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Pripoistenie - SMART POISTENIE
Článok 1. Predmet pripoistenia
1) Pri zachovaní ustanovení časti A Všeobecná časť a časti C Domácnosť týchto VPPMFO 2016, ak je to v poistnej zmluve dojednané, 

predmetom pripoistenia je poškodenie alebo zničenie nasledovných poistených vecí, ktoré tvoria súbor zariadenia poistenej 
domácnosti, sú vo vlastníctve poistených osôb definovaných v časti A čl. 14 bod 4) písm. b) VPPMFO 2016, slúžia na uspokojovanie 
osobných potrieb poistených osôb a predstavujú nové zariadenie (časť A čl. 14 bod 69) VPPMFO 2016):

 a) smartfón, mobilný telefón;
 b) notebook, tablet;
 c) čítačka kníh;
 d) modem, router;
 e) GPS
 (ďalej len Smart zariadenie), spôsobené nasledovnými poistnými nebezpečenstvami:

i) pád, náraz, mechanické poškodenie, neodborná (nesprávna) obsluha, nešikovnosť;
ii) poškodenie alebo zničenie spôsobené akýmkoľvek druhom vody, vlhkosťou, tekutinou.

V poistnej zmluve nie je možné poistné nebezpečenstvá podľa písm. i) a ii) tohto bodu rozšíriť.
2) Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením domácnosti, vzťahuje sa na všetky poistené domácnosti a dopĺňa rozsah 

poistenia podľa časti C čl. 3 VPPMFO 2016. Pripoistenie nie je možné dojednať s poistením rekreačnej domácnosti.
Článok 2. Územná platnosť
Toto pripoistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na území celého sveta.
Článok 3. Rozsah pripoistenia a limit poistného plnenia
1) Toto pripoistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia alebo zničenia Smart zariadenia, ktoré vylučuje alebo obmedzuje jeho 

funkčnosť.
2) Podmienkou nároku na poistné plnenie je, aby poškodené alebo zničené Smart zariadenie fyzicky existovalo pri preukazovaní škody.
3) Podmienkou poistného plnenia je pri poistnej udalosti doloženie pôvodného dokladu o nákupe Smart zariadenia a preukázanie 

vlastníctva k veci. Ak doklad o nákupe chýba, poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie.
4) Toto pripoistenie zahŕňa iba jednu poistnú udalosť v jednom poistnom období, a to maximálne do výšky poistného plnenia 500 EUR.
Článok 4. Spoluúčasť
Toto  pripoistenie sa dojednáva so spoluúčasťou 30 EUR na každú poistnú udalosť.
Ustanovenie časti A čl. 4 bod 15 VPPMFO 2016 sa na toto pripoistenie nevzťahuje.
Článok 5. Výluky z poistenia
Toto pripoistenie sa nevzťahuje na:
 a) náklady na obnovu licenčného softvéru a zálohovaných dát, ani na poškodenie, zničenie, stratu alebo zneužitie SIM karty;
 b) také poškodenie alebo zničenie Smart zariadenia, na ktoré sa vzťahuje zákonom stanovená záruka, a ktorej opravu alebo výmenu 

Smart zariadenia je povinný uskutočniť výrobca, dodávateľ, distribútor alebo predajca Smart zariadenia;
 c) škody vzniknuté postupným opotrebením Smart zariadenia;
 d) opravu takého poškodenia, ktoré sa týka iba vonkajšieho vzhľadu Smart zariadenia, ktoré nemá vplyv na jeho funkčnosť;
 e) také Smart zariadenie, ktoré je v čase vzniku poistnej udalosti poistené iným platným poistením.
Článok 6. Plnenie poisťovateľa
1) Odchylne od časti C čl. 7 bod 1) písm. b) VPPMFO 2016 poskytne poisťovateľ v prípade zničenia Smart zariadenia alebo takého 

poškodenia, pri ktorom sú náklady na opravu Smart zariadenia v čase vzniku škody vyššie ako je jeho časová hodnota, poistné 
plnenie do výšky časovej hodnoty Smart zariadenia tesne pred poistnou udalosťou. Časová hodnota predstavuje novú hodnotu Smart 
zariadenia zníženú o výšku amortizácie, ktorá je od dátumu zakúpenia Smart zariadenia 1% za každý uplynulý mesiac.

2) V prípade poškodenia Smart zariadenia poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v prípade, ak poistený predloží doklad o oprave 
poškodeného Smart zariadenia opravcom na slovenskom území, ktoré má na takúto činnosť  oprávnenie.

3) Poisťovateľ nie je povinný plniť za škodové udalosti, ku ktorým došlo v dobe do 30 dní odo dňa začiatku tohto pripoistenia.
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