebo plávajúcim ľadom, 
g) zlyhaním meracích, regulačných alebo 

zabezpečovacích prístrojov, 
h) pádom alebo vniknutím cudzích predmetov, 
i) nesprávnou obsluhou, nešikovnosťou, 

nepozornosťou poisteného alebo jeho 
zamestnanca,  

(ďalej len „lom“), ktoré nastane počas: 

 prevádzky zariadenia, 

 prestávky v prevádzke zariadenia, 

 premiestňovania zariadenia na mieste 
poistenia, 

 demontáže alebo remontáže zariadenia pri 
jeho údržbe, čistení alebo manipulácií na 
mieste poistenia, pokiaľ je vykonávaná 
poisteným. 

2. Ak je v poistnej zmluve uvedené poistné krytie 
„Lom – ohraničené krytie“, poisťovateľ 
poskytne poistné plnenie iba za škody 
vzniknuté v dôsledku poistných rizík 
uvedených v ods. 1 písm. a) až g). 

 
Článok 6 

Vylúčenia z poistenia 
1. Predmetom poistenia nie sú: 

a) motorové vozidlá patriace do kategórií M a L, 
b) podvozok, nápravu, prevodovku, motor, 

kabínu vrátane vybavenia vozidiel patriacich 
do kategórií N a O, ak bola škoda 
spôsobená pri jazde a nie ich pracovnou 
činnosťou,  

c) lietadlá a iné lietajúce stroje, lode a iné 
plavidlá, lokomotívy, vagóny a iné koľajové 
vozidlá, 

d) bicykle, elektrické bicykle, elektrické 
kolobežky, gyroboardy a hoverboardy,  

e) zariadenia nachádzajúce sa v stavbách, 
ktoré neboli skolaudované alebo sú 
schátrané, opustené, neudržiavané alebo 
nevyužívané na určený účel dlhšie ako 30 
dní pred škodovou udalosťou, 

f) zariadenia nachádzajúce sa v stavbách, na 
ktorých sa v čase škodovej udalosti 
vykonávali stavebné práce, pokiaľ tieto 
práce mali vplyv na vznik alebo rozsah 
škody, 

g) verejné rozvody vody, tepla, elektriny a 
plynu, verejné telekomunikačné siete, 

h) škody vzniknuté pri prácach pod zemou, 
alebo tunelových prácach, 

i) elektronické zariadenia staršie ako 5 rokov 
a strojné zariadenia staršie ako 10 rokov (od 
dátumu výroby alebo ostatnej generálnej 
opravy), v prípade ak sa poisťujú zariadenia 
na súbor. 

2. Pokiaľ nedošlo z rovnakej príčiny a v rovnakom 
čase aj k inému poškodeniu alebo zničeniu 
poistenej veci, za ktoré je poisťovateľ povinný 
poskytnúť poistné plnenie podľa týchto 
ODLOM, nevzťahuje sa poistenie na: 
a) diely a časti, ktoré sa pravidelne vymieňajú 

pre rýchle opotrebovanie alebo starnutie 
(napr. pneumatiky, hadice, tesnenia, pásy, 
remene, laná, reťaze, sitá, radlice pluhov, 
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pracovné časti drvičov, poistky, zdroje 
svetla, nenabíjateľné batérie, filtre), 

b) pomocné, prevádzkové hmoty a médiá 
(napr. pohonné látky, katalyzátory, oleje a 
mazivá, chladiace kvapaliny, plyny a iné 
chemikálie), spotrebný materiál a pracovné 
prostriedky (napr. vývojky, chemikálie, 
tonery, chladiace a hasiace látky, farbiace 
pásky, filmy, zvukové a obrazové nosiče),  

c) diely a nástroje, ktoré sa vymieňajú pri 
zmene pracovného výkonu (napr. formy, 
razidlá, ryté a vzorkované valce, rezné 
nástroje, vrtáky, frézy), 

d) strojné súčasti na klzné a valivé uloženia 
slúžiace na priamočiary a rotačný pohyb 
(napr. ložiská, piesty, vložky valcov), 

e) výmurovky, výstelky a nanesené vrstvy 
pecí, ohnísk, kotlov alebo iných zariadení 
produkujúcich teplo, zariadení na produkciu 
pary a nádrží, 

f) akékoľvek časti zo skla alebo plexiskla 
(napr. obrazovky, žiarivky, filtre), 

g) akumulátorové batérie a elektrochemické 
články, 

h) elektrické a elektronické prvky (napr. 
integrované obvody, mikroprocesory, 
snímacie, záznamové a zobrazovacie 
prvky), 

i) softvér, elektronické dáta, databázy údajov, 
obrazové, zvukové a iné záznamy, externé 

nosiče dát 
j) elektroinštalácie (napr. prívodné a 

prepojovacie káble, zásuvky, transformá-
tory) a optické káble. 

3. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné 
plnenie za: 
a) škodu vzniknutú v súvislosti s akýmkoľvek 

živelným rizikom, 
b) škodu vzniknutú v súvislosti s vodovodnou 

škodou, 
c) škodu vzniknutú v súvislosti s odcudzením 

(krádež alebo lúpež), spreneverou, 
podvodom alebo vandalizmom, 

d) škodu vzniknutú v súvislosti s výpadkom 
alebo prerušením dodávky plynu, vody 
alebo elektrickej energie, 

e) škodu vzniknutú v súvislosti so zrútením 
stavby, alebo jej časti, 

f) škodu vzniknutú v súvislosti s trvalým 
vplyvom prevádzky (napr. opotrebovaním, 
kavitáciou, eróziou, koróziou, starnutím, 
únavou materiálu), nedostatočným 
používaním, dlhodobým uskladnením alebo 
nesprávnou opravou alebo údržbou 
zariadenia, 

g) škodu spôsobenú pri preprave zariadenia 
ako nákladu, 

h) testovaním, skúšobnou prevádzkou, 
zámerným preťažením alebo 
experimentami za abnormálnych 
podmienok, prevádzkovaním zariadenia v 
rozpore s technickými podmienkami, alebo 
použitím zariadenia na účel, na ktorý nie je 
určené, 

i) náklady vynaložené v súvislosti 
s odstraňovaním funkčných nedostatkov, ak 
tieto neboli spôsobené poistnou udalosťou, 

j) náklady vynaložené na údržbu poistených 
vecí a náklady na náhradné diely, 
vymenené počas údržby, 

k) dodatočné náklady, ktoré vzniknú 
zmenením alebo vylepšením poistenej veci 
v prípade opravy po poistnej udalosti, 

l) estetický nedostatok (napr. škrabanec, 
prasklina) neznižujúci alebo neobmedzujúci 
funkčnosť zariadenia, 

m) škodu, za ktorú zodpovedá zo zákona alebo 
na základe zmluvy výrobca, dodávateľ, 
predávajúci, opravár alebo iný zmluvný 
partner, 

n) následné škody všetkého druhu (napr. ušlý 
zisk, zvýšené náklady na výrobu, pokuty, 
sankcie), 

o) dodatočné náklady súvisiace s opravou, 
pokiaľ nie sú dojednané v poistnej zmluve 
(náklady na prácu nadčas, expresnú 
dopravu, zahraničných expertov 
a technikov, úpravu nepoškodených dielov 
a pod.) 

 
Článok 7 

Poistná hodnota,  
horná hranica poistného plnenia 

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci 
v danom čase a mieste. Poistnou hodnotou 
môže byť: 
a) východisková hodnota veci, 
b) technická hodnota veci, 
(ďalej len „poistná hodnota“). Poistná hodnota 
je určená v poistnej zmluve. Ak poistený nie je 
platcom dane z pridanej hodnoty, je daň z 
pridanej hodnoty súčasťou poistnej hodnoty. 

2. Horná hranica poistného plnenia poisťovateľa 
je obmedzená: 
a) poistnou sumou alebo 
b) limitom poistného plnenia. 

3. Za stanovenie poistnej sumy alebo limitu 
poistného plnenia je zodpovedný poistník. 

 
Článok 8 

Poistná suma 
1. Poistná suma poistenej veci zodpovedá jej 

poistnej hodnote v čase uzavretia zmluvy. Ak 
sa poisťuje súbor alebo výber vecí, zodpovedá 
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súčtu poistných súm pre jednotlivé veci v 
súbore alebo výbere. 

 
Článok 9 

Poistenie na prvé riziko,  
limit poistného plnenia 

1. Ak nie je možné v čase uzavretia poistnej 
zmluvy určiť poistnú hodnotu poisťovaných 
vecí alebo sa poistník a poisťovateľ dohodnú 
na inej sume ako je poistná hodnota 
poisťovaných vecí, určí sa horná hranica 
poistného plnenia ako „poistenie prvého rizika“. 

2. V poistnej zmluve je tiež možné dojednať ako 
hornú hranicu poistného plnenia limit poistného 
plnenia pre poistené riziko alebo skupinu 
poistených rizík. Limit poistného plnenia je 
súčasťou poistnej sumy; nezvyšuje ju.  

3. Dohodnuté poistenie prvého rizika alebo  limit 
poistného plnenia sú hornou hranicou 
poistných plnení poisťovateľa zo všetkých 
poistných udalostí, ktoré nastanú v jednom 
poistnom období (pre poistné zmluvy s bežným 
poistným) alebo počas doby poistenia (pre 
poistné zmluvy s jednorazovým poistným). 

 
Článok 10 

Spoluúčasť 
1. Poistený sa podieľa na poistnom plnení pri 

každej poistnej udalosti pevne stanovenou 
sumou alebo percentom alebo kombináciou 
pevne stanovenej sumy a percenta uvedenými 
v poistnej zmluve. 

2. Poisťovateľ odpočíta sumu dohodnutej 
spoluúčasti zo sumy poistného plnenia, ktorú 
má vyplatiť poškodenému.  

 
Článok 11 

Územná platnosť poistenia 
1. Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné 

plnenie iba v tom prípade, ak sa poistené veci 
nachádzali v čase poistnej udalosti na mieste 
označenom v poistnej zmluve ako „miesto 
poistenia”. Toto obmedzenie neplatí pre 
poistené veci, ktoré boli následkom vzniknutej 
alebo bezprostredne hroziacej poistnej udalosti 
premiestnené z miesta poistenia. 

2. Miestom poistenia je stavba, miestnosť alebo 
miesto na území Slovenskej republiky určené 
adresou  alebo katastrálnym územím a číslom 
parcely (pozemku), kde sa poistené veci 
nachádzajú. 

3. Pre stroje, ktoré sa pohybujú vlastnou 
motorickou silou alebo sú prispôsobené na 
jazdu po pozemných komunikáciách je 
miestom poistenia územie Slovenskej 
republiky. 

 

Článok 12 
Povinnosti poisteného 

1. Okrem povinností uvedených vo VPPPM  je 
poistený povinný: 
a) zabezpečiť obsluhu alebo riadenie 

poisteného zariadenia osobou, ktorá má 
predpísanú kvalifikáciu alebo oprávnenie, 
alebo osobou ktorá bola preukázateľne na 
obsluhu alebo riadenie poisteného 
zariadenia zaškolená. 

 
Článok 13 

Poistné plnenie 
1. Poistné plnenie poskytuje poisťovateľ v mene 

platnej na území Slovenskej republiky, pokiaľ 
nerozhodne o tom, že poskytne naturálne 
plnenie (opravou alebo výmenou vecí). 

2. Predmety poistené na východiskovú 
hodnotu 
a) ak v dobe poistnej udalosti opotrebenie 

poistenej veci nepresiahlo 60% jej 
východiskovej hodnoty, vzniká poistenému 
právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, 
aby mu poisťovateľ vyplatil poistné plnenie 
zodpovedajúce primeraným nákladom na jej 
opravu alebo znovuzriadenie (napr. kúpou), 
ktoré sú v dobe poistnej udalosti obvyklé, 
znížené o cenu použiteľných zvyškov 
nahradzovaných častí poškodenej alebo 
zničenej veci, 

b) ak v dobe poistnej udalosti opotrebenie 
poistenej veci presiahlo 60% jej 
východiskovej hodnoty, určí sa poistné 
plnenie podľa ods. 3, 

c) ak poistený vykoná opravu poškodenej 
poistenej veci vo vlastnej opravovni, 
poisťovateľ uhradí primerané náklady za 
materiál a mzdy vynaložené za účelom 
opravy znížené o cenu použiteľných 
zvyškov nahradzovaných častí poškodenej 
poistenej veci. 

3. Predmety poistené na technickú hodnotu 
a) poistenému vzniká právo, pokiaľ nie je ďalej 

stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil 
poistné plnenie zodpovedajúce primeraným 
nákladom na opravu alebo znovuzriadenie 
(napr. kúpou) poistenej veci, ktoré sú v dobe 
poistnej udalosti obvyklé, znížené o časť 
zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo 
inému znehodnoteniu poškodenej, zničenej 
alebo stratenej veci z doby pred poistnou 
udalosťou a ďalej o cenu použiteľných 
zvyškov nahradzovaných častí poškodenej 
alebo zničenej veci, 

b) ak poistený vykoná opravu poškodenej 
poistenej veci vo vlastnej opravovni, 
poisťovateľ uhradí primerané náklady za 
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materiál a mzdy vynaložené za účelom 
opravy. Od nákladov na materiál sa 
odpočíta časť zodpovedajúca stupňu 
opotrebenia alebo iného znehodnotenia 
poškodenej poistenej veci z doby pred 
poistnou udalosťou a cena použiteľných 
zvyškov nahradzovaných častí poškodenej 
poistenej veci. 

4. Cudzí majetok  
Ak bola poškodená, zničená alebo stratená 
cudzia vec, je poisťovateľ povinný poskytnúť 
poistné plnenie iba vtedy, ak je poistený 
povinný vynaložiť náklady na uvedenie 
poškodenej poistenej veci do 
predchádzajúceho stavu alebo nahradiť 
zničenú alebo stratenú poistenú vec a vlastník 
veci si tento nárok u neho uplatnil. Výška 
poistného plnenia sa určuje rovnako podľa ods. 
1 až 3. Poistné plnenie sa vypláca poistenému. 

5. Ak si oprava poškodenej veci vyžaduje 
previnutie alebo výmenu agregátu, opravu 
alebo výmenu blokov alebo hláv motorov alebo 
kompresorov, vrátane príslušenstva a piestov 
alebo vstrekovacích čerpadiel alebo 
vstrekovačov zníži poisťovateľ poistné plnenie 
o sumu zodpovedajúcu ich opotrebeniu, a to v 
rozsahu 10% za každý rok prevádzky 
(počítajúc od ich dátumu výroby alebo ostatnej 
generálnej opravy) z ich nákladov  na opravu 
alebo kúpu nového dielu, maximálne však 
60%. 

6. Ak poškodenú poistenú vec nie je možné 
opraviť a dať do stavu, v akom bola pred 
poistnou udalosťou, ale je možné ju naďalej 
používať na pôvodný účel, vzniká poistenému 
právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby 
mu poisťovateľ vyplatil poistné plnenie 
zodpovedajúce znehodnoteniu poškodenej 
poistenej veci poistnou udalosťou. 

7. Pri poškodení alebo zničení jednotlivej 
poistenej veci zo súboru alebo výberu je 
hornou hranicou poistného plnenia poistná 
suma jednotlivej poškodenej alebo zničenej 
veci, nie celková poistná suma stanovená pre 
celý súbor alebo výber. 

8. Podpoistenie 
Ak je poistná suma nižšia o viac ako 10% ako 
poistná hodnota poistenej veci, výberu alebo 
súboru v čase bezprostredne pred poistnou 
udalosťou, nastáva podpoistenie. Ak nastane 
podpoistenie, je poisťovateľ oprávnený upraviť 
poistné plnenie určené podľa ods. 1 až 8 
vynásobením pomerom poistnej sumy k 
poistnej hodnote poistenej veci, výberu alebo 
súboru (podľa predmetu poistenia v poistnej 
zmluve) na mieste poistenia v čase 
bezprostredne pred poistnou udalosťou. 

Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade 
poistenia prvého rizika (čl. 9)  

9. Nadpoistenie 
Ak je poistná suma vyššia ako poistná hodnota 
poistenej veci, výberu alebo súboru v čase 
bezprostredne pred poistnou udalosťou, 
poisťovateľ je povinný plniť len do výšky 
poistnej hodnoty poistenej veci v čase 
bezprostredne pred poistnou udalosťou. 

10. Poistné plnenie vypočítané podľa ods. 1 až 9 a 
zvýšené o náhradu nákladov podľa čl. 4 ods. 1 
písm. b) a ods. 2 nemôže prekročiť výšku 
technickej hodnoty poškodenej alebo zničenej 
veci v čase poistnej udalosti, a ak je uvedený 
v poistnej zmluve nižší limit poistného plnenia, 
tak nemôže prekročiť výšku tohto limitu. 

11. Pokiaľ poisťovateľ rozhodol v zmysle ods. 1 
o poskytnutí naturálneho plnenia a poistený 
napriek tomu vykonal opravu alebo výmenu, 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie len do tej 
výšky, ktorú by poskytol, keby poistený 
postupoval podľa jeho pokynov. 

12. Poistné plnenie bude vyplatené tomu, kto 
vynaložil náklady na opravu alebo 
znovuzriadenie poškodenej alebo zničenej 
poistenej veci; ak nikto nevynaložil náklady na 
opravu alebo znovuzriadenie, tak všetkým 
spoluvlastníkom dotknutým poistnou udalosťou 
v pomere príslušnom podľa spoluvlastníckeho 
podielu. 

13. Ak v čase výplaty poistného plnenia je poistník 
v omeškaní s platením poistného, má 
poisťovateľ právo započítať pohľadávky na 
poistnom na pohľadávku na poistné plnenie. 
Započítanie pohľadávok sa uskutoční v poradí 
v akom vznikli, a nie v poradí v akom boli 
upomínané. 

14. Zvyšky poškodených alebo zničených vecí 
zostávajú vo vlastníctve poisteného. Na 
poisťovateľa neprechádza ani vlastníctvo 
nájdenej poistenej veci, za ktorú už poskytol 
poistné plnenie. 

15. V poistnej zmluve je možné dojednať, že 
poisťovateľ je povinný uhradiť aj ďalšie náklady 
súvisiace s poistnou udalosťou. 

 
Článok 14 

Uvedenie do pôvodného stavu 
1. Poistený je povinný opraviť poškodenú vec do 

troch rokov od vzniku poistnej udalosti tak, aby 
mohla ďalej slúžiť na svoj pôvodný účel. 

2. Ak bola poistená vec zničená alebo stratená, je 
poistený povinný znovuzriadiť vec rovnakého 
druhu a kvality do troch rokov od vzniku 
poistnej udalosti. Poistený túto podmienku 
splní, ak znovuzriadená vec bude mať rovnaké 
technické parametre a bude slúžiť poistenému 
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na rovnaký účel ako pôvodná zničená alebo 
stratená vec. 

3. Poisťovateľ hradí len primerané náklady na 
uvedenie poistenej veci do pôvodného stavu 
pred poistnou udalosťou. Poisťovateľ nie je 
povinný hradiť náklady vynaložené poisteným 
pri oprave alebo znovuzriadení poškodenej 
alebo zničenej poistenej veci, ktoré majú za 
následok vylepšenie technických alebo iných 
parametrov poistenej veci oproti stavu pred 
poistnou udalosťou. 

4. Ak v lehote uvedenej v ods. 1 a 2 poistený nedá 
poškodené poistené veci do pôvodného stavu 
alebo zničené či stratené poistené veci 
neznovuzriadi, je poisťovateľ povinný 
poskytnúť poistné plnenie len do výšky 

skutočne vynaložených nákladov v lehote 
uvedenej v ods. 1 a 2, minimálne však vo výške 
zodpovedajúcej nákladom na ich opravu alebo 
znovuzriadenie znížené o časť zodpovedajúcu 
stupňu opotrebenia alebo inému 
znehodnoteniu poškodenej alebo zničenej veci 
z doby pred poistnou udalosťou a ďalej o cenu 
použiteľných zvyškov nahradzovaných častí. 

 
Článok 15 

Záverečné ustanovenia 
1. Od ustanovení čl. 2 až 14 týchto ODLOM sa 

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

súčasťou poistnej zmluvy. 
 

 


