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Oddiel I
Všeobecné ustanovenia

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.  Poistený je osoba, na ktorej majetok sa poistenie 

vzťahuje.
2.  Poistník je ten, kto uzavrel s poistiteľom poistnú 

zmluvu. Poistník je oprávnený na prevzatie plnení 
poisťovne len na základe písomného súhlasu pois-

teného. V prípade, že poistený sám dojednáva po-
istnú zmluvu, je zároveň aj poistníkom.

3.  Poistná zmluva je zmluva o poistení medzi poistite-
ľom a poistníkom. Neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy sú poistné podmienky a zmluvné dojednania.

4.  Poistná udalosť je náhla a nepredvídaná udalosť, bliž-
šie definovaná v článkoch Oddielu II týchto poistných 
podmienok a v dojednaniach poistnej zmluvy, v súvis-
losti s ktorou dôjde k poškodeniu, zničeniu alebo stra-
te vecí patriacich k niektorej z položiek článku Predmet 
poistenia, uvedených v poistnej zmluve, pričom také-
to poškodenie, zničenie, alebo strata musí nastať na 
mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve počas 
doby jej trvania. Za nepredvídané sa považujú uda-
losti, ktoré poistený buď včas nepredvídal alebo na 
základe potrebných odborných znalostí a poznatkov 
predvídať nemohol. Za jednu poistnú udalosť sa po-
važujú škody vzniknuté z jednej a tej istej príčiny, resp. 
kombinácie príčin v časovej súvislosti 72 hodín.

5.  Poistné plnenie je náhrada, ktorá je podľa poistnej 
zmluvy poskytnutá poistenému v prípade, že nasta-
la poistná udalosť a boli splnené všetky podmienky 
jej poskytnutia uvedené v týchto poistných pod-
mienkach a poistnej zmluve.

6.  Poistka je písomné potvrdenie poistiteľa o prijatí 
návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a slúži ako po-
tvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy.

Článok 2
Miesto poistenia
1.  Miestom poistenia sú budovy, priestory alebo pozem-

ky, označené v poistnej zmluve ako miesto poistenia. 
Veci, ktoré zamestnanci potrebujú k výkonu povola-
nia, nie sú poistené v ich obytných priestoroch.

2.  Poistenie sa vzťahuje len na predmety poistenia, kto-
ré sa nachádzajú na mieste v poistnej zmluve uvede-
nom ako miesto poistenia. Toto neplatí pre predme-
ty poistenia, ktoré sú v dôsledku vzniknutej poistnej 
udalosti alebo bezprostredne po nej z miesta pois-
tenia premiestnené a v časovej a miestnej súvislosti  
s týmto postupom poškodené zničené, alebo stratené.

Článok 3
Začiatok, zmeny a doba trvania poistenia
1.  Na uzavretie poistnej zmluvy je potrebné, aby bol 

návrh na uzavretie poistnej zmluvy prijatý v lehote 
určenej poistníkom a ak ju neurčí poistník, tak do 
jedného mesiaca odo dňa, keď poistiteľ návrh do-
stal. Poistná zmluva je uzavretá okamihom, keď po-
istník/poistený dostane oznámenie o prijatí svojho 
návrhu za predpokladu splnenia podmienok uve-
dených na návrhu poistnej zmluvy.

2.  Pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poist-
ným obdobím je jeden rok.M
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3.  Doba trvania poistenia, t. j. začiatok a koniec poiste-
nia, je určená v poistnej zmluve.

4.  Zmeny poistnej zmluvy možno uskutočniť len písom-
nou dohodou zmluvných strán, ak nie je v zákone, ale-
bo v týchto poistných podmienkach ustanovené inak.

Článok 4
Zánik poistenia a výpovedné lehoty
Okrem dôvodov zániku v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov platia nasledovné ustanovenia:
1.  Poistenie zaniká:
 a)  uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojed-

nané,
 b)  výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpo-

veď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho 
uplynutím,

 c)  výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch 
mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná 
lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne,

 d)  zmenou vlastníka predmetu poistenia,
 e)  zánikom predmetu poistenia (napr. jeho likvidá-

ciou, stratou, zničením) alebo skončením užíva-
nia predmetu poistenia,

 f)  ak poistený alebo poistiteľ písomne vypovedal 
poistenie do 3 mesiacov od oznámenia poistnej 
udalosti. Poistenie zaniká v tomto prípade uply-
nutím jedného mesiaca od doručenia výpovede 
druhému účastníkovi,

 g)  poistenie zanikne ukončením činnosti poistené-
ho, vstupom poisteného do likvidácie, vydaním 
uznesenia o začatí konkurzného konania na ma-
jetok poisteného podaním návrhu na povole-
nia reštrukturalizácie poisteného. Pod pojmom 
ukončenie činnosti poisteného sa na účely tohto 
poistenia rozumie zánik oprávnenia poisteného 
k výkonu podnikateľskej činnosti z akéhokoľvek 
právneho dôvodu.

2.  V zmysle § 801 Občianskeho zákonníka poistenie 
zaniká nezaplatením jednorazového poistného 
alebo poistného za prvé poistné obdobie do troch 
mesiacov od jeho splatnosti. Poistenie zanikne ďalej 
tým, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo 
zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia 
výzvy poistiteľa na jeho zaplatenie, ak nebolo po-
istné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva 
poistiteľa musí obsahovať upozornenie, že poiste-
nie zanikne v prípade jeho nezaplatenia. To isté pla-
tí, ak bola zaplatená len časť poistného. Výzva sa 
považuje za doručenú, ak ju adresát prijal, odmietol 
prijať, alebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajú-
cej strane ako nedoručenú.

3.  Pri porušení povinnosti poistníka odpovedať prav-
divo a úplne na všetky písomné otázky poistiteľa 
týkajúce sa dojednania poistenia, môže poistiteľ 
odstúpiť od zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom 
odpovedaní na otázky týkajúce sa dojednania pois-
tenia, prípadne jeho zmeny, by zmluvu neuzatvoril 
alebo zmenu nedojednal.

4.  Zásielka, ktorou sa oznamuje výpoveď, odstúpenie 
od zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia sa 
považuje za doručenú dňom, kedy ju adresát pri-
jal, odmietol prijať, alebo dňom keď ju pošta vrátila 
odosielajúcej strane ako nedoručenú.

5.  Poistenie zaniká výpoveďou ku koncu poistného ob-

dobia, ak ide o poistenie pri ktorom je dojednané bež-
né poistné, pričom výpoveď sa musí dať najmenej šesť 
týždňov pred jeho uplynutím. Ak došlo k zmene výšky 
poistného a poistiteľ výšku poistného neoznámil po-
istníkovi najneskôr desať týždňov pred uplynutím po-
istného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety.

6.  Ak poistenie zaniklo z dôvodu nezaplatenia podľa 
Čl. 4 bodu 2. týchto poistných podmienok, výška 
poistného na ktoré má poistiteľ nárok, sa určí z po-
istného za predchádzajúce obdobie.

Článok 5
Poistné
1.  Poistné je suma uvedená v poistnej zmluve, ktorú 

musí zaplatiť poistník ako protihodnotu za dohod-
nutú poistnú ochranu.

2.  Poistník je povinný platiť za dohodnuté poistné obdo-
bie poistné, ktoré ak nie je v poistnej zmluve uvede-
né inak, je splatné prvým dňom poistného obdobia.  
V prípade, ak v poistnej zmluve bolo platenie poistné-
ho za poistné obdobie dojednané v splátkach, platí, 
že splátka poistného je splatná prvým dňom prísluš-
nej časti poistného obdobia, za ktoré patrí.

3.  Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, pla-
tí, že nezaplatením splátky poistného sa 30-tym dňom 
nasledujúcim po dni splatnosti nezaplatenej splátky 
stáva splatným poistné za celé poistné obdobie.

4.  Výška poistného je stanovená v poistnej zmluve. 
Podkladom pre výpočet poistného sú poistné sumy 
uvedené v poistnej zmluve.

5.  Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, je 
povinný zaplatiť poistiteľovi úrok z omeškania za 
každý deň omeškania v zmysle všeobecne záväz-
ných právnych predpisov.

6.  Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia 
tým odpadol, patrí poistiteľovi poistné do konca poist-
ného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.

7.  Jednorazové poistné patrí poistiteľovi vždy celé.
8.  Všetky platby poistného/splátky poistného sa zúč-

tujú podľa poradia najskôr na krytie najstarších ne-
doplatkov poistného/splátky poistného, následne 
úrokov z omeškania a potom na splatenie posledne 
predpísaného poistného/splátky poistného.

9.  Poistiteľ má voči tomu, kto je povinný platiť poist-
né, právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú  
v súvislosti s doručením výzvy na zaplatenie dlžné-
ho poistného.

10.  Poistiteľ je oprávnený upraviť (zvýšiť alebo znížiť) výš-
ku poistného ku dňu začiatku najbližšieho poistného 
obdobia, v prípade zmien podmienok rozhodujú-
cich pre určenie výšky poistného, najmä z dôvodu:

 a)  zavedenia a/alebo zmeny odvodu z poistného ale-
bo dane z poistného alebo inej obdobnej povin-
nosti, ktorá bude uložená poistiteľovi všeobecne 
záväzným právnym predpisom alebo rozhodnu-
tím orgánu dohľadu,

 b)  zmeny právnych predpisov, ktoré majú vplyv na 
podnikateľskú činnosť poistiteľa,

 c)  ak z pohľadu poistnej matematiky dôjde z iných 
dôvodov k ohrozeniu splnenia záväzkov poistite-
ľa alebo

 d)  ak podľa Harmonizovaného indexu spotrebiteľ-
ských cien (HICP) dôjde za sledované obdobie  
k rastu cien v Slovenskej republike o viac ako 5 %.
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11.  V prípade, ak poistiteľ upraví poistné podľa článku 5,  
ods. 10 týchto poistných podmienok, oznámi  
poistníkovi najneskôr desať týždňov pred uplynu-
tím poistného obdobia:

 a)  novú výšku poistného podľa článku 5, ods. 10 
týchto poistných podmienok na nasledujúce po-
istné obdobie,

 b)  dátum skončenia poistného obdobia,
 c)  termín, do ktorého môže poistník podať výpo-

veď poistnej zmluvy podľa § 800 ods. 1 Občian-
skeho zákonníka, ak nesúhlasí s novou výškou 
poistného.

Článok 6
Splatnosť poistného plnenia
1.  Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poistiteľ 

skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu po-
vinnosti poistiteľa plniť.

2.  Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu; 
ak sa nemôže skončiť do jedného mesiaca potom, keď 
sa poistiteľ o poistnej udalosti dozvedel, je poistiteľ 
povinný poskytnúť poistenému na základe písomnej 
žiadosti primeraný preddavok z predpokladanej výšky 
škody, ak je preukázaný právny základ nároku poiste-
ného na poskytnutie poistného plnenia.

3.  V prípade, ak jednoznačné preukázanie vzniku ná-
roku na poskytnutie poistného plnenia závisí od 
rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní, 
rozhodnutia súdu v občianskom súdnom konaní, 
šetrenia hasičov, resp. šetrenia iného subjektu, vy-
šetrenie poistiteľa v zmysle bodu 1) tohto článku 
nie je možné skončiť skôr, ako po doručení právo-
platného rozhodnutia príslušného orgánu činné-
ho v trestnom konaní, právoplatného rozhodnutia 
súdu v občianskom súdnom konaní, konečného sta-
noviska hasičov, resp. konečného a záväzného roz-
hodnutia iného subjektu šetriaceho poistnú udalosť 
poistiteľovi.

Článok 7
Práva a povinnosti poistníka, 
poisteného a poistiteľa
1.  Povinnosti poistníka a poisteného pri uzavieraní
poistnej zmluvy a počas doby jej trvania:
 a)  Poistník je povinný odpovedať pravdivo a úplne 

na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce sa 
dojednávania poistenia ako aj zmeny poistenia. 
Túto povinnosť má aj ten, na ktorého majetok sa 
má poistenie vzťahovať, aj keď zmluvu sám neu-
zaviera.

 b)  Poistník/poistený je povinný dodržiavať ustanovenia 
týchto poistných podmienok, zmluvné dojednania 
a ďalšie povinnosti uložené mu poistnou zmluvou.

 c)  Poistník je povinný platiť poistné včas a v stano-
venej výške.

 d)  Poistník/poistený je povinný bezodkladne ozná-
miť všetky jemu známe okolnosti zmeny rizika,  
a to aj vtedy, ak k nej dôjde mimo jeho vôle. Pois-
titeľ je v danom prípade oprávnený upraviť roz-
sah krytia a výšku poistného.

   Povinnosť poistníka/poisteného informovať o zme-
ne rizika sa týka predovšetkým okolností, o kto-
rých informoval písomne poistiteľa pri uzavieraní 
poistnej zmluvy. Pri nedodržaní tejto povinnosti 

je poistiteľ v prípade poistnej udalosti oprávnený  
k odmietnutiu, alebo k primeranému zníženiu 
plnenia, za predpokladu, že okolnosť, ktorá bola 
predmetom porušenia oznamovacej povinnos-
ti, bola príčinnou vzniku poistnej udalosti alebo 
ovplyvnila jej rozsah.

 e)  Poistník/poistený je povinný bezodkladne infor-
movať poistiteľa o tom, že nastali skutočnosti 
uvedené v článku Zánik poistenia.

 f)  Poistený je povinný riadne sa starať o poistené veci, 
predovšetkým udržiavať ich v dobrom technic-
kom stave, používať ich podľa návodu na obsluhu  
a údržbu a na účel, na ktorý ich výrobca určil.

 g)  Ak nie je v zmluve dojednané inak, je poistený 
povinný mať poistené strojné a elektronické za-
riadenia chránené ochranným zariadením proti 
blesku a prepätiu, ako aj signalizačným zaria-
dením, ktoré je inštalované a udržiavané podľa 
odporúčaní výrobcu elektronického zariadenia a 
podľa odporúčaní výrobcu ochranných zariade-
ní proti blesku a prepätiu.

 h)  Poistený je povinný zabezpečiť, aby inštalované 
ochranné zariadenia proti blesku a prepätiu, ako 
aj signalizačné zariadenia boli:

	 	   pravidelne udržiavané odborným personá-
lom výrobcu alebo dodávateľskej firmy,

	 	   kontrolované vyškoleným personálom,
	 	   vybavené automatickým núdzovým vypína-

čom, ktorý zodpovedá najnovším predpi-
som pre strojné a elektronické zariadenia a 
odporúčaniam výrobcu.

 i)  V prípade poistenia externých nosičov dát je 
poistený povinný v časových intervaloch uvede-
ných v zmluve pravidelne nahrávať všetky infor-
mácie, nachádzajúce sa na poistených externých 
nosičoch dát na záložné nosiče dát (back-up)  
a ukladať ich do protipožiarneho trezoru, nachá-
dzajúceho sa v inom požiarnom priestore ako po-
istené nosiče dát. Ak nie je poistnej zmluve uvede-
né inak, dĺžka časového intervalu je päť dní.

 j)  Ak má poistený dojednané poistenie u iného po-
istiteľa pre veci, ktoré poistil v UNIQA pojišťovna, 
a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
týmto poistením, je povinný oznámiť UNIQA 
pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného člen-
ského štátu názov a sídlo iného poistiteľa, druh 
poistenia ako aj výšku poistnej sumy.

 k)  Poistený je povinný viesť účtovníctvo v zmysle vše-
obecne záväzných právnych predpisov tak, aby 
bolo možné kedykoľvek stanoviť hodnotu poiste-
ného majetku na každom mieste poistenia. Všetky 
podklady, ako sú inventárne zoznamy, záznamy 
o priebehu a účtovné súvahy a výkazy musia byť 
uskladnené na bezpečnom mieste, tak, aby v prípa-
de poistnej udalosti nedošlo k ich súčasnému zniče-
niu alebo znehodnoteniu a to minimálne po dobu 
desať rokov od nadobudnutia majetku.

 l)  Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť 
nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti 
smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu ne-
bezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi 
uložené, alebo ktoré vzal na seba poistnou zmlu-
vou, ani nesmie trpieť porušovanie týchto povin-
ností zo strany tretích osôb (u poistenej právnic-
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kej osoby sa za tretie osoby pokladajú tiež fyzické 
a právnické osoby, ktoré konajú v jej mene).

 m) Poistník/poistený je povinný zabezpečiť dodr-
žiavanie horeuvedených povinností aj zo strany 
tretích osôb, ktorým bol predmet poistenia zo 
strany poisteného prenechaný do užívania.

2.  Povinnosti poisteného po vzniku poistnej udalosti:
 a)  Ak vznikne poistná udalosť je poistený povin-

ný urobiť všetky možné opatrenia smerujúce  
k tomu, aby sa vzniknutá škoda už nezväčšovala 
a aby sa obmedzil rozsah už vzniknutej škody.

 b)  Poistený je povinný okamžite po zistení udalos-
ti, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na 
poistné plnenie, písomne alebo akýmkoľvek iným 
vhodným spôsobom oznámiť poistiteľovi vznik 
takejto udalosti a dať pravdivé písomné vysvetle-
nie o jej vzniku a rozsahu s vyčíslením výšky škody.

 c)  Po oznámení poistnej udalosti je poistený opráv-
nený vykonať opravu alebo výmenu poistnou 
udalosťou poškodenej veci až po predchádzajú-
cej dohode s poistiteľom. Ak zástupca poistiteľa 
nevykoná obhliadku poškodených vecí v dobe, 
ktorá by v danom prípade mohla byť považovaná 
za primeranú, je poistený oprávnený k vykona-
niu opravy alebo výmeny, najskôr však po troch 
dňoch od nahlásenia škody poistiteľovi. Poistený 
je povinný uschovať poškodené veci alebo ich 
časti, pokiaľ poistiteľ alebo ním poverené osoby 
nevykonajú ich obhliadku.

 d)  Poistený je povinný poskytnúť poistiteľovi súčin-
nosť, ktorá je potrebná na zistenie príčiny a výšky 
škody ako aj originály všetkých dokladov vyžia-
daných poistiteľom.

 e)  Poistený je povinný bezodkladne písomne ozná-
miť poistiteľovi nájdenie stratenej alebo odcu-
dzenej veci, a to bez ohľadu na to, či už za ňu 
bolo poskytnuté poistné plnenie. Ak sa vrátila 
stratená alebo odcudzená vec do vlastníctva po-
isteného potom, čo bolo za túto vec poskytnuté 
poistné plnenie, musí poistený poistné plnenie 
vrátiť alebo dať poistiteľovi túto vec k dispozícii. 
Poistený má toto právo voľby po dobu dvoch 
týždňov po obdržaní písomného vyzvania pois-
titeľom. Po uplynutí tejto doby prechádza toto 
právo voľby na poistiteľa. V prípade vrátenia 
poistného plnenia poistiteľovi sa z poskytnuté-
ho poistného plnenia odpočítajú primerané ná-
klady na opravu tejto veci, ak boli potrebné na 
odstránenie závad, ktoré vznikli v čase, keď bol 
poistený zbavený možnosti s vecou nakladať.

 f)  Ak poistený má proti inému právo na náhradu 
škody spôsobenej poistnou udalosťou, prechá-
dza jeho právo na poistiteľa, a to do výšky pl-
nenia, ktoré mu poistiteľ poskytol. Poistený 
na náklady poistiteľa urobí všetko preto, bude 
spolupôsobiť a dá súhlas, aby boli podniknuté 
všetky také úkony, aké môžu byť nutné a žiada-
né poistiteľom v záujme zabezpečenia práv a re-
gresov, alebo v záujme prijatia právnej pomoci 
alebo odškodnenia od tretích zmluvných strán, 
bez ohľadu na to, či takéto výkony sú alebo budú 
nutné alebo vyžadované pred, alebo po odškod-
není poisteného poistiteľom.

 g)  Poistený je povinný v prípade, že sa v súvislosti  

s poistnou udalosťou začalo trestné konanie 
proti poistenému alebo jeho pracovníkovi, túto 
okolnosť okamžite písomne oznámiť poistiteľovi.

 h)  Poistený je povinný, ak vzniklo v súvislosti s po-
istnou udalosťou podozrenie z trestného činu, 
podať okamžite oznámenie príslušným policaj-
ným orgánom.

 i)  Poistený je povinný zabezpečiť dodržiavanie ho-
reuvedených povinností aj zo strany tretích osôb, 
ktorým bol predmet poistenia zo strany poiste-
ného prenechaný do užívania.

3.  Práva a povinnosti poistiteľa:
 a)  Poistiteľ ma právo v akejkoľvek vhodnej dobe 

kontrolovať a skúmať riziká a poistený poskyt-
ne za týmto účelom všetky informácie potrebné  
k odhadu rizika.

 b)  Poistiteľ má povinnosť vrátiť poistenému dokla-
dy, ktoré si predtým od neho vyžiadal, poistiteľ 
môže označiť originály dokladov.

 c)  Ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, 
že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedomé 
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol 
zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzav-
retie poistnej zmluvy bola podstatná, je opráv-
nený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť. Od-
mietnutím plnenia poistenie zanikne.

 d)  Ak poistený koná s úmyslom uviesť poistiteľa 
do omylu v súvislosti s okolnosťami, ktoré majú 
vplyv na výšku alebo dôvod poistného plnenia, 
má poistiteľ právo poistné plnenie primerane 
znížiť alebo zamietnuť.

 e)  V prípade porušenia povinností poistníka/poiste-
ného uvedených v bode 1) a 2) tohto článku má 
poistiteľ právo poistné plnenie primerane znížiť.

 f)  Ak poistiteľ odmietol plniť čo i len z časti, je povin-
ný uviesť dôvod neplnenia alebo zníženia plnenia.

 g)  Poistiteľ nie je oprávnený počas trvania poistnej 
zmluvy plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvo-
du, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené; 
oprávnenie poistiteľa započítať si dlžné poistné  
s poistným plnením zostáva nedotknuté.

Článok 8
Všeobecné výluky
1.  Právo na poistné plnenie nevznikne, ak ide o poško-

denie, zničenie alebo stratu priamo alebo nepriamo 
spôsobené, vyplývajúce alebo zvýšené v dôsledku:

 a)  úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivos-
ti poisteného, jeho zástupcov ako aj iných osôb 
konajúcich z podnetu poisteného. Za hrubú ne-
dbanlivosť sa považuje konanie poisteného a jeho 
zástupcov smerujúce k porušeniu ustanovení 
článku Práva a povinnosti poistníka, poisteného  
a poistiteľa ako aj poverenie náležite nepoučenej 
a nespôsobilej osoby obsluhou poistenej veci,

 b)  jadrovej reakcie, jadrového žiarenia alebo rádio-
aktívneho zamorenia, ako aj výrobou, ťažbou, 
spracovaním azbestu, alebo v akejkoľvek ďalšej 
priamej alebo nepriamej súvislosti s azbestom,

 c)  vojny, napadnutia alebo činu vonkajšieho ne-
priateľa, nepriateľskej akcie (bez ohľadu na to či 
už bola vojna vyhlásená alebo nie), občianskej 
vojny, nepokojov, revolúcie, povstania, vzbury, 
demonštrácie, štrajku, výluky z práce, zásahu vo-
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jenskej či inej ozbrojenej moci, činov osôb jed-
najúcich zákerne alebo v mene alebo v spojení 
s nejakou politickou organizáciou, spiknutia, za-
bavenia, rekvirácie pre vojenské účely alebo deš-
trukcie alebo poškodenia majetku nariadením 
akejkoľvek vlády de jure alebo de facto, alebo 
akejkoľvek verejnej moci.

2.  Právo na poistné plnenie nevznikne ak v dôsledku 
porušenia niektorej z povinností uvedených v Člán-
ku 7 Práva a povinnosti poistníka, poisteného a po-
istiteľa bude poistiteľovi znemožnené jednoznačne 
určiť vznik nároku na poskytnutie poistného plnenia 
a/alebo rozsah jeho povinnosti plniť.

3.  Z poistenia, ktoré sa riadi týmito poistnými pod-
mienkami je vylúčený akýkoľvek druh škôd, strát, 
výdavkov alebo nákladov, ktoré sú priamo alebo ne-
priamo spôsobené, vyplývajú z, alebo sú v spojitosti 
s hocijakým druhom teroristickej akcie alebo tero-
ristického činu, bez ohľadu na iné spolupôsobiace 
príčiny alebo udalosti, ktoré sa udiali v rovnakom 
čase alebo v slede nesúvisiacom so škodou. Z po-
istenia, ktoré sa riadi týmito poistnými podmienka-
mi sú vylúčené všetky škody, straty, výdavky alebo 
náklady, ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobe-
né, vyplývajú z, alebo sú späté s činmi spojenými  
s obmedzením, prevenciou alebo potláčaním tero-
ristickej akcie alebo teroristického činu, alebo ktoré 
sa nejakým spôsobom na nevzťahujú.

 a)  Za teroristickú akciu alebo teroristický čin sa pova-
žujú také konania, ktoré napĺňajú skutkovú pod-
statu niektorého z nasledovných trestných činov: 
teroru, záškodníctva, sabotáže podľa príslušných 
ustanovení Trestného zákona Slovenskej republiky 
ako aj činy vymenované v čl. 1 Európskeho doho-
voru o potlačovaní terorizmu z 27. 1. 1977.

 b)  Za teroristickú akciu alebo teroristický čin sa 
okrem konaní uvedených pod písm. a) považuje 
tiež každý čin osoby alebo skupiny osôb, ktorý 
bol vykonaný za účelom dosiahnutia politických, 
náboženských, etnických, ideologických alebo 
podobných cieľov, ktoré sú zamerané na šírenie 
strachu a ohrozenia medzi obyvateľstvom alebo 
časťami obyvateľstva a tým na získanie vplyvu 
na vládu alebo štátne zriadenie, alebo poškode-
nie ústavného zriadenia alebo poškodenie hos-
podárskeho života v Slovenskej republike alebo  
v inom štáte.

4.  Poistenie sa nevzťahuje na následné škody ako sú 
ušlý zisk, pokuty, manká (schodok na finančných 
hodnotách), rôzne peňažné sankcie, úroky z omeš-
kania, zmluvné pokuty a penále, pokiaľ nie je ďalej 
uvedené inak.

Článok 9
Spolupoistenie
Ak sa na poistení toho istého predmetu poistenia po-
dieľa viacero poistiteľov (spolupoistenie), platí, že kaž-
dý z poistiteľov zodpovedá za svoje záväzky len do výš-
ky svojho podielu uvedeného v dohode o spoločnom 
postupe spolupoisťovateľov. Tento podiel sa uvedie aj  
v poistnej zmluve.

Článok 10
Znalecké konanie
1.  Poistený a poistiteľ sa v prípade nezhody o výške 

plnenia môžu dohodnúť, že výška plnenia bude 
stanovená znaleckým konaním. Znalecké konanie 
môže byť rozšírené aj na ostatné predpoklady náro-
kov na plnenie.

2.  Znalcom alebo expertom v danom odbore (ďalej 
len znalec) sa v zmysle týchto poistných podmienok 
rozumie osoba, ktorá je vzhľadom k svojej profesii a 
vzdelaniu považovaná za odborníka v danom od-
bore a k poistenému, resp. poistiteľovi nemá žiadne 
nevyrovnané záväzky alebo iné vzťahy, na základe 
ktorých by mohli byť spochybnené výsledky jej zna-
leckého posudku.

3. Zásady znaleckého konania:
 a)  Poistený a poistiteľ sa písomne dohodnú na ur-

čení znalca v danom odbore, ktorý voči žiadnej 
zo strán nesmie mať žiadne záväzky. Každá zo 
strán môže námietku voči osobe znalca vzniesť 
len pred začatím jeho činnosti.

 b)  Určený znalec vypracuje znalecký posudok  
o sporných otázkach.

 c)  Náklady znaleckého konania hradia obidve stra-
ny rovnakým dielom.

 d)  Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a po-
vinnosti poistiteľa a poisteného stanovené práv-
nymi predpismi, poistnými podmienkami a po-
istnou zmluvou.

Článok 11
Záverečné ustanovenia
1.  Všetky prípadné zmeny v poistnej zmluve musia byť 

vykonané písomnou formou a len po vzájomnej do-
hode obidvoch zmluvných strán.

2.  Prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto po-
istením, budú riešené súdnymi orgánmi Slovenskej 
republiky, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

Oddiel II
Poistenie vecnej škody

Článok 1
Predmet poistenia
1.  Predmetom poistenia sú stroje a strojné zariadenia, 

elektronické prístroje a elektronické zariadenia, nachá-
dzajúce sa v poistenej prevádzke, ktoré má poistený:

 a) vo vlastníctve,
 b)  používa podľa písomnej nájomnej zmluvy, pokiaľ 

je podľa nej povinný používanú vec opraviť, zaob-
starať novú vec alebo poskytnúť peňažnú náhradu, 
ak bude vec poškodená, odcudzená alebo zničená,

 c)  prevzal od právnickej alebo fyzickej osoby na 
základe platnej zmluvy, pokiaľ nie je dojednané 
inak.

2.  Stroje a strojné zariadenia, elektronické prístroje  
a elektronické zariadenia podľa bodu 1) tohto člán-
ku sú predmetom poistenia len ak:

 a)  boli odovzdané do riadneho užívania na zákla-
de kolaudačného rozhodnutia alebo na základe 
úspešného absolvovania preberacích a výkono-
vých testov a
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 b)  v čase uzavretia poistenia, ako aj v čase vzniku 
poistnej udalosti vyhovujú príslušným bezpeč-
nostným a technickým normám, sú v prevádzky 
schopnom stave a riadne udržiavané,

 c)  poistený ich riadne využíva na mieste poistenia 
na účely, na ktoré sú dané predmety určené.

3.  Predmetom poistenia sú v poistnej zmluve uvedené 
položky, ako napr.:

 a)  stroje a strojné zariadenia, elektrotechnické ale-
bo elektronické prístroje a zariadenia,

 b)  základy a podstavce strojov a zariadení,
 c)  externé nosiče dát (pamäťové médiá pre elek-

tronicky spracovávané informácie, ktoré nie sú 
integrálnou súčasťou poisteného zariadenia),

 d)  náklady na demontáž a likvidáciu zničeného za-
riadenia,

 e)  náklady za prácu nadčas, v noci, za prácu počas 
zákonných sviatkov, za expresnú prepravu,

 f)  náklady za leteckú prepravu vymieňaných častí.
4.  Ak sú predmetom poistenia transformátory, poiste-

nie sa vzťahuje aj na ich olejové a plynové náplne.
5.  Poistenie sa nevzťahuje na:
 a)  spotrebný materiál, pomocné a prevádzkové lát-

ky, ako napr. pohonné látky, chemikálie, filtračné 
hmoty a vložky, kontaktné hmoty, tesniace ma-
teriály, katalyzátory, chladiace, čistiace a hasiace 
prostriedky, mazivá a oleje, vývojky, regeneračné 
činidlá, tonery, pásky, filmy, fólie a pod.

 b)  výmurovky, výstieľky a nanesené vrstvy pecí, 
ktoré musia byť podľa skúseností počas obdo-
bia životnosti poistenej veci viackrát vymenené 
(najmä pri peciach, ohniskách alebo iných zaria-
deniach produkujúcich teplo, zariadeniach na 
produkciu pary a nádržiach),

 c)  pneumatiky,
 d)  elektrické a pneumatické ručné náradia (vŕtačky, 

kladivá, spájkovačky, brúsky, píly a pod.),
 e)  plavidlá, lietadlá, prípadne iné zariadenia schop-

né pohybu v atmosfére (napr. drony), železničné 
koľajové vozidlá,

 f)  prototypy,
 g)  programové vybavenie (software), elektronické 

dáta, databázy údajov, obrazové, zvukové a iné 
záznamy.

6.  Ak súčasne nedošlo z tej istej príčiny a v rovnakom 
čase aj k inému poškodeniu poistenej veci, za ktoré 
je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie, 
poistenie sa nevzťahuje na:

 a)  náradie všetkých druhov, napr. vrtáky, nože, fré-
zy, pílové listy alebo iné ostria či brúsne kotúče 
alebo pásy, ďalej len vymeniteľné časti,

 b)  ostatné diely, ako napr. formy, matrice, raznice, 
vzorové a ryhované dielce, kompozitové, gumo-
vé či plastové výstieľky, sitá, laná, drviace kladi-
vá, rovnako ako ložiská a ostatné klzné a valivé 
uloženia pre rotačný a priamočiary pohyb, po-
istky, žiarivky, žiarovky, ventily, hadice, dielce 
z gumy, textilu, skla, porcelánu alebo umelých 
hmôt, tesniace materiály, reťaze, remene, káble, 
kefy, akumulátorové batérie a pod.

7.  Stroje a strojné zariadenia, elektronické prístroje a 
elektronické zariadenia sú poistené nezávisle od 
toho, či sú v prevádzke alebo mimo prevádzky, v 
čase keď sú demontované za účelom údržby, v prie-

behu údržby alebo čistenia, ak sú prevážané v areáli 
pracoviska alebo sú montované po vykonaní údržby, 
pokiaľ sa nachádzajú na mieste poistenia uvedenom 
v poistnej zmluve alebo v prílohe k zmluve.

8.  Všetky ustanovenia tohto článku môžu byť uprave-
né, doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Článok 2
Poistené nebezpečia
1.  Poisteným nebezpečím v zmysle tohto článku je aké-

koľvek náhle a nepredvídané, v týchto poistných pod-
mienkach nevylúčené materiálne poškodenie alebo 
zničenie poistených predmetov uvedených v poistnej 
zmluve a nachádzajúcich sa na mieste poistenia uve-
denom v poistnej zmluve (spôsobené napr. zlyhaním 
meracích, regulačných alebo bezpečnostných zaria-
dení, konštrukčnou chybou, chybou materiálu alebo 
výrobnou chybou, pretlakom alebo podtlakom pary, 
plynu alebo kvapaliny, nedostatkom vody v kotloch 
alebo v zariadeniach na produkciu pary, odtrhnutím 
alebo roztrhnutím v dôsledku odstredivej sily, chybou 
obsluhy, nedbanlivosťou, nedostatočnou zručnosťou 
alebo neodborným zaobchádzaním, skratom, prepä-
tím, nadprúdom, preskokom, oblúkom, chybou izolá-
cie, indukciou spôsobenou bleskom alebo akoukoľvek 
inou príčinou, ktorá nie je osobitne vylúčená).

2. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
 a)  živelnými nebezpečiami,
 b)  vodou z vodovodných zariadení,
 c)  únikom surovín alebo produktov z nádrží tankov 

a cisterien,
 d)  výbuchom spaľovacích motorov a vodíkom chla-

dených generátorov,
 e)  pri tunelových prácach,
 f)  krádežou, lúpežou, vandalizmom alebo poku-

som o krádež, lúpež, vandalizmus,
 g)  haváriou poistenej veci počas prevádzky v cest-

nej premávke na pozemných komunikáciách, ak 
nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

3. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na:
 a)  poškodenie alebo zničenie spôsobené mimo-

riadnymi podmienkami, priamo alebo nepriamo 
vyvolanými testovaním, úmyselným preťažením 
alebo pokusmi, používaním poistenej veci v roz-
pore s predpismi výrobcu, v rozpore s technický-
mi podmienkami alebo normami,

 b)  poškodenie alebo zničenie priamo alebo nepria-
mo spôsobené uvedením stroja do prevádzky po 
škode pred ukončením jeho opravy, prípadne po 
vykonaní provizórnej opravy, ak toto nebolo pí-
somne odsúhlasené poisťovateľom,

 c)  škody alebo chyby, za ktoré ručí (na základe zá-
kona alebo uzatvorenej zmluvy) dodávateľ, pois-
tený alebo jeho zmluvný partner (napr. ten, kto-
rý je zodpovedný za držbu alebo opravu veci), 
alebo ak ide o škodu alebo chybu, na ktorú po-
skytuje dodávateľ, výrobca alebo opravárenská 
firma záruku v čase platnosti tejto záruky,

 d)  poškodenie alebo zničenie spôsobené akoukoľ-
vek chybou alebo závadou, ktorá existovala na 
začiatku poistenia, a ktorá bola poistenému ale-
bo jeho zástupcovi známa, bez ohľadu na to, či  
o takýchto chybách alebo závadách poistiteľ vedel 
alebo nie,
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 e)  poškodenie alebo zničenie spôsobené priamo 
alebo nepriamo zlyhaním alebo prerušením do-
dávky plynu, vody alebo elektrického prúdu z ve-
rejných sietí, a to v takom prípade, ak bol o tejto 
skutočnosti klient vopred informovaný, alebo ak 
takéto zlyhanie alebo prerušenie sám spôsobil.

 f)  bezprostredné škody priamo zapríčinené trva-
lým vplyvom prevádzky, prirodzeným opotrebe-
ním alebo trvalým vplyvom chemických, biolo-
gických, fyzikálnych a atmosférických procesov 
(korózia, erózia, kavitácia, opotrebenie a pod.),

 g)  náklady vynaložené na odstránenie funkčných 
chýb, ak tieto chyby nespôsobilo poškodenie 
alebo strata poistených vecí, za ktoré by bolo po-
skytnuté poistné plnenie,

 h)  náklady spojené s údržbu poistených vecí alebo 
výmenou ich súčastí počas údržby,

 i)  škody alebo chyby na požičaných veciach, za 
ktoré zodpovedá ich majiteľ na základe zákona 
alebo v rámci zmluvy o prenájme alebo údržbe,

 j)  náklady na prípadné zmeny, doplnky, vylepšenia 
alebo revízne práce,

 k)  akékoľvek následné škody alebo zodpovednosť 
za škody spôsobené tretím osobám ako sú napr.: 
ušlý zisk, zvýšené náklady, náklady na výrobu, 
pokuty, penále, manká,

 l)  poškodenie vzhľadu, poškriabanie a iné estetické 
nedostatky, ktoré neovplyvňujú funkčnosť a bez-
pečnosť zariadenia (napr. poškodenie krytu),

 m) náklady na dekontamináciu rádioaktívnych látok,
 n)  poškodenie alebo zničenie okolitého majetku  

a zodpovednosť za škody spôsobené tretím osobám.
4.  Ak je poistením kryté materiálne poškodenie alebo 

zničenie externých nosičov dát, poistenie sa nevzťa-
huje na:

 a)  informácie a dáta, ktoré sú na nich uložené,
 b)  náklady na odstránenie škôd v dôsledku chybné-

ho programovania, dierovania, označenia alebo 
vkladania,

 c)  následnú stratu alebo zodpovednosť akéhokoľ-
vek druhu.

5.  V prípade, že sú poistením kryté náklady spojené 
s prevádzkou náhradného zariadenia, poistenie sa 
nevzťahuje na:

 a)  náklady vzniknuté v dôsledku úradne nariade-
ných obmedzení prevádzky alebo rekonštrukcie 
poisteného zariadenia,

 b)  náklady vzniknuté v dôsledku skutočnosti, že po-
istený nemá k dispozícii potrebné finančné pros-
triedky v dobe opravy alebo výmeny poškodené-
ho alebo zničeného zariadenia.

6.  Všetky ustanovenia tohto článku môžu byť uprave-
né, doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Článok 3
Poistná hodnota, poistná suma
1.  Poistná hodnota je hodnota poistenej veci, rozho-

dujúca pre určenie výšky poistného. Poistnou hod-
notou v zmysle týchto poistných podmienok je nová 
nadobúdacia hodnota poistenej veci, t.j. suma,  
ktorú treba vynaložiť na znovuzriadenie veci toho 
istého druhu, kvality a výkonu na danom mieste  
a v danom čase vrátane nákladov na dopravu, mon-
táž, uvedenie do prevádzky a prípadné colné a iné 

poplatky bez zohľadnenia akýchkoľvek poskytnu-
tých zliav.

2.  Poistná suma má pre každú položku predmetu po-
istenia zodpovedať jeho poistnej hodnote. Poistnú 
sumu stanoví na vlastnú zodpovednosť poistený.

3.  Poistná suma je suma, určená v zmluve ako najvyš-
šia hranica plnenia poistiteľa pre každú položku 
predmetu poistenia jednotlivo, miesto poistenia  
a poistné obdobie.

4.  Predmet poistenia je poistený na prvé riziko v prípa-
de, ak bez ohľadu na jeho možnú poistnú hodnotu 
v čase poistnej udalosti, ktorú nie je možné stanoviť 
v čase uzavretia poistnej zmluvy, je zmluvne stano-
vená poistná suma. 

5.  V prípade položiek predmetu poistenia, ktoré sú 
poistené na prvé riziko platí, že poistná suma pre 
položku, za ktorú poistiteľ poskytol poistné plnenie 
sa zníži pre zvyšok poistného obdobia o výšku po-
skytnutého plnenia.

6.  Ak sú predmetom poistenia externé nosiče dát, po-
istnou hodnotou je ich nová nadobúdacia hodnota, 
t. j. suma, ktorá je potrebná na náhradu poškodené-
ho alebo zničeného nosiča dát novým, rovnakého 
druhu a kapacity na danom mieste a danom čase.

7.  Ak sú predmetom poistenia náklady na náhradnú 
prevádzku zariadenia na spracovanie dát, poistnou 
hodnotou je suma, ktorú by poistený vynaložil ako 
náklady na 12-mesačné užívanie náhradného zaria-
denia, ktorého vlastnosti a parametre by boli porov-
nateľné s poisteným zariadením. Za základ poistnej 
hodnoty sa berú dohodnuté sumy za deň a za me-
siac, ktoré sú dohodnuté v poistnej zmluve.

8.  Všetky ustanovenia tohto článku môžu byť uprave-
né, doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Článok 4
Rozsah poistného plnenia
1.  Poistiteľ poskytne poistné plnenie vo forme finanč-

nej úhrady alebo vecnej náhrady majetku alebo 
opravy poškodenej alebo zničenej veci.

2. Výška plnenia je:
 a)  pri veciach, ktoré sa v dôsledku poistnej udalosti 

zničili, suma zodpovedajúca ich časovej hodnote 
v dobe poistnej udalosti znížená o hodnotu zvy-
škov celej veci,

 b)  pri poškodených veciach výška nevyhnutných 
nákladov na ich opravu v čase vzniku poistnej 
udalosti, maximálne však ich časová hodnota. 
Do plnenia sa započítavajú náklady na uvede-
nie poškodenej veci do prevádzkyschopného 
stavu vrátane nákladov na rozobratie a zloženie, 
na dopravu do/z opravovne. Náhrada nákladov 
na opravu sa kráti, ak sa hodnota veci po oprave 
zvýši v porovnaní s hodnotou veci bezprostred-
ne pred vznikom poistnej udalosti. Výška plne-
nia je znížená o hodnotu prípadných zvyškov.  
Na výšku plnenia nevplývajú úradné obmedzenia 
a zvýšené náklady z dôvodu technického pokroku.

3.  Do nákladov na opravu sa nezahŕňajú odmeny  
vyplatené za prácu nadčas, v noci, v dňoch pracov-
ného voľna a pracovného pokoja, expresné príplatky, 
oprava v zahraničí, letecké dodávky náhradných die-
lov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahra-
ničia, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.
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4.  Náklady na provizórnu opravu nahradí poistiteľ iba 
vtedy, ak sú tieto náklady súčasťou celkových nákla-
dov na opravu a nezvyšujú celkové plnenie poistite-
ľa, ak nerozhodne poistiteľ po poistnej udalosti inak.

5.  Ak je poistený registrovaný platca dane z pridanej 
hodnoty, hodnota zodpovedajúca tejto dani sa ne-
započítava do plnenia poskytnutého poistiteľom.

6.  Pokiaľ poistiteľ rozhodol o spôsobe opravy alebo 
náhrady škody a poistený napriek tomu uskutočnil 
opravu alebo výmenu veci iným spôsobom, poskyt-
ne poistiteľ plnenie len do tej výšky, ktorú by posky-
tol, keby poistený postupoval podľa jeho pokynov.

7.  Ak je v čase poistnej udalosti poistná suma pre 
danú položku predmetu poistenia nižšia než jej po-
istná hodnota na danom mieste poistenia, poisti-
teľ poskytne plnenie, ktoré je v rovnakom pomere 
ku škode, ako je poistná suma k poistnej hodnote 
(podpoistenie). Ak poistná suma niektorej z poiste-
ných položiek presahuje jej poistnú hodnotu v čase 
poistnej udalosti, bude táto čiastka zohľadnená  
v prospech položky, na ktorej nastalo podpoistenie. 
Toto ustanovenie naplatí, ak je v zmluve dojednané 
poistenie na prvé riziko.

8.  Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, ktorou sa 
rozumie suma dohodnutá medzi poisteným a pois-
titeľom uvedená v poistnej zmluve, ktorá sa odpočí-
ta z plnenia poistiteľa pri každej poistnej udalosti.

9.  Ak poistený urobil opatrenia, ktoré mohol vzhľa-
dom na okolnosti prípadu považovať za nevyhnut-
né na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej 
udalosti alebo zmiernenie následkov poistnej uda-
losti, poistiteľ nahradí náklady, ktoré poistený na 
také opatrenia vynaložil, ak boli úmerné cene pois-
tenej veci.

10.  Poistiteľ poskytne plnenie len v prípade, ak sú mu 
predložené príslušné účty a doklady o vykonaných 
opravách alebo výmenách.

11.  Ak sú poistením kryté externé nosiče dát, poistiteľ 
poskytne náhradu za náklady vynaložené na uvede-
nie externých nosičov dát do pôvodného stavu, t.j. 
náklady spojené s nadobudnutím, prípadne opra-
vou externých nosičov dát.

12.  Ak sú poistením kryté náklady spojené s prevádzkou 
náhradného zariadenia na spracovanie dát (ďalej 
len zariadenie), pre poskytnutie plnenia platia na-
sledovné ustanovenia:

 a)  Poistiteľ poskytne v prípade poruchy alebo zlyha-
nia poisteného zariadenia poistné plnenie zodpo-
vedajúce vynaloženým nákladom na prenajatie  
a prevádzku náhradného zariadenia počas doby, 
v priebehu ktorej je jeho použitie nevyhnutné,  
avšak najdlhšie za dohodnutú dobu ručenia.

 b)  Dohodnutá doba ručenia začína uvedením ná-
hradného zariadenia do prevádzky.

 c)  Ak sa po prerušení prevádzky poisteného zaria-
denia zistí, že náklady vynaložené počas doby 
prerušenia sú vyššie ako časť ročnej poistnej sumy 
pripadajúcej na toto obdobie, je poistiteľ povinný 
poskytnúť poistenému poistné plnenie len za časť 
dohodnutej ročnej poistnej sumy, pripadajúcej na 
časové obdobie prerušenia prevádzky.

 d)  Pri výpočte poistného plnenia, ktoré má byť po-
istenému priznané, bude zohľadnená akákoľvek 
úspora nákladov. 

Článok 5
Definícia pojmov
1.  Poškodením veci sa rozumie taká zmena stavu veci 

alebo jej časti, ktorá vylučuje alebo obmedzuje jej 
funkčnosť, pokiaľ sa dá vec opravou uviesť do pô-
vodného prevádzkyschopného stavu.

2.  Zničením veci sa rozumie zmena stavu veci, ktorá 
vylučuje alebo obmedzuje jej funkčnosť, ak ju ne-
možno odstrániť opravou, a preto vec už nemožno 
ďalej používať na pôvodný účel.

3.  Živelnými nebezpečiami sa z hľadiska tohto poiste-
nia rozumejú požiar, chemický výbuch, priamy úder 
blesku, náraz alebo zrútenie vzdušného dopravného 
prostriedku, jeho časti alebo nákladu, záplava, povo-
deň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál 
alebo zemín, zosúvanie alebo zrútenie lavín, pád 
stromov, stožiarov a iných predmetov, tiaž snehu 
alebo námrazy, hasenie ohňa alebo následná demo-
lácia, zborenie sa stavieb, vulkanická erupcia, voda 
vytekajúca z vodovodného zariadenia, zemetrasenie, 
ako aj všetky škody spojené s odstraňovaním násled-
kov týchto škôd alebo ich priamou elimináciou.

4.  Pod elektronickým zariadením sa v zmysle týchto 
poistných podmienok rozumie slaboprúdové tech-
nické zariadenie používané pre profesionálnu čin-
nosť, ako sú: elektronické zariadenia a prístroje na 
spracovanie dát, zariadenia na diaľkové spojenie, 
vysielacie a prijímacie zariadenia vrátane rozhlaso-
vých, televíznych a filmových zariadení, osvetľova-
cie zariadenia, navigačné zariadenia, zariadenia pre 
výskum a skúšky materiálov, signálne a prenosné 
zariadenia, technické zariadenia a prístroje pre kan-
celárie, grafická a reprodukčná technika, kontrolné 
a zapisovacie zariadenia.

5.  Pod externými nosičmi dát sa v zmysle týchto poist-
ných podmienok rozumejú napr. Diskety, magnetic-
ké pásky, CD disky, DVD disky, externé hard disky, 
USB kľúče, pamäťové karty a pod.

6.  Mechanickým poškodením alebo zničením sa  
v tomto poistení rozumie fyzické poškodenie ale-
bo zničenie poistenej veci napr.: lomom, trhlinou, 
deformáciou, zadrením, uvoľnením, netesnosťou, 
upchatím, vytavením a pod.

7.  Elektrickým poškodením alebo zničením sa v tomto 
poistení rozumie poškodenie alebo zničenie poiste-
nej veci z dôvodov, ako sú napr. skrat, či iné pôsobe-
nie elektrického prúdu (napr. prepätie, chyba izolá-
cie, koróna, výboj, oblúk, preskok), vedúce k strate 
jej funkčnosti alebo k strate funkčnosti jej prvkov.

8.  Časová hodnota poistenej veci je jej hodnota v čase 
poistnej udalosti. Určí ju poistiteľ tak, že od poistnej 
hodnoty odpočíta hodnotu zodpovedajúcu opot-
rebeniu a inému znehodnoteniu veci z doby pred 
poistnou udalosťou.

9.  Nedbanlivosťou sa v zmysle týchto poistných pod-
mienok rozumie konanie riadnej (zaučenej) obslu-
hy stroja alebo zariadenia, ktoré má za následok 
vznik jeho poškodenia alebo zničenia.

10.  Ak sa pre uvedenie poistenej veci do prevádzky vy-
žaduje skúšobná prevádzka, je vec považovaná za 
prevádzkyschopnú, pokiaľ sa skúšobná prevádzka 
úspešne ukončila a vec dosahuje projektované pa-
rametre. Vec je považovaná za prevádzkyschopnú aj 
vtedy, ak je odstavená, je rozobratá na čistenie ale-
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bo údržbu, zostavovaná po vykonaní čistenia alebo 
údržby, alebo je v skúšobnej prevádzke po odstave-
ní, údržbe či čistení a podobne.

11.  Pod riadnym udržiavaním veci sa v zmysle týchto 
poistných podmienok rozumie zabezpečenie nasle-
dovných úkonov zo strany poisteného:

 a)  bezpečnostné skúšky,
 b)  pravidelné preventívne obhliadky, revízie a opravy,
 c)  odstraňovanie škôd alebo porúch, zapríčine-

ných bežnou prevádzkou alebo starnutím, vy-
žadujúcich opravu alebo výmenu elektronických 
skupín, dielcov alebo častí.

Oddiel III
Poistenie prerušenia prevádzky

Článok 1
Predmet poistenia
Predmetom poistenia sú v poistnej zmluve uvedené:
	   následné škody spôsobené prerušením prevádz-

ky v dôsledku vecnej škody uvedenej v Oddieli II, 
v čl. 2.

Článok 2
Rozsah poistenia, vecná škoda
1.  Za vecnú škodu sa považuje náhle a nepredvídané, 

v týchto poistných podmienkach nevylúčené mate-
riálne poškodenie alebo zničenie poisteného stro-
ja a strojného zariadenia, elektronického prístroja  
a elektronického zariadenia.

2.  Škody spôsobené prerušením prevádzky z dôsled-
ku vecnej škody podľa bodu 1), sú poistené, len ak 
je v poistnej zmluve dojednaný predmet poistenia  
v zmysle Oddielu III, článku 1.

3.  Poistiteľ nie je povinný plniť za škody z prerušenia 
prevádzky, ktoré boli zapríčinené alebo zväčšené:

 a)  mimoriadnymi udalosťami vzniknutými počas 
prerušenia prevádzky, pod ktorými sa rozume-
jú aj príčiny uvedené v Oddiely I, článku 8, bod 
1) a 3), bez ohľadu na to, či vznikli v prevádzke 
poisteného, v opravárenskej dielni alebo počas 
prepravy,

 b)  úradne nariadenými obmedzeniami na prevádz-
ku alebo jej obnovenie,

 c)  výpadkom dodávky elektrického prúdu, plynu, 
vody alebo pary z verejnej siete,

 d)  zmenami, doplnkami, vylepšeniami alebo reví-
ziami, ktoré sa vykonajú na poistenom majetku 
po vzniku materiálnej škody v priebehu odstra-
ňovania jej následkov,

 e)  nepodstatnými prerušeniami prevádzky, ktorých 
následky sa dajú odstrániť bez veľkých výdavkov,

 f)  prerušeniami prevádzky v dôsledku materiálnej 
škody spočívajúcej v zničení, poškodení alebo 
inom znehodnotení surovín, polotovarov, hoto-
vých výrobkov alebo iných materiálov,

 g)  skutočnosťou, že poistený včas nezabezpečí opätov-
né sprevádzkovanie, zaobstaranie alebo zriadenie 
poškodeného alebo zničeného poisteného majetku 
alebo na to nemá k dispozícii dostatočný kapitál,

 h)  mimoriadnymi prieťahmi pri obnove prevádzky 
ako napr.: objasňovaním vlastníckych, majetkovo-
-právnych vzťahov, súdnymi procesmi, správny-
mi konaniami a pod.,

 i)  prerušením prevádzky spôsobeným poškode-
ním alebo zničením nepoistenej veci, aj keby sa 
jednalo súčasne aj o následky materiálnej škody 
vzniknutej na niektorej z poistených vecí.

Článok 3
Poistná hodnota, poistná suma, doba ručenia
1.  Poistnou hodnotou sa rozumie:
 a)  zisk, ktorý by poistený vytvoril v dobe ručenia, 

keby k prerušeniu prevádzky nedošlo,
 b)  stále náklady.
2.  Tieto čiastky podľa ods. 1 tohto článku musia byť 

upravené tak, aby poistná hodnota pre položku zisk 
a stálych nákladov zohľadňovala očakávaný stav zis-
ku a stálych nákladov v poistnom období.

3.  Ak je poistený registrovaný platca dane z pridanej 
hodnoty, hodnota zodpovedajúca tejto dani sa ne-
započítava do poistnej hodnoty.

4.  Poistná suma má pre každú položku predmetu po-
istenia zodpovedať jeho poistnej hodnote. Poistnú 
sumu stanoví na vlastnú zodpovednosť poistený. 
Poistná suma je suma, určená v zmluve ako naj-
vyššia hranica plnenia poistiteľa pre každú polož-
ku predmetu poistenia jednotlivo, miesto poistenia  
a poistné obdobie.

5.  Ak nie je s poistiteľom dojednané inak, nebude po-
istná suma znížená o čiastku zodpovedajúcu výške 
poskytnutého plnenia za predpokladu, ak poistený 
zaplatí pomerné dodatočné poistné za obdobie od 
dátumu vzniku poistnej udalosti do konca poistné-
ho obdobia, vymerané poistiteľom. Zníženie poist-
nej sumy sa týka každého predmetu poistenia, za 
ktorý bolo poskytnuté poistné plnenie.

6.  Doba ručenia predstavuje obdobie začínajúce vzni-
kom poistnej udalosti a trvajúce po dobu, ktorú sú 
výsledky prevádzkovej činnosti poisteného nega-
tívne ovplyvnené poistnou udalosťou (prerušením 
prevádzky), pričom maximálna doba ručenia je 
uvedená v poistnej zmluve. To všetko platí za pred-
pokladu, že poistiteľ neručí za škodu vzniknutú 
počas trvania časovej spoluúčasti, ktorej začiatok je 
totožný zo začiatkom poistnej udalosti z titulu pre-
rušenia alebo obmedzenia prevádzky.

Článok 4
Poistné, vrátenie poistného
1.  Poistné je definované v Oddiely I Všeobecné usta-

novenia, článok 5 Poistné.
2.  Poistník má nárok, na vrátenie pomernej čiastky zo za-

plateného poistného, maximálne však do výšky jednej 
tretiny zaplateného ročného poistného pre každú po-
istenú položku osobitne, ak poistné obdobie zodpove-
dá kalendárnemu roku a poistený ohlási najneskôr do  
4 mesiacov po uplynutí poistného obdobia, že pod-
nikový zisk a stále náklady podľa výsledkov hospodá-
renia potvrdených auditom, boli v zmysle týchto pod-
mienok v uplynulom roku nižšie ako poistná suma.
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3.  Čiastka poistného, ktorá má byť v zmysle bodu 2 
tohto článku vrátená predstavuje rozdiel medzi 
zaplateným celkovým ročným poistným v zmysle 
poistnej zmluvy a ročným poistným, ktoré by inak 
poistník zaplatil podľa skutočných výsledkov hospo-
dárenia za daný kalendárny rok.

Článok 5
Podpoistenie
1.  Ak je v čase poistnej udalosti poistná suma pre 

danú položku predmetu poistenia nižšia než jej po-
istná hodnota na danom mieste poistenia, poisti-
teľ poskytne plnenie, ktoré je v rovnakom pomere 
ku škode, ako je poistná suma k poistnej hodnote 
(podpoistenie). Ak poistná suma niektorej z poiste-
ných položiek presahuje jej poistnú hodnotu v čase 
poistnej udalosti, bude táto čiastka zohľadnená  
v prospech položky na ktorej nastalo podpoistenie.

2.  Ak sa preukáže v prípade vzniku poistnej udalosti, že 
suma ohlásená ako konečná pre poistenú položku 
podľa článku 4, bod 2) na konci uplynulého poist-
ného obdobia bola nižšia ako poistná hodnota tejto 
položky v tomto uplynulom poistnom období, po-
tom sa vypočítané poistné plnenie znižuje v pomere, 
v akom je poistné skutočne zaplatené (t.j. po vrátení 
poistného podľa článku 4, bod 2) k poistnému, kto-
ré by poistený musel zaplatiť podľa poistnej hodnoty.  
Ak bola poistná suma jednej položky v uplynulom po-
istnom období nižšia ako poistná hodnota tejto polož-
ky v uplynulom poistnom období, tak sa vypočítané 
poistné plnenie znižuje v pomere v akom je poistné 
skutočne zaplatené (t.j. aj po vrátení poistného podľa 
článku 4, bod 2) k poistnému, ktoré by poistený mu-
sel zaplatiť podľa poistnej hodnoty. Ustanovenie toh-
to odseku však neplatí, pokiaľ poistený preukáže, že 
k nesprávnemu nahláseniu došlo bez jeho zavinenia.

3.  Ak došlo v priebehu poistného obdobia z akéhokoľ-
vek dôvodu k zmene poistnej sumy, potom sa pre 
účely článku 4, bod 2) a bod 3) tohto článku, používa 
ročná priemerná suma, ktorá sa vypočíta z príslušných 
súm s prihliadnutím k obdobiu, v ktorých platia.

Článok 6
Rozsah poistného plnenia
1.  Poistiteľ poskytne poistné plnenie za:
 a)  zisk z realizácie predaja vyrobených výrobkov, 

predaného tovaru a zisk z poskytovaných slu-
žieb, ktorý by poistený dosiahol v prípade, že 
by nebolo bývalo došlo k prerušeniu prevádzky, 
najdlhšie však počas doby ručenia,

 b)  stále náklady, ktoré musí poistený počas doby  
trvania prerušenia prevádzky, najdlhšie však po-
čas doby ručenia, bezpodmienečne vynakladať, 
aby bolo možné po obnovení zariadení čo najskôr 
uviesť prevádzku do činnosti v pôvodnom rozsahu.

2.  Poistiteľ poskytne popri poistnom plnení:
 a)  úhradu nákladov, ktoré poistený vynaložil na 

odvrátenie alebo zmiernenie škody z prerušenia 
prevádzky pod podmienkou, ak je ich vynalože-
nie účelné, nutné a hospodársky zdôvodnené 
a pokiaľ znižujú rozsah povinnosti poisťovateľa 
poskytnúť poistné plnenie,

 b)  úhradu nákladov, ktoré poistený podľa okolností 
mohol považovať za potrebné, ich vynaloženie sa 

ako potrebné objektívne javilo, ale pre ich nalieha-
vosť si nemohol vopred vyžiadať súhlas poisťova-
teľa. V takom prípade musí byť poisťovateľ bezod-
kladne informovaný o vykonaných opatreniach,

 c)  aj plnenie za odpisy budov, strojov a ostatných 
prostriedkov, avšak len do tej miery, pokiaľ pri-
padajú na časti poisteného majetku, ktorý nie je 
zasiahnutý vecnou škodou.

3.  Poistiteľ pri stanovení výšky škody spôsobenej pre-
rušením prevádzky prihliada:

 a)  ku všetkým okolnostiam, ktoré priaznivo či ne-
priaznivo ovplyvnili chod a výsledok prerušenia 
prevádzky počas doby ručenia,

 b)  k hospodárskym výhodám, ktoré sa po uplynutí 
oceňovacieho obdobia prejavia ako následok pre-
rušenia prevádzky počas doby ručenia, nakoľko 
poistenie nesmie viesť k obohateniu poisteného,

 c)  k prípadným úsporám na stálych nákladoch, kto-
ré už pri prerušení prevádzky nevznikajú alebo 
sa znižujú.

4.  Poistiteľ uhradí vždy len primerané a hospodárne 
vynaložené náklady obvyklé v mieste vzniku poist-
nej udalosti.

5.  Poistené nie sú náklady, ktoré už pri prerušení pre-
vádzky nevznikajú, najmä:

 a)  náklady na suroviny, pomocné a prevádzkové lát-
ky, technologickú energiu a náklady na odobratý 
tovar, pokiaľ nejde o náklady vynaložené na udr-
žiavanie prevádzky alebo nevyhnutné poplatky 
za cudzí odber energie,

 b)  odvodové a daňové povinnosti a vývozné clá,
 c)  prepravné náklady, náklady spojov,
 d) poistné závislé na obrate,
 e)  licenčné poplatky závislé na obrate a vynálezcov-

ské, patentové poplatky závislé na obrate,
 f)  zisky, variabilné náklady a stále náklady nesúvi-

siace s výrobou, obchodnou alebo priemyselnou 
prevádzkou, napr. z finančných operácii, obcho-
dov s pozemkami,

 g)  majetkové sankcie (pokuty, penále), ktoré je po-
istník povinný uhradiť v dôsledku nesplnenia 
príp. porušenia svojich záväzkov.

 
Článok 7
Rozsah zistení expertov
1.  Podľa Oddielu I, článku 10 Znalecké konanie, je 

možné dohodnúť, že výška poistného plnenia bude 
stanovená znaleckým konaním. Znalecký posudok 
musí, pokiaľ sa o tom po vzniku škody z prerušenia 
prevádzky obidve strany nedohodnú inak, obsaho-
vať predovšetkým nasledujúce zistenia:

 a)  výpočet ziskov a strát pre bežný rok až do začiat-
ku prerušenia prevádzky a za predchádzajúci úč-
tovný rok,

 b)  výpočet ziskov a strát, z ktorého vyplýva, ako by 
sa činnosť poisteného vyvíjala v priebehu oceňo-
vacieho obdobia bez prerušenia prevádzky,

 c)  výpočet ziskov a strát, z ktorého vyplýva, ako sa 
činnosť poisteného vyvíjala v priebehu oceňova-
cieho obdobia v dôsledku prerušenia prevádzky,

 d)  či a akým spôsobom bolo pri stanovení výšky 
odškodnenia z prerušenia prevádzky prihliadané 
na okolnosti, ktoré majú vplyv na povinnosti po-
isťovateľa plniť.
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Článok 8
Spoluúčasť
1.  Poistník sa podieľa na každej poistnej udalosti pev-

ne stanovenou sumou (ďalej len spoluúčasť) na 
náhrade škody vrátane vynaložených nákladov na 
zabránenie alebo zníženie škody.

2.  V poistnej zmluve môže byť dojednaný časový úsek, 
ktorý označuje dĺžku trvania škody z prerušenia pre-
vádzky (ďalej len časová spoluúčasť), za ktorý pois-
titeľ neposkytne poistné plnenie. Začiatok časovej 
spoluúčasti je zhodný so začiatkom doby ručenia.

Tieto poistné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2021.


