
Tento informačný dokument vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia, pričom 

kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o poistnom produkte sú uvedené v poistnej 

zmluve a Všeobecných poistných podmienkach. 

Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov  

počas výstavby diela 

Informačný dokument o poistnom produkte 

Spoločnosť:  ČSOB Poisťovňa, a. s.    Produkt:  Stavebno-montážne poistenie  

                        Slovenská republika    

 

O aký typ poistenia ide? 

Poistenie kryje škody na majetku poisteného, prípadne škody, za ktoré je poistený zodpovedný v súvislosti s výkonom stavebno-montážnych 
prác na budovanom diele  - v závislosti od rozsahu poistenia dohodnutého v poistnej zmluve. 
 

  Čo je predmetom poistenia?  

 

✓ V poistnej zmluve môže byť dojednané poistenie majetku 
samostatne alebo spolu s poistením zodpovednosti za škodu. 
 

Ak si vyberiete poistenie majetku, tak predmetom poistenia je 

budované stavebné alebo stavebno-montážne dielo. Predmetom 

poistenia môžu byť aj stavebné/ montážne stroje, nástroje a prístroje, 

zariadenie a vybavenie staveniska/ miesta montáže, okolitý majetok vo 

vlastníctve investora alebo dodávateľa diela, rôzne druhy nákladov po 

poistnej udalosti. 

 

Poistené riziká sú náhle poškodenie, zničenie alebo strata poistenej 

veci akoukoľvek náhodnou udalosťou. 

 

Poistné sumy pre jednotlivé predmety poistenia sú bližšie 
špecifikované v poistnej zmluve. 

 

Ak si vyberiete poistenie majetku spolu s poistením 
zodpovednosti za škodu, tak poistenie sa okrem vyššie uvedeného 
vzťahuje aj na  škody, za ktoré zodpovedáte v súvislosti s výkonom 
stavebno-montážnych prác na budovanom diele. 

 

Poistenie sa vzťahuje na škody: 

• na veci -  jej poškodením, zničením, stratou, poistenie sa vzťahuje 
aj na majetkovú ujmu, ktorá vznikla vlastníkovi veci - náklady 
v podobe ušlého zisku, náklady na likvidáciu zničenej veci, náklady 
na zapožičanie náhradného stroja, 

• na zdraví alebo živote osoby – náhrada za bolesť, náhrada za 
sťaženie spoločenského uplatnenia, stratu zárobku, ušlý zisk, 
náklady spojené s liečením , náklady na pohreb, regresy poisťovní, 
odškodnenie citovej ujmy,   

• na zvierati - jeho zranením, usmrtením, stratou, poistenie sa 
vzťahuje aj na majetkovú ujmu – náklady v podobe ušlého zisku, 
náklady spojené so starostlivosťou o zranené zviera. 

 

Poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu bude stanovená 
v poistnej zmluve. 

 

 

 Čo nie je predmetom poistenia? 

 Poistenie majetku sa nevzťahuje na: diela na vodnom toku 
tunely a mosty, databázy údajov, písomnosti, výkresy, listiny, 
dokumenty, doklady a pod., vodstvo, pôdu, lesy a iné 
porasty, motorové vozidlá, plavidlá, lietadlá, drony, ručné 
náradie. 
 

 Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje na škodu, 
ktorú ste spôsobili činnosťou v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi vrátane škody spôsobenej 
v súvislosti s činnosťou, ktorú vykonávate bez relevantného 
oprávnenia alebo požadovanej odbornej kvalifikácie, ďalej na 
škody spôsobené banskou činnosťou, podzemnou ťažbou, 
škody spôsobené použitím výbušnín. Poistenie sa 
nevzťahuje ani na škody, ktoré sú predmetom akéhokoľvek 
povinného, zákonného alebo povinne zmluvného poistenia 
podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pokuty, 
penále, škody na životnom prostredí. 

 
 Poistenie sa nevzťahuje ani na: umeleckú a historickú 

hodnotu veci, škodové udalosti vzniknuté najmä v súvislosti 
s podvodom, spreneverou, úmyselným konaním, vojnovými 
udalosťami, štrajkom alebo terorizmom, žiarením, 
zamorením a pod., škody spôsobené chybným projektom, 
chybnou konštrukciou, škody, ktoré neobmedzujú funkčnosť 
poistenej veci, škody spôsobené bežnými atmosférickými 
podmienkami, obvyklými teplotnými výkyvmi. 

 

 

  Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

! Celková výška poistného plnenia je obmedzená výškou 

poistnej sumy alebo limitov, ak sú stanovené poisťovateľom. 

! Ak porušíte povinnosti uvedené v poistných podmienkach, 

poisťovateľ môže znížiť poistné plnenie. 

! Nie sú kryté náklady na akékoľvek zmeny alebo zlepšenia  

v súvislosti s obnovou poškodenej poistenej veci. 

! Plnenie poisťovateľa pre prípad odcudzenia vecí za jednu 

poistnú udalosť je obmedzené limitom zodpovedajúcim 

spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti, 

požadovanému poisťovateľom. 

! Ak v čase poistnej udalosti je poistná suma poistenej veci 

nižšia ako jej poistná hodnota, poisťovateľ zníži poistné 

plnenie v rovnakom pomere, v akom je poistná suma 

k poistnej hodnote. 

 



  Aké mám povinnosti? 

- Uskutočnite opatrenia, aby poistná udalosť nenastala alebo bola čo najmenšia. 

- V prípade vzniku škodovej udalosti túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr do 15 dní oznámte poisťovateľovi, poskytnite jej 

informácie o jej vzniku a rozsahu následkov. 

- Umožnite poisťovateľovi vstup do poistených objektov za účelom posúdenia rozsahu poistného rizika a po vzniku škodovej udalosti 

rozsah poškodenia. 

- Neodkladne oznámte polícii poistnú udalosť, ak nastala za okolností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu alebo priestupku, 

a predložte policajný protokol. 

- Predložte poisťovateľovi všetky požadované doklady potrebné na vyšetrovanie škodovej/poistnej udalosti. 

- Zabezpečte vedenie účtovníctva v zmysle povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi a v prípade poistnej udalosti na 

vyžiadanie predložte účtovné doklady poisťovateľovi. 

- Oznámte poisťovateľovi zvýšenie poistnej hodnoty veci alebo súboru, ak došlo v priebehu poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 15%. 

- Odpovedajte pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa. 

- Oznámte poisťovateľovi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu na Váš majetok. 

- Oznámte poisťovateľovi, že Ste uzavreli poistenie toho istého poistného rizika aj u iného poisťovateľa, uveďte jeho názov, sídlo 

a výšku dohodnutej poistnej sumy. 

 

  Kedy a ako uhradím platbu? 

Poistné je jednorazové a je splatné prvým dňom poistnej doby, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak je v zmluve dohodnuté 
platenie poistného v splátkach, je ich výška a splatnosť uvedená v zmluve.  
 
Poistné môže byť uhradené poštovým peňažným poukazom, prevodom na účet, vkladom hotovosti na účet, a to podľa pokynov 
poisťovateľa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy. 

 

  Kedy začína a končí krytie? 

Začiatok krytia 
Poistenie vzniká nasledujúci deň po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. Poistenie sa dojednáva na dobu 
určitú, ktorá je uvedená v poistnej zmluve. 

 
Koniec krytia 
Krytie končí: 

• uplynutím dohodnutej poistnej doby, 

• dňom, kedy bolo poistené dielo odovzdané alebo uvedené do prevádzky, alebo vydané povolenie k predčasnému užívaniu diela, 

• nezaplatením jednorazového poistného do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, 

• ukončením Vašej podnikateľskej činnosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov,  

• dohodou zmluvných strán. 
 
 

  Ako môžem zmluvu vypovedať?  

Zmluvu môžete písomne vypovedať: 

• do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, 

• do 1 mesiaca odo dňa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, 

• ku koncu poistného obdobia, ak vaša písomná výpoveď nám bude doručená v lehote minimálne 
6 týždňov pred výročím poistnej zmluvy. Uvedená lehota 6 týždňov sa neuplatní v prípade, ak vám nebola zmena poistného oznámená 
aspoň 10 týždňov pred koncom poistného obdobia. 

•  
 

  Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

✓ Poistenie majetku sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré Vám ako poistenému vzniknú na mieste poistenia na území Slovenskej 
republiky uvedenom v poistnej zmluve. 

✓ Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré Vy ako poistený spôsobíte a za ktoré zodpovedáte na 
mieste poistenia na území Slovenskej republiky uvedenom v poistnej zmluve. 
 


