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PolsiOvÉA

Poistná zmluva ö. 800 4020027
öSoB Poist'ovia, a.s,

Poist'ovatel'

ziikova

11,8,],1 02 BratisIava, S|ovenská repub|ika

Iöo: 31 325 416, |ö opH: Sxzozooo021B
Zapísaná v 0R SR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa,
Po§tová adresa: P,O.BOX 815 63, 815 63 Bratislava

v|, ö,

444lB

Info|inka: 0850 111 303

Zastúpeny| lng,

lVatej Hergoviö, vzt'ahovj/ manazér senior - Sl\lE, Divízia externej distribúCie poistbvne

Ing, Richard Panák, VZt'ahovy mana2ér senior - Slt/E, DiVízia externej distribúcie poistbvne

Zdruienie obcí kanalizácia Vydrany

Poistník

-

Vel'ké Blahovo

Vydrany 71, Vydrany, 93016 Slovenská republika

Iöo: 501 16011
Zapísaná v Regiski organizácii Statistického úradu Slovenskej republiky
öísIo úötu:

Zastúpeni,: lVgr. Ladislav Ba|ódi, predseda Zdruienia

Poisteny ö.

'l

Poisteny ö,

2

I

zhodn! s poistnikom
Obec Vydrany
Námestie SVátého Stefana 71, Vydrany, 93016 Slovenská repubIika
|Öo: 00228788
Zapísaná v Registri organizácií statistického úradU SlovenSkej repUb| ky

Poisten}i ö,3

obéc Vel'ké Blahovo
Vel'ké Blahovo 72, Ve|'ké B|ahovo,9300'1 Slovenská republika

lÖo: 00305804
Zapísaná V Registri organizácii §tatistického úradu SIovenskej republiky

UZavreli podl'a § 788 a nasl.

oböianskeho zákonníka (d'alej len

'oZ")

túto poistnú ZmIuVU

(d'alej len 'ZmlUVa"), ktorá spolU s poistn]imi podmienkami poistovatel'a UVeden!mi v öasti ll telto zmluvy
tvorí neoddelitel'n! celok.

Öast l
ÚVODNÉ USTANOVENlA
Ölánok

od

1

Úöinnosf zmluvy

,l5.02.2022 00:00 h.

na dobu neuröitú.
Táto Poistná zmlUVa nadobúda p|atnost' driom jej podpisu ZmIUvni,mi stranami a úöinnost'döom
po dni jej zverejnenia V Centrálnom registri Zmlúv, najskörv§ak 15,02,2022 0:00 h,

Ölánok 2

správca zmluvy

nasledUjúcirn

Mgr, Du§an Vachan
tel, ö, 0902 980 022, e-mail: dvachan@csob.sk
!_[,

Y
ösoB Poistbvria,

a.s.

Poistná zmluva ó, 800 402 0027
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GRANDEN s,

Ölánok 3

r, 0,

tel, ö, 0918 400 488, e-mail; michal,miskovsky@granden,sk

Finanöny
sprostredkovatel'

VzájomnépráVaapovinnostizmluvnychstránsariadiatoutopoistnouZmluVoU'jejpripadnymidodatkami,
poistovatela, itoré sú prílohou zmluvy a tvorla jej neoddelitel,nú súöasí,

ó.niri,rip.o^i.rümi
Öasf Il
OBSAH ZMLUVY
Druh poistenia

1

poistenie m

- Zivelné Doistenie

ölánok,l

Poistné podmienky

poisterie platia a rolsat,] poistenia Urólliú:
Pre-úsáolecnó
_
poistné podmi,enky pre poisünie majetku VPP PMA 20]91dalej len ,,VPP PlVA 2019),
ZVL 20,19"),
0.oiitne poi.tne podmienky pre Zivelne poistenie OPP ZVL 2019.(d'a|ejlen "OPP
AS _ P 2019 (d,alej len
ZD
práVnické
osoby
podnikatelov
a
ioi.an.i,ia pre asisienöné sluz,by pre

-

i*-űá

'ZDAS_P2019),
Ólánok 2
Predmet poistenia,
poistná suma

Predmet poistenia

p,ó,-

*

súbor Vlastnich Vedl'aj§ích stavieb
kanalizácia v ran - Vel'ké BlahOVo

1

poistná suma s olu:

-

DPH

poktná hadnota

10 a22 424,80

s

nová hodnota

10 022

80

p, ö, = poradové öíslo

Ölánok 3
Miesto poistenia

k, ú. Vydrany a Vel'ké Blahovo

Ölánok 4

zivelné poistenie

Ölánok 5

5%, min, 1 000,00 Eur

poistené riziká

Napoóitaná poistná
suma v Eur

(V

Zmysle öl. 2 0PP ZVL 20,19)

spoluúöast
ölánok

l

6

Limity poistného
plnenia

1

roöni limit plnenia Vo
Pre Doistné riziko Vichrica podla öl, 2 ods, 5 písm. a) OPP ZVL 2019 sa dojednáva

Eur,
] v,;,Ste oolstnel suny spo/u uvedenei v clánku 2, max;málne vóak 3 350 000,00
roóni lirnit plnenia vo
dojednáva
l - Ö1"
Úit. oáóúl á,apr*á podla ól, 2 ods, 3 OPP ZVL 2019 sa
",ÍJ.j
Eu,,
000,00
3
350
v ölánk,] 2, maximá|ne véak
l'
"l" z ooiitnei sumv spolu uvedenei
"l,<r,!
limit plnenia
l .- ,i"'."iu.á 1-ifiooóriir'zi,o. 4, a ods, 5, pism. b) _ k) opp ZVL 2019 sa doiednáva roöni
Eur,
000,00
0
000
v§ak
uvedenej v ölánku 2, maximálne
r

l

O

vo viSke poistnel sumy spoiu

1

povaZujú nehnutelnosti a

Zmluvy
Za vedl'aisie Stavbv (kanaliZácia Vydrany - Vel'ké Blahovo) sa pre úöely tejto
elánok 7
vody, vrátane pevne uchytenej
pie
odpadovej
odvod
p"
alebo
vodou
,r.oí,o*n1.
ii,.,l*. .jri.uu
Osobitné dojednania l
t.Ónnótooi., potubia a prís|U§enstva, ktolá slúzip,e prevádz\u sústavy,
l "ür.1'ü

Druh poistenia 2
Poistenie maietku

- Poistenie

l

pre prípad odcudzenia

poistenie platia a rozsah poistenia Uróujú,
Ölánok 1
i Pre-üseobecné
poistné podmien(y pre poisienie najetku VPP.PMA 2019 (dalej len,VPP PN/A 201_9"),_ _ ,.
podmienky
Poi§tné
,
(dalej len "gPP ODV 2019'),
osobitné ooistné oodmienkv pó pois]en'e odcudzónia a vanda'izmL oPP oDV 2019
ZAB 2019"),
(dalej
len
2019
ZAB
proti
ZD
odcudzeniu
i;]edn;.ii p|.. ,áüerp.eeni.
'ZD

l-

l ilil;

Ölánok 2
Predmet poistenia,
poistná suma

Predmet paistenia

p.ó.'
1

stavebné súöasti súboru Vlastnich vedlaj §ích
ran - Vetké Blahovo
StaV]eb kanalizácia

poistná suma s olu:

*

UsUB POlstOVna,

p

a,§,

Poistná Zmluva ö, B00 402 0027

Napoóítaná p1istná
suma v Eur

DPH

poistná hodnota

100 000,00

s

prvé ri_Ziko

100 000 00

ö. = poradové öíslo
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Velké Blahovo

Ölánok 3
Miesto poistenia

k, ú. Vydrany a

Ölánok 4

Krádez vlámanim, Iúpeznéprepadnutie, Vandal zmus (v zmysle öl, 2 ods, 'l, a 2, OPP oDV 20'19)

elánok 5

PIVA 01

poistené riziká

,1_2019

Vonkaj§í vandaljzmus

Do,iednané klauzuly

Ölánok 6

500,00 EUr

spoluúöast
Ölánok 7
Limity poistného
plnenia

Pre poistenie podl'a klauzu|y Pl\lA 011 2019

sa

dojednáva roöni, limit p|nenia vo vi,§ke 30 000,00 Eur

l

Druh poistenia 3
Poistenie stroinÚch a eleKronichich zariadení
Ölánok

1

Poistné podmienky

Pre poistenie pIatia a rozsah poistenia Uröujú:
V§eobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a e|ektronicklich zariadení VPP SEZ 2019 (d'a|ej |en

-

'VPP
Ólánok 2
Predmet poistenia,
poistná süma

SEZ 2019),
Predmet poistenia

p.ó,-

1

Napoöítaná poistná
suma v Eur

DPH

100 000,00

S

súbor vlastnych strojov a elektronickych Zariadení Vrátane
technologického Vybavenia budoV
(kanalizácja VydranV - Vel'ké Blahovo)

Poistná suma spolu:

100 000,00

*

p, ö. = poradové öíslo
Poistenie Vecípod p. ö. ] sa dojednáva na prvé riziko,

Ölánok 3
Miesto poistenia

k. ú, Vydrany a Vel'ké Blahovo

Ölánok 4

Poistenie strojov a elektronickYch zariadení proti v§etkím rizikám (v zmysle öl. 2, VPP SEZ 2019)

Ölánok 5
Dojednané klauzuly

SEZ 008

Ólánok 6

5%, min, 500,00 Eur

poistené riziká

2019

Poistenie technologického Vybavenia budov

Spoluúöast

f_l

Öast lll

PolsTNÉ, sPLATNosi PolsTNÉH0

Ólánok 1
poistné za

jednotlivé druhy
poistenia

Poistné podl'a § 796 oZ je bezné.
Roöné poistné Vrátane dane Z poistenia Za poistenie podla tejto zmlUVy pozostáVa Z
Druh poistenia

7 637,08

livelné poistenle

2, odcUdZenie
-1

3.

1 158,00

Vrátane vandal]zmu

Poistenie stro v a elektron

h zariadení

spolu:
Ólánok 2
Obchodná zl'ava,
poistné po zl'ave

ösoB Poistovia,
Poi§inázmluva

Obchodná Zl'ava: 40,00%
Roöné poistné vrátane dane z poistenia po obchodnej zl'ave V EUr:

Daizpo'steniavEur:

a.§,

ö, B00 402 0027

poistné v Eur

352,50

9147,58

5 488,52

406,56
l
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] Roöné poistné bez dane z pojstenia
Ölánok 3

Frekvencia

Celkové poistné V0 Vy§ke 5 488,52 Eur bude platené V §tvd'roön)',ch

platenia poistnóho,

Óí sl o spl átkv poistn ého

splatnosf

splátka poístného (k úhrade)
1 372,13 Eu(

1

poistného

Ölánok 4
Úhrada poistného

5 0B1,96

V EUr:

Eul
372,13 Eul

2,

1 372,13

3

1

4.

1 372,13

Eur

splátkach nasIedovne

sp/alnosí' sp/álky poislné/ro
15,02. bezného roka
15.05. beiného roka

í5.08, bezného roka

15.í'l. beZného roka

Poistné poukáze poistnik príkazom k úhrade na úóet poist'ovatel'a öíslo:

variabilny symbol:

sK39 7500 0000 0002 5501 5933
8004020027 (öíslo ZmIuVy)

öast'lV

T]

ZÁVEREÖNÉ USTANOVENlA
Ólánok

í

prehlásenia

1. ZmIuVné strany prehlasujú, ze si túto ZmIuvu preöítali, ze porozume|i jej obsahU, uzavreli ju slobodne, Vázne,
nie V tiesni, nie za nápadne nevihodn}ich podmienok a na znak súhIasu ju podpisujú,
2, Poistník/poistení prehlasuje, Ze:

-

-

sa ob0známi|

s obsahom ZmlUVy, jej dodatkami a prílohamj, poistni,mi podmienkami a zmluvnymi
dojednaniami prislúchajúcimi k dojednanému poisteniu, platn]imi a úöinnimi kU dliU Uzavretia ZmluVy,
ktoré sú jej neoddelitel'nou súöasíou, s rozsahom nárokov Z nej Vyp|)ivajúcich a súh|así s ]ej uzavretím
a súöasne potvrdzuje prevzatie UVedenych dokumentov V písomnej podobe,
V§etky údaje Vrátane osobnych údajov a odpovedí na písomnéotáZky pojstovatel'a uvedené v zm|uve
ti,kajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné,a berie na vedomie, 2e na zák|ade odpovedí na otázky
t!'kalúcich sa dojednávaného poistenia vykonáva poistbvate]'ocenenie poistbvanéh0 rizika a rozhodu]e
o prijatípoistenia,

sije Vedomy následkov, ktoré mözu maf nepravdivé aIebo neúp|né odpovede na povinnost poistbvatel'a
plnit,

mu bol pred Uzatvorením poistnej ZmIUVy predlozeny informaöní dokument o poistnom produkte
platného Zákona o íinanönOm sprostredkovaní a finanönom poradenstve,
3, Poistné sUmy V te]to zmlUVe stanovil poistník a/alebo poisteny na Vlastnú Zodpovednosl,

4, Poistník prehlasuje,

Ze;

! 19

V

Zmysle

!

nie ie
osobou s osobitnyrn Vztahom k poistovni, V prípade kladnej odpovede je VZlah
Poistník/poistenj/ Vyhlasuje, ze Vyh|ásenie o osobitnom Vzt'ahU k poistovnije pravdiVé, Berie na vedomie, 2e

v

pripade, ak

je toto

o poisíovníctve neplatná.

Ölánok 2

zmena a platnost
ustanovení zmluvy

Vyhlásenie nepravdivé, zmluva

je V Zmysle § 71 ods, ,í ptatného zákona

'1, Po vzájomnej dohode

zmluvnlch strán je moZné zmenu ustanovenítejto zmIuvy a zmenu rozsahu poistenia
Upravil formou öíslovaného písomného dodatku k zmluve.
2, Ak sa niektoré ustanovenje tejto zm|uvy stane neplatnim alebo neúöinnj/m, nie je tim dotknutá platnosl
a úöinnost ostatnych Ustanovení tejto zmluvy, ZmlUVné strany miesto neplatného alebo neúöinného
Ustanovenia dohodnÚ nové Znenie Ustanovenia, ktoré sa najviac priblízi úöelU, ktoní zmluVné strany V öase
uZavretia ZmluVy sledovali,
3, V prípade poistenia nehnutelnosti Vyuzivanej na prevádzkovanie je poistník povinny, v súlade s VPP Pl\.4A
2019, Cl, ]3, písm, c), oznámit p0islovatel'ovi kazdú Zmenu öinnosti, ktorá je VykonáVaná V poistenej
nehnUtelno§ti prevádzkovatelom, Ak zmenou öinnosti prevádzkovatel'a príde k Zvy§eniU poistného rizika,
poistovatel má práVo na úpravu podmienok poistenia formoU dodatku k poistnej Zmluve. Ak Zmenou óinnosti
prevádzakovatel'a príde k zv:iseniU poistného rizika (napríklad z nevyrobnej öinnosti na Vyrobnú, sk|adovanie
horl'ayích materiálov, pneumatík, spracovanie dreva a pod.) a poistnik Uvedené neoznámi resp, dodatok
odmietne podpísaf, plati, ze poistením nie sú kryté §kodové Uda|osti, ktoré Vzniknú aj v öo ilen nepriamej
súVis|osti so zmenenou öinnostou prevádzkovaiel'a, V prípade, ze sa jedná o vylúóenú öjnnost' podl'a
príslusnych poistnich podmienok, poistovatel'má práVo na odstúpenie od poistnej ZmlUVy V súlade s VPP
P|VA 2019, Ö|"t2, ods,4., pism. e1.
Predmetné ustanovenia poistne] zmluvy majú prednosl pred ustanoveniami poistn}',ch podmienok öi tzv,
ZmIUVními dojednaniami k poistnémU produktu.

clánok 3
Lehota na
doruöenie zmluvy

V prípade nedoruöenia zmluvy do sídla poisfovatel'a V lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dlia úöinnosti
Zm|UVy je ZmlUVa povazovaná za nep|atnú, Rovnako v prípade nedoruöenia dodalku k zmluve d| sídla
pOistovatel'a V lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dia úöinnosti tohto dodatku k zmlUve je prislU§ny dopatok
k

zmllve povaZovany za neplatry,

ö§OB Poisfovia, a,s.
Poistná ZmlUVa ó, 800 402 0027

stana
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Táto zmluva obsahuje 5 strán aje vyhotovená

Ölánok 4
poóet strán
a

v

troch vyhotoveniach, z ktorlch poistnik obdrzí jedno,

sprostredkovatel' jed no a poistovatel' jed no VyhOtOVenie.

Whotoveni

Ölánok 5
Hlásenie §kodovej

udalosti

lVznik§kodoveiudalos1jepOistníkpovinn!nahlásilbezzbytoönéhoodk|aduvsúladesoV§eobecnlimipoistn!mi
ooistovatel'a na Call centrum likVidácie, te|.0850 311 3,12,
] Podmienkami
I

enle o

vydlany,11 .02.2022

1,

kanalizácia

gr, Ladislav Balódi

§

odt|aöok peöiatky a podpis poistníka

Ve

öSOB Poistbváa, a s
Zi7-\<ova 11

8i

'-ib;?

si

Br alis|au a,

11

.02.2022

lng, lVate

]iA

1

02 Bíatislava
2Ea
lng, Richard Panák

odtlaöok peöiatky a podpis poistovatela

,.!

(]s(]ts Polslovna, a,s,
Poistná zmíuva ö, B00 402 0027

,

strana
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V§EoBECNÉ PolsTNÉ PoDMlENKY
PRE POlsTENlE MAJETKU
VPP PMA 2019
Ölánok,1

Ölánok
Ölánok
Ölánok
Ölánok

2
3

4
5

Ö|ánok 6
LlanoK /

ólánok 12 Doba trvania poistenia
ölánok 13 Povinnosti poisteného a/alebo poistníka
ölánok 14 Povinnosti poistovatel'a

úvodnéustanovenia
Rozsah poistenia
Predmet poistenia
Miesto poistenia
Vyluky z poistenia
poistná udalosf

Ölánok

,15
,16

ölánok
ölánok 17
ölánok 18

Poistná hodnota, poi6tná §Uma

spoluúöasf

Ö|ánOk 9

Poistné plnenie

Ulanok 19
ö|ánok 20

Ölánok
Ölánok

Limit poistného plnenia

ölánok 21
ölánok 22

Ölánok 8

Ö|ánok

,10
,1,]

f§oB

Poistné

príslu§nost súdu
Prechod práv
Doruöovanié písomností
spösob vybavovania sf aino§tí
Specifikácia skupín predmetov poistenia
Vliklad pojmov
spoloöné ustanovenia
závéreöné ustanovenia

l

úvodnéustanovenia

,1l,
Poistenie majetku, ktoré uzatvára ÖSoB Poisfovia, a,s., izkova
811 02 Bratis]ava, Slovenská republka zapísaná
v OR 0S Bratislava l,, odd. Sa, ul. ö.444lB, lÖo] 31 325 416 (d'alej |en ,,poistbvatel") upravujú prislu§né Ustanovenia
oböianskeho zákonníka, tieto V§eobecné poistné podmienky pre poistenie majetku Vrátane Specifikácie skupin predmetov
poistenia (d'alej |en,,VPP PN/A 2019") a Ustanovenia poistnej Zmluvy (d'alej len,,Zmluva"); VPP Pl\lA 2019 sú neoddelitel'nou
súöasroU poistnejZmIuvy. Ak sa tak v poistnej zmlUVe dohodlo, súöa§tou poistne]ZmIUVy sú taktiez dop|iUjúce osobitné poistné
podrnienky, Zm|UVné dojednania a klauzuIy.

Ölánok 2

Rozsah poistenia

zachraiovacie
náklady

Odpratávacie
náklady

Náklady na
prepraVU
Náklady na
Zistenie príöiny

2
3

4

5
6

a rozsahu §kody

Poistenie je moiné dojednat pre po§kodenie, Zniöenie, odcudzenie a|ebo Stratu poistenlch vecí jednotlivlmi poistn!mi
rizikami, resp, skupinami poistnlch rizík uVedenych V príslU§nich osobitn]ích poistnich podmienkach. Poistenie sa v2dy
vzlahuje len na jednotlivé poistné rlziká, resp. skupiny poistnYch rizík, ktorlch poistenie je v poistnej zmluve vYslovne
dojednané,
Bljz§ia §peoifikácia rozsahu poistenia je UVedená v prísIu§nlclr osobitnych poistnych podmienkach,
Ak Vykoná poisteni a/alebo poistnik opatrenia, ktoré mohoI VZhl'adom na okolnosti prípadu povazovat za potrebné:
a) na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej Udalosti,
b) na odvrátenie a|ebo Zmiernenie §kody na poistenejVeci Zo VZniknute] poistnej uda|osti,
uhradí mu poistovatel' takto Vyna|ozené náklady, ak sú primerané rozsahu hroziacej §kody a poistnej hodnote ohrozenej
poistenej veci,
Ak mal poisteni, a/alebo poistník práVnu povinnost Z hygienickich alebo bezpeönostnych dóVodov, alebo Z dövodov
Verejného Záujmu urobit opatrenia a vynaloZit primerané náklady na demo]áciu, VypráZdnenie a odstránenie Zvy§kov
poistenej veci, ktorá bo|a po§kodená a|ebo Zniöená poistnou udaIostou, poistovatel' nah rad í takto vynalozené nák|ady,
V rámci nákladov uvedenlch v tomto bode sú kryté aj nák|ady na odstránenie azbestu do v!,§ky 10% z poistnej sumy pre
po§kodeni, predmet poistenia, max. 10 000,00 Eur,
Poisl'ovatel' uhradí prirrerané náklady na prepravu súvis:acu s opravou po§kodenej veci. Tieto náklady sa hradia pri
preprave Veci len na území Slovenskej republiky, ak nie je V zmluve dohodnuté inak.
Poistovatel' uhrad i primerané náklady na zistenie príóiny a rozsahu §kody na poistenom majetku, ak tieto náklady Vynalozil
poisteny s písomnj/m súhlasom poislovatel'a, a to d0 vy§ky predpokladanej §kody, maximálne véak do vy§ky 5% z poistnej
sUmy poisteného majetku,

Ölánok 3
Predmet poistenia
Uudzle

Súbor

vecl

1

I z

3

4

Predmetom poistenia sú Veci V0 Vlastníctve poisteného épecifikovanév poistnejZmlUve,
Ak je to dohodnuté v Zm]UVe, poi§tenie sa vzíahule ina cudzie Vecl - Veci Vo Vlastníctve cudzích osöb, ktoré poisteni
opráVnene Uzjva a|ebo ich prevzal pri poskytovaní slUzby od fyzickej alebo práVn ckej osoby na zák|ade zmluvného vztahu
(napt, zm|uva o dielo, Zmluva o nájme, prenájme),
Poistit ]e mozné Vec jednotlivo Uröenú, Viber Vecí alebo súbor vecí, Jednot|ivo uröené veci, vyber Vecí alebo súbor Veci,
na ktoré sa poistenie Vzt'ahUje, sú Vymedzené v poistnej zmluve.
Pri poistenísúboruVecísa poistenie Vztahuje ina veci, ktoré sa sta|i súöast'ou poisteného súboru po UZaVretíZmluvy, Veci,
ktoré V priebehU trvania poistenia presta|i byt súöastou súboru, prestáVajú byt poistené okamihom svojho Vyradenia zo súboru,
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Ölánok 4
Miesto poistenia

1,

Budovy, stavby
Hnutel'né

Peniaze,

2,
3,
I

veci 4.
I

5,

Ceniny,

cennosti

6,

POistenie sa VzlahUje na poistné Uda|Osti VZniknUté na územíS|ovenskej republiky na mieste UVedenom V poistnej ZmIuVe
ako miesto poistenia, ak nie je V poistnej Zmluve dohodnUté jnak.
Ak je V poistnej zmlUVe dohodnutich Viac miest poisten;a, Vzlahuje sa poistenie na Vöetky tieto miesta poistenia,
V prípade poistenia budoV a stavieb je miesto poistenia Vymedzené v poistnej zmluve adresou alebo katastrálnym úZemírn
s öíslOm parcely.
V prípade poistenia hnutel'n]ích Vecí je miestom poistenia budova, iná stavba, miestnost alebo pozemok Vymedzené
V poistnej ZmlUVe adresou a|ebo kataskálnym územím s öís|om parcely, kde sa tieto Veci nachádzajú, ak nie je d'a|ej
V poistnej ZmlUVe dohodnuté inak.
Ak sú predmetom poistenia peniaze, drahé kovy, drahokamy, cennosti, vkladné kniZky a iné podobné dokumenty, cenné
papiere a ceniny, je pre ne miesto poistenia pancierová alebo iná ohiiovzdorná pok|adia, ak nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak.
Poisten]e sa Vztahuje aj na iné miesto ako miesto poistenia Uvedené v poistnej zmIuve, pokial'poisteny plemiestni poistené
veci Z dóVodu bezprostredne hroziacej alebo Uz VzniknUtej poistnej Uda|osti. Poistenie sa na takéto miesto vzfahuje len
vtedy, ak poisten! bez Zbytoöného odkladu oznámi poistbvatel'ovi adresU tohto miesta a ZoZnam premiestnenych veci,
najneskör do 14 dnj od ich premieslnenia,

C|ánok 5
u
z oistenia
Základné
v!|uky

1,

Poisten]e sa nevztahuje na §kodu:
konanírn poisteného, poistníka, aialebo osöb konajúcich zich podnetu, V dósledku Vedomej
nedbanlivosti poisteného, poistnika, trestnim öinom poisteného, poistníka a/a|ebo osób im b|2kych,
b) spósobenú podvodom, spreneverou, óinom V rozpore s dobrymi mravmi,
c) spósobenú alebo vzniknutú z jadrovej energie alebo jadrového ziarenia akéhokol'Vek drUhU,

a) spósobenú úmyselnym

d)
e)

0
g)

spósobenú ziarením akéhokol'Vek druhU, magneticklch a|ebo e|ektromagnetickych polí, ionizácioU,
VZniknutú V priöinnej súVislosti s Vojnovimi uda|ostami, Vyhlásením VojnoVého alebo vlnimoöného stavu, napadnutím
alebo öinom vonkaj§ieho nepriatel'a, nepriatel'skej akcie bez ohl'adu na to, öi bola volna vyh|ásená a|ebo nie,
Vzniknutú V príöinnej súVislosti s revo|úciou, povstaním, VZbUroU, §tátnyrn alebo vojenskym prevratom, oböianskou
vojnoU, demon§tráciou, Zabavením, rekvirácioU pre vojenské úöely, alebo represívnymi Zásahmi §tátnych orgánoV, bez
ohl'adu na akéko|'vek d'al§ie súöasne a|ebo V akomkolvek óasovom s]ede spolupósobiace priöiny,
zneöistením, zamorením, kontamináciou Vrátane presakovania, bez ohl'adu na akéko]'Vek d'al§ie súöasne alebo
v akomkol'Vek öasovom slede spolupösobiace príöiny, Vy|úöené sú tiei náklady vyplivajúce Z nariadenia V|ády a|ebo
náklady súVisiace s premiestnením a|ebo modifikovanim majetku poisteného, ktory nemóze byt nad'alej poUziVani,
k pövodnému úöelu,

h) spósobenú priamo alebo nepriamo Z azbestóZy alebo

i)
j)

akejkol'vek príbuznej choroby, vypl!,vajúcej Z existencie,
zaobchádzania, spracovania, Viroby, predaja, distribúcie, skladovania aIebo poUzíVania azbestovich Virobkov alebo
Vi,robkoV obsahUjúcich aZbest,

spósobenú poUzíVaníma/alebo ViroboU Zápalnich a vlbu§n!,ch látok, plynov, formaldehydu, toxicklich,
karcinogénnych látok, sk|enou vatou, toxicklimi plesiami a obdobnymi |átkami,
VZniknUtú V príöinnej súVislosti s akymkol'Vek teroristicki,m öinom,

k) spösobenú banskou

l)

Vylúöené
predmety
poistenia

2,

prieskumom,

öinnostou, podzemnou tazbou, tazbou pod Vodou, tazbou s pouzitim Víbu§nín, geologickím

akékolvek §kody spösobené V priamej a|ebo nepriamej súVislosti so Zlyhaním, prevádzkovaním, in§talovaním, opravou
informaöni,ch, poöitaóov!,ch systémov, softvéru, telekomunikaönj/ch zariadení alebo sietí, komunikaönich
prostriedkov, internetu, e-commerce dát a in;ich obdobnych informaönych prameiov, vrátane akejkol'vek straty,
po§kodenia, Zniöenia, pOrU§enia, Vymazania, modifikácie dát V akejkol'Vek podObe, spósobené akoUkol'Vek príóinou
(Vrátane poöítaöovych Vírusov) a|ebo stratou pouzitel'nosti aIebo zní2enia funkönostij na akékol'Vek §kody spósobené
V dösledkU nesprávneho Vyhodnotenia kalendárneho dátUmu Vípoötovou technikou,
m) neoprávnenim Uzívaním cudzej veci alebo zatajenim Veci,
n) stratou Umeleckej a historickej hodnoty poistenejVeci,
o) po§kodením veci v dósledku jej vyuzivania na ini úóel ako bola uröená,
Poistenie sa nevztahuje na:
Verejné pozemné komUnikácie (dialnice, cesty, miestne komUnikácie, Verejné úöelové komUnikácie) Vrátane mostov,
nadjazdov, tUnelov, podchodov a nadchodov,
b) Verejné rozvody elektriny, plynu, vody, tep|a a Verejné elektronické komUnikaöné siete,
c) vfué ve2e vrátane príslu§enstva,
d) atómové elektrárne a zaliadenia na prípravu jadrového pa|jva pre tieto eIektrárne vrátane príslu§enstva, ako aj
akékol'vek nehnutel'né a/alebo hnutel'né Veci nachádzajúce sa V areáli atómovej elektrárne,

a)
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q

e)

0

g)
h)

i)
j)

k)

softvér a databáZy údajov; Víluka nep|atí, ak je softVér súöastbu vlrobného a prevádzkového zariadenia, priöom
nad'alej ZostáVa Zachovaná víluka akejkol'Vek straty, po§kodenia, zniöenia, poruéenia, vymazania, modifikácie dát
V akejkol'Vek podobe,
vodstvo, pödu, lesy a iné porasty,
Zvieratá a mikroorganizmy,
budovy a Veci V n]ch ulozené, ktoré sú dlhodobo nevyuz]tel'né alebo nevyuzíVané, ak §koda bo|a spósobená alebo
ZVí§ená V dósIedkU nevyuZívania budov; priöorn za dlhodobé nevyuZívanie je povaZovaná doba dlh§ia ako 6 mesiacov,
nehnutel'nosti, na ktorych sú VykonáVané stavebné úpravy, resp, iné stavebné alebo montáine práce a d'alej na
hnutelné Veci V njch Ulozené, ak VykonáVané Stavebné úpravy, resp, iné stavebné alebo montázne práce maIi vp|yv na
prióinu vzniku alebo Zveö§enie rozsahu nás|edkov §kody,
náklady na dekontamináciu pödy a Vody,

majetkovú u]mu, ktorá nastala v dósledku negatívneho pösobenia obchodnlich alebo podnikatelskYch rizik,
plavldlá a iné Zariadenia schopné pohybu na Vode a|ebo pod VOdoU,
m) |ietadlá a iné Zariadenia schopné pohybu V atmosfére,
n) kolaiové Vozid|á,
o) motorové vozidlá a privesy s vynimkou vozidielveden!,ch ako zásoby,
p) lanové dráhy,
q) Zábavné parky,
r) §kody na autorskych a inych nehmotnich práVach rnajetkového charakteru.

l)

Ölánok 6
poistná udalost'

Poistná Udalost je náhodná udalosf, ktorá
nastala V mieste poisteria a Zároven

Poistná uda|osf |1,

a)
b)

nastala poöas t,Vania poistenia, a Zá,oven
spösobila §kodu na pojstenejveci,
V dösledkU ktorej VZnikla poisíovatel'oví povinnost poskytnút poistné pInenie podl'a ti,chto VPP Pl\/A 2019 a zmluvy.
sériová poistná udalost; poistné Udalosti, ktoré VZnikli z jednej príöiny alebo z Viacerych príöin rovnakého druhu, pokial'
medzi nimi existuje miestna, öasová alebo akáko|'Vek iná priama súVls|ost, Pre úöely tohto poistenia sa sériová poistná
udalos{ povaiuje Za jednu poistnú udalosl, okamihom Vzniku sériovej poistnej udalosti sa roZUmie vznik prvej §kodovej
udalosti, V prípade poistenia majetku sa za jednu poistnú Udalosl povazujú v§etky poistné udalosti, ktoré VZnikli Z rovnakej
príöiny V priebehu 72 hodín, Poistné Udalosti, ktoré vznikli pred dátumom Zaöiatku poistenia, resp, po dátume Zániku
poistenia, nie sú povazované za poistnú Udalosl,
Poistnú udalosl pre jednot|ivé druhy poistenia bliz§ie Vymedzujú osobitné poistné podmienky, zmluvné dojednania, klauZuly,
prípadne dojednania poistnej Zm|uVy,

c)
Sériová poistná
udaIost

2

3

Ölánok 7
Poistná hodnota, poistná suma
Poistná
hodnota

1

.

2.

3.
poistná suma

l+
5

6

prvé riziko

Il

V danom öase a mieste a je podkladom pre stanovenie poistnej sUmy,
POistná hodnota poistenich Vecímöze byt'Vyjadrená ako:
a) nová hodnota, ktorou je suma, ktorú je nutné obvykle Vynalozit'V mieste poistenia na ZnoVUnadobudnutje novej veci
rovnakého druhU a kvality, U nehnUteLnosti noVá hodnota Zahma ináklady na spracovanie pro]ektovej dokumentácie,
b) öasová hodnota, ktorou je nová hodnota Veci Zniiená o sumu zodpovedajúcu stupiu opotrebovania alebo iného
znehodnotenia. Na öasovú hodnotu sa poistenie dojednáva vtedy, ak je miera opotrebovania a|ebo iného znehodnotenia
vecivy§§ia ako 60%, alebo ak poistník vYslovne 2iada poistenie na öasovú hodnotu,
c) iná hodnota dojednaná V poistnej zm|Uve,
Poistná hodnota Zásob je suma, ktorú je potrebné vyna|ozit na Znovunadobudnutie Vecí patriacich do zásob alebo suma,
ktorú treba Vynalozjt na ich vlrobu rovnakého druhU a kvality, Poisíovatel' Vyplati niz§iU Z uVedenioh súm.
Poistná suma dohodnUtá V poistnej zmluVe je hornou hranicou plnenia poistovate|'a pre v§etky poistné Udalosti, ktoré nastali
V jednom poistnom obdobi, ak nie je d'a|ej V tichto VPP P|VA 2019 alebo V ZmIuve dohodnuté inak,
Poistnú sUmu uíöUje poistn ík aialebo poisteni na vIastnú Zodpovednost, Poistná suma je UVedená V poistnej Zmluve. Poistn ík
je povinny poistnú sumu stanovil tak, aby zodpovedala poistnej hodnote majetku v öase úöinnosti zmluvy, Poistník je d'a|ej
povinny dbat na to, aby po]stná suma Zodpovedala poistnej hodnote poisteného majetku iV priebehu trvania poistenia. Na
ziadost poistníka je mo2né v!§ku poistnej sUmy zví§it V priebehu poistného obdobia,
Ak sa poistuje jednotlivo uröená vec, poistná suma má zodpovedat poistnej hodnote poist'ovanej Veci. Ak sa poisluje súbor
a|ebo Vi,ber'Vecí, poistnú sumu poislovaného súborU alebo V;fberu vyjadruje napoöítaná poistná sUma V§etkich Vecí, ktoré
sú súöastbu súboru alebo vi,beru.
Pri dohodnUtí poistenia, na prvé riziko je poistná sUma po dohode ZmlUVnych strán Vedome Znízená pod poistnú hodnotu
poislovanej veci a|ebo súboíUVecí a tento spösob poistenia mUsí byt pre jednotliVé polozky jednoznaöne uVedeny v Zmluve.
Poistenie na prvé riziko je moZné dohodnút'aj v prípadoch, kedy nie je mozné dopredU Uröií poistnú hodnotu poistovanej
veci (súboru vecí) a|ebo aj V prípadoch, kedy sa poistná sUma rovná poistnej hodnote, Poistná sUma je pri poistení na prvé
riZiko hornoU hranicou poistného pInenia za jednU a v§etky pojstné uda|Osti, kU ktor]ím do§lo v jednom poistnom období,

Poistná hodnota je hodnota poistenej vecj
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Ö|ánok 8

oluúöast
'1

,

2,
3.

Ak V poistnej zmluVe nie je uVedené inak, je poistenie dohodnLJté so spo|UúöastbU na poistnom pInení, Vi§ka spoluúöasti je
UVedená V poistnej zmIUVe,

spoluúöast'je suma, ktorou sa

poisten]i, podiel'a na poistnom p]není, Spoluúöast sa odpoöíta Z plnenia poistovatel'a pri
kaZdej poistnej udalosti. Na poistnom plneníZo sériovej poistnej Udalosti sa poisteni podiel'a len jednou spolUúöastoU bez
ohl'adU na poöet poistlych Udalostiv sérii,

Pri nákladoch Uvedenych vö1.2 ods.3. az 6. tychto VPP P|\lA 2019 pojstovatel'Uplatní spoluúöast dojednanú pre ten
predmel poistenia, V súVislostís ktorím boli predmetné náklady vynalozené.

Ölánok 9

Poistné plnenie

1.

2,

Poisfovatel'ie povinn]í posMnút'poistné plnenie v prípadévzniku poistnei udalosti,
Poistbvatel' poskytne poistné plnenie za v§etky poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu poistného obdobra, maximá|ne vo uj,§ke:
a) poistnej sUmy stanovenej pre príslU§ni, predmet poistenia a poistné obdobie,

b)

3,
4.
5.

limitu poistného p|nenia, dojednaného pre príslu§ny predmet poistenia V poistnej ZmlUVe, V záVislosti od toho, ktorá
Z Uvedenr,ch súm je niz§ia,
osobou opráVnenou na poistné plnenie V prípade VZnikU poistnej Udalostije ten, na ktoréh0 rnajetok sa poistenie VzlahUje,
Po vzniku poistnej udalosti sa zní2i poistná suma, (príp. limit plnenia) pre prís|u§nú po|oZku predmetu poistenia a poistné
obdobie o v!§ku vyplateného poistného plnenia, vi,§ka poistnej sumy (príp, limitu pInenla) móze byt'na návrh poistníka po
doplatení poistného po predchádzajúcom súhIase poist'ovatel'a obnovená,
Akékol'vek hodnoty pri poskytovaní poistného pInenia (noVé, öasové, iné) alebo stupne opotrebenia Veci budú Vzdy Uröene
ku diu vzniku poistnej udalosti, a to odborni,m odhadom poislovatel'a, prípadne spósobilou osobou uröenou poistovatel'om,
Poislovatel' rozhodne, kedy ide o po§kodenie a|ebo zniöenie Veci,
Ak bola poistená Vec po§kodená, vzniká poistenému práVo, ak nie je V ZmlUve dohodnuté inak, aby mU poistovatel' poskyto!
poistné plnenie:
a) pri poisteni na novú hodnotu vo vli§ke zodpovedajúce] primerani,m nákladom na opravu po§kodenej vec],
b) pri poisteni na öasovú hodnotu Vo Vi,§ke zodpovedajúcej pr]meran)im nákladom na opravu po§kodenej veci znízenú

c)

6,

o sumu zodpovedajúcu stupliu opotrebenia alebo inémU ZnehodnoteniU po§kodenej Veci Z doby pred poistnoU udalostou,
pri poistenína inú hodnotu vo W§ke Upravenej podl'a dohodnutého spósobu vlpoötu uvedeného v zmluve.

od súm Zisten!,ch podl'a písmena a), b) a c) tohto odsekU sa odpoöíta cena pouzitel'ni,ch ZVy§koV po§kodenejVeCi,
Ak bola poistená Vec zniöená, vzniká poistenérnu práVo, ak nie je V zm|uve dohodnuté inak, aby mu poislovatel' poskytol
poistné plnenie:

a) pri poistení na novú hodnotu vo v!§ke

obvyk|ej mjestu a öasu, Zodpovedajúcej primeranym nákladom na ZnoVUnadobudnutie veci a|ebo nák|adom, ktoré je treba Vynalozif na Vyrobu V€ci rovnakého druhu a kvality. Poislovatel' vyplatí
niz§iu Z uVedenych súm,
b) pr] poistení na öasovú hodnotu Vo Vy§ke Zistenej podl'a písmena a) tohto bodu, zníZenú o sumu zodpovedajúcu stupiu
opotrebenia alebo iného Znehodnotenia Veci,
c) pri poistenína inú hodnotu Vo Vy§ke Upravenej podl'a dohodnutého spósobu vlpoötu uvedeného V Zm|UVe,
od súm zisteni,ch podl'a písmena a), b) a c) tohto odseku sa odpoöíta cena pouzitel'nich zvy§kov zniöenej veci.
7. Ak boli po§kodené poistené zásoby, Vzniká poistenému práVo, aby mu poistbvatel' vyplatil, ak nie je V ZmlUVe dohodnuté
inak, sumu pokebnú na ich opravu alebo úpravu, od ktorejje potrebné odpoöítat cenu pouZitel'nYch zvy§kov po§kodenich
zásob a sumu, o ktorú sa znízili obvyklé náklady spojené s o§etrovaním a d'al§ím spracovaním, ktoré by inak bolo nutné
Vynalozil.
8, Ak boli poistené zásoby znehodnotené, vznjká poistenému právo, aby mu poistovatel' vyplatil rozdiel medzi ich poistnou
hodnoto.] a hodnotou po Znehodnoteni,
9, Ak boli poistené zásoby zniöené, strat€né alebo odcudzené a ide o zásoby, ktoré poistenY vyrobil, vzniká poistenému právo,
aby mu poistovatel' vyplatil sumu zodpovedajúcu nák|adom na ich nové obstaranie, najviac v§ak sumu, ktorú by poistenY
získal pri ich realizácii v dobe poistnej údaIosti, Ak ide o zásoby, ktoré poistení nevyrobil alebo o zásoby, ktoré vyrobil, av§ak
náklady na ich obstaranie sú niz§ie ako vi,robné náklady, vzniká poistenému právo, aby mu poistbvatel' vyp|ati| sumu
zodpovedajúcu nákladom na ich obstaranie, ktoré by bolo potrebné vynalozit V öase VZnikU poistnej udalosti, Poisfovatel'
V§ak Vyplatí najviac sumU, ktorú by poisten:í Získal pri ich realizácii V dobe poistnej udalosti, 0d takto uröeného poistného
plnenia sa odpoöita cena pouzitel'nych ZVy§koV Zniöenych Zásob a suma, o ktorú sa zníZi|i obvyklé nák|ady spojené
s oöetrovaním a d'al§ím spracovaním Zásob, ktoré by bo|o inak potrebné Vyna|ozif,
10, Právo na poislné plnenie nenastane, ak poistená vec bola po§kodená alebo zniöená v dösledku osobitnej povahy, vnútornej
(skrytej)Vady, skazy, Vady obalu alebo balenia, póSobenim atmosférického tepla alebo clladu, PoistoVate'je V§ak povinni
plnit i V prípadoch uvedeních V tomto bode, ak k poistnej udalost do§lo V príöinnej súVislosti so ziVelnoU Udalostou.
11, Ak boli po§kodené, zniöené, odcudzené a|ebo stratené cUdzie Veci, je poistovatel'povinn! poskytnút poistné plnenie len
Vtedy, ak je poisteny a/alebo poistnik povinni, Vynalozit náklady na opravu po§koden}ich Vecí alebo na ZnovunadobudnUtie
Zniöenych, odcudzenyoh alebo stratenych vecí.
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]

poistovatel'
12, Ak dójde k strate, odcudzeniu alebo znióeniu Veci, pre ktorú je dojednané poistenie na novÚ hodnotu, VyplatÍ
poistnej
VZniku
poistnik
3
rokov
od
poisteni
do
a/alebo
öast Óoistného plnenia presahujúcu óasovú hodnotu len vtedy, ak
Vec
noVú.
Zaobstaral
Udatosti nepreukáze, ie sl namiesto odcudzenej aleb0 Zniöenej Veci
je Vy§§ia ako 60 %, je
13, Ak je dohodnuté poistenie na novú hodnotu a miera opotrebenia alebo iného Znehodnotenia Veci
pInenia
polstného
öasová
hodnota,
Vecijej
hornoU hranicou
,]4,
Ak die|y potrebné na opravu zariadenia u2 nie sú na trhU, poistovatel' poskytne poistné plnenie V Öasovej hodnote Zariadenia,
jeho poistná hodnota
15, Pokialle v dobe vzniku poistnej Udalosti poistná suma jednoí]ivého predmetu poistenia nizöia ako
(podpoístenie), poskytne po]stovatel poistné ptnenie, ktoré je k vi,§ke §kody V rovnakom pomere, V akom je poistná SUma
k poistnej hod'note, Podpoistenie bude posúdené pre kazdú poistenú vec a/alebo súbor Veci poistnej ZmlUVy zv|á§t.
2 odS.
16, Ak boli V;úVislosti s poistnoU udalostou predmetu poistenia, ktory boI podpoisteny, Vynalozené náklady V zmys|e Öl.
podpoistenia
bUde
priÖom
miera
3, az 6,, poistovatel Uptatní podpoisten]e aj pri V]iplate poistného ptnenla za tieto nák|ady,

Nadpoistenie

stanovená podl'a po§kodeného predmetu poistenia.
17, Poistbvatel'nepouz;je postup pOdl'a ods, 15. tohto ölánkU, ak:
a) poistná suma zodpovedala v öase uzavretia zmluvy poistnej hodnote veci alebo súboru Vecía poistník a/a|ebo PoistenY
neporuói| povinnost Uvedenú v öl. 13, písm. o),
b) bo|o dohodnUté poistenie na prvé riziko,
18, P;kial,je poistná suma v dobe viniku pOistnej Udalosti Vy§§ia ako polstná hodnota (nadpoistenie), poistovatel' neposkytne
vy§§ie poistné plnenie, neZ aké zodpovedá poistnej hodnote pojstenlch vecí v okamihu vzniku §kody,
poistné plnenie sa vypláca v mene Éur, v prípade nutnosti prepoötu z cudzej meny na EU R0 sa Up|atn Í aktuálnY vYmen ni
1 9,
kurZ stanoveny EurópskoU centrá|nou bankou,

povinnosti
20, Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len öo poisfovatel' skonöil Vy§etrovanie potrebné na Zisten]e rozsahu
po
jedného
mesiaca
V§ak
do
najneskór
poistovaiela plnii, Ak nemóZe byt vyóetrovanie Vykonané bez Zbytoöného odkladu,
poisteného
je
povinnli,
tejto
skutoönosti,
poislovatel'
informovat
o
iom, redy sá poislovatel o poiitnej udalosti dozvedel,
sumu
a posky út mu na písomné poZiadánie primeran! preddavok. Poistovatel'má právo odpoöítaf od poistného Plnenia
poistnej
plnenie
ZmlUVy
poistnej
Z
je
poóas
ZmlUVy
trvania
poiitnémU,
oprávneny
nie
Poistovatel
zodpovedajúcu dlznému

Náhrada
poistného
plnenia
Vyplateného
pojstoVatel'om

zníZit z dóvodu, Ze poistné nebolo riadne a vöas zaplatené,
pridane] hodnoty (d'alej
21 , Ak má poisten]i pri oprave alebo náhrade súVisiacej s poistnoU Udalostou nárok na odpoöet dane z
len ,,oeH"1, poikytne poistovatel poistné plnenie Vo Vi§ke vyöíslenej bez DPH, V prípade, ked'poistenÍ tento nárok nemá,
posiytne poistovateí poistné p|nenie vo v!§ke vyöíslenej vrátane DPH, av§ak len za podmienky, 2e DPH je zahrnutá
V poistnej sume poistenej Veci uVedenejV poistnejzmluVe.
poistovatel' Z Vi'§ky
22_ Zuyéky po§kodenej alebó zniöenej veci Zostávajú Vo Vlastníctve poisteného a ich hodnotu odpoÖÍta
§kody.

prípadoch
23, Sumú náhrady §kody, ktorú Vyptat|l poistbvatel po§kodenémU, a o ktorú poistovatel' nemoholsvoje plnenie znízit V
V
Zm|uve je
podmienkach
poistn!,ch
a
dohodnutYch
v§eobecnYch
poistenlm
v
t!,chto
stanoven!,ch
poru§enia povinnosii
poisten!,
povinn! mu uhradit
z+, Ár poftteny poru§il povinnosti ustanovené najmá v öl, 13 ti,chto VPP PN,,]A 2019, a/alebo v osobitn:ích PoistnYch
poomienkaóh, a/alebo V Zmluvnych dojednaniach, a/alebo klauzulách, aialebo V poistnej zmluve a toto poruÖenie malo
podstatni vplyv na vznik poistnáj Udalosti a/alebo na Vi§kU poistného p|nenja, má poistovatel' VoÓi poistenému právo na
odmietnútie, (rátenie alebo vrátenie poistného pInenia, s prihIiadnutím k tomu, ak! vplyv ma|o toto poru§enie na rozsah
poVinnosti poisloVatel'a plnit.

osoby iemu blízke, alebo jeho spoloön íci öi zamestnanci, alebo iné osobY
poisinikom alebo poistenym poverené úmyselne alebo UVedú poistovatel'a do omylu pri Zistovaní opráVnenosti a Vy§ky

zs, Áx sposoni stoou poist;ík aia|ebo poisteni, alebo

plnenia, poisfovatel' neposkytne poistné plnenie.
z6, bolstováte|má právo na odmietnutie, krátenie alebo Vrátenie poistného ptnenia voöi poistenému, ak poisteni alebo osoba
ním poverená poru§il povinnosti ustanovené najmá v ö|, 13 tlchto VPP P|VA 2019, a/alebo V osobitnYch Polstn9ch
podmienkach, a7alebo V zmlUVnych dojednaniach, aialebo klaUZulách, a/a|ebo v poistnej zmluVe následkom pozitia aIkoholu
poistnej
alebo návykove] tátky, alebo lieiu oznáöeného varovnfm symbo|om a toto poru§enie malo podstatni'Vplyv na VZnik
Uda|Osti a/alebo na Vi§kU poistného plnenia.
je
27, Ak poistbvatel, odmiátol pinit öo i len z öasti, je povinny uviest döVod neplnenia alebo znÍZenia plnenia; tento dÓVod nie
mozné dodatoöne menit,

Ölánok,l0

Limit poistného plnenia
Limit plnenia

1,

SubLimit

2,
3,

je hornoU hranicou plnenia
V ZmlUVe dojednany limit plnenia pre jedn otliVé poistné rizlká, resp, skupiny poistnych riZík,
poisfovatel'a vi§ka doJednaného limitu plnenia §peciíikovaná v zmluve, Limit plnenia je mozní dojednat pre jednu pOistnú
udalost alebb pre V§etky polstné udalosti, ktoré nasta|i v jednom poistnom období
sublimit je öasl poistnej sumyi|imitu plnenia dohodnute] v zmluve ako maximálna Vyska pInenia, ktorú poistbvatel' Vyplatí
poistenia
za V§etky §kody, ktoré,VZnikli v dohodnUtom poistnom obdobi, na ktoré sa sublimit pod|'a dohodnutého rozsahu
plnenia
uvedeného v zmluve vzlahuje, Sublimit nezvy§uj€ poistnú sUmU/limit
Poistné plnenie poskytnuté poistovatel'om podl'a ö1.2 ods, 3. písm, a) a b), ods. 4., 5, a 6. tychto VPP P|VA 2019 spoloöne
s poistni,m p|nením za po§kodené alebo znlöené veci je obmedzené poistnoU sumoU pre jednotlivé polozky predmetov

Akje

poistenia alebo limitom poistného plnenia dojednanimi V zmluve, v závislosti od toho, ktorá z Uvedenych súm je nizsia.
Poistovatel'neuhradí náklady Vynalozené na beznú údrzbu alebo o§etrovanie poistenej veci
lnfolinka ÖSöB Poistbvfiai 0850 111 303 E-maill infolinka@csob.sk, WWW,csob,3k
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Ölánok

1í

Poistné

Poistné je cena za p0 |;:e;§.ffl1*:iJ;TYJ;kU

3,

poistné patrí poistbvatelovi
poistenia az do jeh0 zániku. Jednorazové
Poistovatel' má práVo
vZdv celé,
poistné, je poistovatel povinny zvysujúcu öast
za ktorú bolo zaplatené bezné
Ak ianikne poistenie pred uplynutim doby,

4

io1i'jilili|ll.,

1.

2.

a dövod d,al§ieno

patíípo'stné do konca Poislného obdobia,
poistelia tim odpadol, poistovaletovi

poistovaterbvi aj.V tvchto oripadoch v7dy celé,
tak sa vi§ka
po oinámení zmeny vysiy poistneno poistovate|oí]
Ak ooistenie ániklo 7 dövodL nur.pt.iunü ooistného
noistné obdobie,
poiiio*t,L iarol, *e-i i poisrneno za p,eochádlajúce
,Poistné
suoor veci, Vvóka a splatnost poistného ie
veciatel;
piiJ,irJ
sa stanovuje saozoou , poistnq^.Ö iá;.;r.irre
Poiaine ie sPlahé PrVYm diom
poistník r. p.rlri,y riáfr pö.tné za dohodnuté .poistné obdobie,
stanovená v zmluve,
platenie poistného v splátkach,
iiár,. ü p,ipuoe, ak v zmluvebolo dOhodnuté
Doistného obdobia ak nie je v zmIuve doh,ojnu,e
0riOisania na úiet poistovatel'a,
ie ich vv§ka a splatnort uu.O,na u
ürok Z o,ne§k an\aZakaidi
poiStovatel je o0rávneny ooZaoóvat oo öoistnika
Ak sa ooistn ik oneskoril s platenim oolslného,
právnych predpisov, ,, ,
poistné
o.n o,i.skrni. poo', Vseobecne záVáZnich
splátkv stráca poistník Vi,hodL Splátok,
|.,jzapüüii*
poistného,
Ak ie 0latenie poistnér,]o oonoonute v soiáir,,.í,,
^torejkolVe.,(
ho k 7aplateniU celého
.[mu to poistovatel písomag 67nami a vvzve
sa itáVa splatnym Za c.r. poirtn. ouoáni.,
Vv§ky poiSiného, upravil novú
pó
.oz,hodu]úcimi
stanovenie
Poisi,ovatel má právo, v súVislos! so';;;;a;i-pojmienot
po,stného spravidla
p§i.i.jni ánoouiá pr.touát.l oznámi zmenu vysky
vv§ku poistného ku dnü zaöiatku ,,'.roÍzi"fi
10 tyzdnov pred L]plynUtim
Ak i;ú.Vaie[ oz,]ámi 7nenu naimenei
pli1;ei ;
bolo
naimenei 10 tvzdöoV p,.o uptynut,lr'1
ta'k, aby,oznámenie nesúhlasu
svoj nesúhias so zmenou, m,,si konat
po
ooisineh,o obdobia a klient sa rozr,oone oinámit
uplynuli
oznámi
zmenu
Ak poistovatól
rionriené ooislovatelov; nalnes*or o
oznámit svoi nesúhlas so zmenou, mus|
rozhorlne
sa
ltient
a
óüdouia
obdobia,
t0 túzdóov pred uplynutirn artrarner,'c, ioisiüno
najneskór v posledni dei aktuálneno Poistného
Zanikne
konát tak, aby oznámen;e nesunlasu o"ot!"J.rr.*jp.-i.r.t.r.vi
dohode,
k
inej
Poistenie
úpravóu vi,sly poistného a zároveir nedÓlde
Ak ooistnik oznámi poistovateLovi nesinjas-s
uVedenich
V
Ienotách
poistneho
üprav,ou
s
nesuirtás
uplynutím aktuálneho poi.tneno ooojil.Iii ffi;i;;á;;ffiisuó]
poistneho,
v.ÍSky
zmenou
so
sunlasi
,hodnot
poistnit<
ie
io,
sa-Ja
v oredoslVch vetácl, lonro noou, ma
jr,.
rozlrodulúc;ch pre stanovenie vi§ky
.xrtoe.ych
p.i.t.
po uplynuti
o, At< ie v zmllve dohodnuté a.re w.'.á
pj.i..iá'_r.o ,.a.j.omu ónu]. naineskór do 1ádného mesiaca
Doplatok
ooiótného z premennej noo.otv inap,]
hodnól,
tichto
poi,tou,tói*i',t,utoónú vy§ku
ooistného obdobia ie poistnll a/ateu'j
poistenémU,
alebo
poistnikovi
oznamenia ieho Vi§ky
podla tohto ólánku le splatny do jedného rrí,esiaca oo
V ktoro.n

5

,,atost

poistná Udalost nastala,

L.o..i..."rJ porúJ patrl

il'#;t,;ffi;;;u

6

7.

8
9

"tlu!]iH#';p';;:;;É;,:tr.:!:líO*

ffi;;;,

iffi;d";iiffiffi;;ánóouooo,u

..'ái.o-.
l

io]#lio;;il;;;iilri

k OoistnémU

pokial' nebolo v zmluve dohodnUté irak,

ÖIánok 12
Doba trvania poistenia

1,

Zaöiatok
poistenia

Zánik poistenia

2,
3.

I

4,

j e dohodnuté inak.
poistnej zmluvy , pokial v p0 istnej ZmlUVe nie
Poisten ie vzniká nasleduj uci den po uzavretí
jeden rok (poistny
obdobim
poistnim
s
poisten ie sa dojednáV a na dobu neuröitú

rok)

inak,
Ak nieje v poistnej zmluve dohodnuté
pred ukonöením poiStné ho ob dobia, pred|20je
zo zmluvnlch strán najmen ej6lízdnov
ednou
Ak nie je zmluva vypo vedaná
Vzdy o d'al§ie poi stné obdobie
sa p0 uplynUtí poistného obdo bia automaticky
poistenie zaniká
v platn!,ch právnych predpisoch
Okrem dövodov zániku pO!stenia Uvedenych
uröitú,
dobu
na
poisten
le
a) uplyn utím dohodnutej doby, ak bolo v zm lUVe dohodnuté dvoch mesiaCoV po uzavretí ZmlUVy; Vypovedná lehota je
do
ZmIuVy
z úöastn íkov
b) pisomnou Vypove dou ktoréhokolvek
po doruöeni vypovede druhej zm lUVnej strane,
osemdenná a zaöí na plyn út nasledujúcim döom
prióom vypove d'mUsí byt doruöená
ZmluVních strán kU koncU poistného obdobia ,
c pisomnou v!poved'ou ktor ejkolvek zo
do§lo k zmene v9§ky poistného
Ak
obdobia
pred up lyn Utím poistného
druhej Zmluvnej strane n ajmenej 6 tlZdöov
najneskör 10 ti,zdnov pred uplynutím
kto s n ím uzavrelpoistnú zmluvu
ap0 iJtovatel' vy§ku poiStného neoznámlltomu,
predoélej Vety
poistn ého obdobia, neuplatn í Sa lehota podla
1

d)

',.*,:|,,i:J.T,jTt|i,[opoisne
]i',r'Ji,,]u

onr.

jeho
Zaplatené do troch mesiacov odo dna
oooouie alebo jedno-azové poistné nebolo

do.uöenia ViZVy poistovatel,a
zaplate"ré do jedného mesiaca odo dia
ooistné obdobie nebolo
poistovatel'a obsahuje
Vizva
telto vlzvy.

',
,na ieho za'lalenie,
al nenoto poist#]l;Űi#i,ii';;;r;.;ím

,.á,.*á,;.

p.*tenie zanikne, ak nebude zaplatené,
vlzva
,esiaca odo dla_splatnosti poistného, Ak nebola
ioistovatel Ie povlnnY dor,löit tú', "i,i,"O, Éjner,r',
splatnosti,
zaplatené do troch mesiaco! odo dna ieho
doruöená, poislenie zan;t<ne, ar porsrőneűd
prislu§nej

p,.áüri |1.lr;á.
Tieto lehotv mozno donooou ,.ruuny.i ,tiin"
poistného,
öast
len
zaplatená
bola
pr.ti
ak
r.r,r.jv. ió

Lplynutim
ó tri lr,resiace, Poistenie 7anikne

it.
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od zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok zo strany poisteného a/alebo
dna,
poistnixa by poistovatel, zmluvu neuzavre|, Toto práVo rnöze poiStovatel'Uplatnil písomne do troch mesiacov odo
právo
zaniká,
kedy takúto skutoönost zistil, inak 1eho
jej príöinou je skutoónost,
odmietnutím poistnéh0 plnenia zo'zmluvy, ak sa poistovatel po poistnej,udalosti dOzvie, 2e
poistníka nemohol zistif Pri dojednáVaní
rtorú p1. vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede poisteného a/alebo

g)

poistenia a ktorá bola podstatná pre uzavretie zmlUVy,
poisteného,
döom vstupu poisteného do likvidácie alebo vyhlásenírr konkurzu na majetok

e) odstúpenímpoisíovatel,a

'

g

ij'

utoneenini öinnos1 poisteného, zánikom oprávnenia polsteného

n_a

podnikanie vzmys|e príslu§n;ich právnych

p,-.o[mu zmenou vo vlastníckych právach poisteného a/a|ebo poistníka, Ktorúkol'vek Z tYchto SkUtoÖnostije Poistník
jej vzniku a Predloiif
póist ni, pouinny oznámit písomne poistovatel'ovi najneskór do jedného mesiaca odo düa
uláÜno

o tom písomny doklad,

u'

poistného plnenia alebojeho zamiefnutia.
kaZdej zo zmluvnlch strán do 1 mesiaca odo dia poskytnutia
jej
poistenle zanikne, Ak vipoved podal
uplynutím
p1ynúl
doruöenia
dnom
mesiác a zaöína
wpovede;
ülpoveonaiónota
poistenie dohodnUté,
póiiinit< alateoo poisten!,, poistovatelbvi prinálezi poistné d0 konca poistného obdobia, na ktoré bolo

Óii..r.,

j)
5

wpór.o"u
je

,1

písomnou dohodou Zmluvních strán,
Át ioe o poistnLi zmluvu na áobu neuröitú, poislovateL si vyhradzuje právo z váZneho objektívneho dóvodu, ktori
p;isúatei, nezapriöinil, nemohol predVidat aÁi;dVrátlt a ktory mu bráni V p|není po]stnej ZmlUVy pri súÖasnom dodrziavani
poskytnutia vypovednej leholy vypovedat,
|állaznycn povinností pre podnlkanie v pOislovníctve, jednóstranne a aj bez

pói.tnú'rriu*

poisfovatel,]e v takom prípade povinnli o vypovedaní a dóvode vypovedania poistnej zmluvy bez

zbytoöného odkladu písomne informovat poistníka.

I

Ö|ánok 13

Povinnosti po isteného alalebo poistníka

poisten! a/alebo poistník povinni,:
okrem povinností stanoven ych V§eobecne záVáZnlmi právnymi predpism ije
dojednáVaného poistenia,
poisfovatel'a,
sa
tikajúce
otáZky
a) odpovedat pravdivo a úptne na V§etky
po
objektov poistníka a/alebo poisteného
istenlch
Vstup
do
poverenym
osobám
poisfovatel'
alebo
nín,]
ovi
b) Umoznil
poistovatelovi alebo ním poverenym
a Umoznit im posúdit rozsah poistného rizika (nebeZpeöenstva), d'alej j e povinni
umoZnit preskúmanie
osobám predIoZit na nahliadnUtie projektovú, technickú, úötovnú a inú odbornú dokumentáciu a
öinnosti zariadenia s lúziaceho k ochrane poistenéhO majetku poistníka,
c) bez zbytoön ého odkladu, najneskör V§ak do 30 dní odo dfra zmien oz námit poistovatel'ovi písomne v§etky Zmeny
poóas trvania poistenia,
v skutoönos tiach, na ktoré sa ho pital pri dojednávaní poistenia, prípadne kU ktorym do§lo
poistenia,
rozsahU
alebo
öinnosti,
vi,ro
by
druh
napr,
p redov§etki,m zmeny poistného rizika (nebezpeöenstva),
pracovnlch
odo
döa kedy táto
dní
15
naj
neskór
v
lehote
adresy
svojej
d) p ísomne oinámit' po!stovatelovi kazdú zmenU
zmena nastala,

povinnosti smerujúce k odvráteniu §kody alebo k Zmen§eniu jej
rozsahu, ked,u2 §koda nastala a netrpjet poru§ovanie tychto povinnostízo strany tretich osöb,
poistovatelovi, Ze §kodová
t.iiovioener.1o odkladu, najneskör v§ak bo 15 dní od )istenia §kodovej udaIosti oznámif
predloZit
jej
dokladY. Potrebné
následkov,
uoáórt vznikla, podat pravdivé vysvet|enie o jej vzniku a rozsahu
poistovatel'ovi
kóPie tÍchto
získat
jeho
vy§ky a umoZnit
poisiné ptnenie a i itanoveniu
11 pósrioeniu, ei vznit<to právo na

e)' dbat, aby poiitná udalosl nenastala, dodrziavat

q

'

dokladov,

g; Ún.a,ornarnit
h)

i)'

j)

pokusU oR
polici] udalost, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie z trestného Öinu alebo

a dodat jej úpln! zoznam odcUdzenych alebo po§kodenlch veci,
zabezpeö'rt voöi'inémU práVa na náhradu spösobenej §kody a práva na postih a vysporiadanie,
prevádzku poistníka a/alebo poistenéh0,
dodrZiavaí technické a d,al§ie normy Vrátane predpiiov vztahujúcich sa,na
prevádzku
v dobrom technickom stave,
udrziavat
prevádzkov!
denník),
(napr.
preukázatel,nú
dokumentáciu
viest
nie
sú po§kodené veci obhIiadnLrté
klm
spósoben!,,
touio
udalostou
imenit
stav
nesmie
Udalosti,
ak do§lo ku §kodovej
poistovate|,om alebo ním poverenou osobou. To v§ak neplatí, ak prípadná zmena stavu Je nutná z bezpeönostnych
je
á hygienick!,ch dóvodov á|ebo v záujme zmiernenia §kody, V tlchto prípadoch poistenY a/alebo PoistnÍk PoVinnY

§kody (napr. uchovaním po§kodeni,ch veci alebo ich ÖastÍ, fotografickYm
alebo íilmovym materiálom, videozáznamom, protokolom o ékode),
,15
dn ioznámií poislovatelovi, ie sa na§la stratená alebo odcudzená vec,
t<) bez zoytoönáno odkladu, najneskór vöak d0
poisten:í prijal poistné plnenie za túto vec, Vrátit poistovatelovi poistné
prípade,
ie
Uz
ktore] sa poistná udalost tik;. V
jej opravu, ak bola po§kodená v dobe od poistnej uda1osti do doby,
potrebné
na
prlmerane
nákiady
pineriie ,nizene o
je povinny vrátil poislovatel'ovi cenU Pou2iteln)ich zvY§kov,
zniöená,
súvistosti
vec
v
tejto
bola
i<edy bota nájdená; ak

zaűpeöit iostatoöné dökazy o roziahu

'
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najviac V§ak sumu, ktorú by dostal pri predaji Veci realizovanom V súöinnosti s poislovatel'om, pokial'sa poist'ovatel'
a poisteni nedohodnú inak,
Viesl úötovníctvo spösobom a V rozsahu povinností stanovenich prís|U§ni,mi práVnymi predpismi a V prípade, ak to
súvisí s pojstením a|ebo so §etrením poistnej udalosti, bez zbytoöného odkladu predloZit vyziadané úötovné dok|ady
poisloVate|'oVi,

m) V prípade Zniöenia alebo straty poistenich vkIadn!,ch a §ekovích kniZiek, platobnlch kariet, cenni,ch papierov, cenín
a inich obdobni,ch dokumentov, nevyhnutne zahájit umOrovac]e alebo iné obdobné konanie,
n) V prípade opravy po§kodenych Vecí Zvolit' primerani, spösob opravy, V prípade straty poistenej Veci si obstarat novú vec
primeranej hodnoty. Ak poistbvatel' Uröí, pristúpit k ponUkovému konaniu a|ebo si obstarat konkurenöné cenové ponuky,
o) oznámit zvli§enie poistne] hodnoty Vecialebo súboru, ak do§lo V dobe trvania poistenia kjej Zyi,§eniu viacakoo 15%,
p) bez Zbytoönóho odkladu, najneskór v§ak do ,15 dn í oznámit poisíovatelbvi nové skutoönosti tikajúce sa po§kodenejVeci,
ktoré neboli a/alebo nemOhIi byt Zistené pri prvotnom Zislovaní rozsahu po§kodenia, resp, Zaöiatku opravy po§kodenej
veci, V prípade, ak poisteny a/alebo poistník nepreukáze nesplnenie tejto povinnosti z objektíVnych dÖvodov, novo
VZniknUté skutoönosti nahlásené poisteni,m a/a|ebo poistnik po Up|ynutí tejto lehoty poisíovatel neakceptuje,

q)

r)
s)

t)

bez zbytoöného odkladu pisomne oznámit poisfovatel'ovi VstUp do likvidácie alebo vyhlásenie konkUrz U na jeho majetok,
kazdú opravu alebo akékol'Vek odstránenie následkov §kodovej Udalosti Vykonat primeranym spösobon],
oznámif poistovatel'ovi, ze UZaVrel poistenie toho istého poistného rizika aj u iného poistovatel'a, Uviest jeho názov,

sídlo a Vy§ku dohodnUtej poistne] sumy najneskór do 15 dníod UZavret]a zmlUVy U iného poistovatel'a,
plnit d'al§ie povinnosti, ktoré sú mu Ulozené poistovatelom V Zm|uve, alebo ktoré mu poistbvatel'pisomne oznámi po
nahlásenej poistnej Udalosti,

Ölánok 14

PoVinnosti poisfovatela
ZáVázn!mi právnymi predpismije poistovatel'povinny:
ZachováVat mlöanIivost, a to najmá o skutoönostiach tikajúcich sa poistenia, ako aj o skutoónostiach, ktoré sa doZVie
pri uZatvorení poistenia, jeho spráVe a pri likvidácii poistnich udalosti, a to nielen pokial'ich poisteny a/alebo poistník
oznaöi za döverné. Poistovate|' móze tieto informácie poskytnút len so súhlasom poisteného aia|ebo poistníka, alebo
ak io UstanoVí V§eobecne závázn! právny predpis,
b) bez Zbytoöného odkladu, najneskör V§ak d0 15 dni po Ukonöen í vy§etrovania písomne informovat poistenéh0 o rozsahU
a Vi,§ke poistného plnenia,
c) po ukonöeni Vy§etrovania Vrátit poistenému a/alebo poistníkovi originálne doklady, ktoré si Vyziadal,
d) Urnoznil poistenémU a/alebo poistnikovi nazíiet do podkladov, ktoré poistovatel' sústredil V priebehU Vy§etrovanja

0krem povinností stanovenich V§eob€cne
a)

a Vyhotovit si ich kópiu, av§ak okrem podkladoV, ktoré poistbvatel povazuje Za döVerné,

Ölánok 15

prísIu§nost súdu

V§etky spory akéhokolvek druhu, ktoré mózu vzniknút na Základe zmluvy alebo V súVislosti s iou medzi poist'ovatel'om
a poistníkom a/alebo poistenym alebo inymi opráVnenimi osobami, spada]ú do právomoci súdov SR a budú rozhodované
podl'a právneho poriadku sR.

Ölánok 1o
Prechod práv

1,
BeZpodieloVé
spolUVlastníctVo

Ak má poisteny Voöi po§kodenému alebo inej osobe práVo na Vrátenie Vyplatenej sumy alebo Znízenie dóchodku, alebo
na zastavenie jeho v!p|aty, prechádza toto právo na poistovatel'a, ak za poisteného túto sumu zaplati| alebo za neho
Vypláca döchodok,
bola hnutel'ná a|ebo nehnutel'ná Vec V bezpodielovom spoluvlastníctve manZelov, ktoré Zaniklo smrtou alebo
Vyhlásením Za ml'tveho toho Z manzeloV, ktory UZavrel poistnú zmluVU, povazuje sa za poistníka ten Z manze|ov, ktori'je
nad'alej v|astníkom a|ebo spoluvlastníkom veci.
Ak bezpodie|ové spoluVlastníctvo man2e|oV zaniklo inak ako Z dóvodoV uvedenych V ods. 2, tohto ölánkU, povazuje sa za
Vlastnika Veci ten Z manzelov, ktory je nad'a|e] Vlastníkom alebo spoluv|astníkom danej veci,

2. Ak
3,

Ölánok 17
Doruöovanie písomností

Poistovatel' zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poisteného alebo poistníka. Písomnost poistovatel'a

poistenému alebo poistníkov] (d'alej len
sa povazuje za doruöenú dnom prevzatia písomnosti adresátom
'adresát"),
alebo diom, kedy adresát pr€Vzatie písomnosti odoprel, V prípade, ze sa písomnosl Ulozí na po§te kvöli nezastihnUtiu
adresáta s tym, ze si jU adresát V príslu§nej ]ehote nevyzdvihol na po§te, povazuje sa Za doruöenú V posledni deR tejto
|ehoty, aj ked' sa adtesát o jej ulození nedozvedel, alebo dnom, kedy b0|a písomnost vrátená poisfovatel'ovi ako
nedoruöená pre zmenu adresy, ktorú adresát neoznámil.
Ak doloii adresát, Ze mu prislu§ná písomnost nebola doruöená Z döVodov hodnich osobitného Zretel'a, móze na to
po]stovatel' prihliadnut s ohl'adom na okolnosti prípadu.
uröená

2
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: ánok 18
:

pósob vybavovania st'aiností

st'ainosti mozno podal na

akomkol'Vek priamom alebo nepriamom kontaktnom mieste poist'ovatel'a (napr, osobne na
poboóke, písomne po§tou, telefonicky, e-mailom alebo Vyplnením kontaktného formU|ára na internetovej stránke poistovatel'a),

Stazovatel'má Zároveii moznost'sa so svojoU staznoSíoU obrátií aj na orgán VykonáVajúci dohl'ad nad flnanönim trhom,
Ölánok

í9

§pecifikácia skupín predmetov poistenia
SkUpina A,
BudoVa

Stavebné
súöasti

1.

za budovu sa pre úöely tychto VPP P|VA 2019 rozumie trva|á stavba, ktorá je spojená so Zemskim povrchom
Základom, je priestorovo sústredená a navonok uzavretá obvodovli,mi stenami a stre§nymi kon§trukciami.

pevnym

BUdoVa
poskytuje ochranu proti Vonkaj§írn Vp|yvom l'udom, zvieratám a/alebo veciam a má uröitú trvalú hodnotu. Ak nie je v zmluve

2.
3,

uvedené inak, za budovu sa nepovaZujú stavby doöasného charakteru - napr. obytné vozidlá, bunky (skladané z die|ov
a rozoberatel'né), stany, prenosné hangáre, rozoberatel'né haly a pod, Za bUdovu je taktiez mozné povazovat sekcie so
samostatnym Vchodom, ak je samostatne oznaöená popisnírn öíslo a je stavebne a technicky Usporiadaná tak, ze móze
samostatne plnií funkciu budovy. Pozemok nie 1e súöasl budovy.
Za stavebné súöasti budov sa pre úöe|y tíchto VPP P|VA 2019 rozumejú veci, ktoré k budove podl'a jej povahy patria
a nemózu byt odde|ené bez toho, aby sa tim stavebná súöast budovy znehodnotila,
Pre stavebné súöasti budoV d'alej platí:
a) stavebná súöast musí byt s budovou fyzicky pevne spojená,
b) stavebná súöasf nemöze byt'predmetom odIi§n!,ch právnych vzt'ahov ako samotná bUdova,
Za stavebné súöasti budov sa povaZujú najmá:
a) elektroin§talácia vrátane prís|u§nlch meracich prístrojov a rozvodnych skríi, av§ak bez prenosnlch svietidiel

b)
c)
d)
e)

a eIektrospotrebiöoV,

plynoVé in§talácie vrátane príslU§nych meracích prístrojoV, av§ak beZ prenosnych plynovích spotrebiöoV,
vodovodné in§ta|ácie vrátane príslu§nych meracích prístrojoV, armatúr, öerpadtel, íJltraönlch zariadeni a pod.,
domáca Vodárei, hydranty bez hadíc a prúdnic,
teleíónne, dátové a televízne káb|e nain§talované pod omietkou a|ebo Vedené V li§tách,
sanitárne zariadenia, umlvadlá, vane, záchody, sprchové kúty a pod, vrátane motorov a öerpadiel (napr. vkivé vane,
masáine sprchové kúty a pod.),
g) Zariadenie pre ohrev Vody za podmienky, ze sú pevne spojené s budovou a sú napojené na Vodovodnú sief,
h) Vstupné dvere Vrátane kl'uöiek, §títov a Zámkov,
Zariadenia na Vykurovanie Vrátane kotlov a radiátorov za podmienky, ze sú pevne spojené s budovou,
Vzduchotechnika, klimatizaöné zariadenia, zariadenia na vetranie vrátane ventilátorov a prís|U§nich regú|aönich
pristrojov za podmienky, ie sú pevne spojené s budovou,
k) osobné a nák|adné Vi,lahy Vrátane skojovne a kabín, pohyblivé schody a pod,,
|) bleskozvody,
m) odkvapy a ZVody daid'ovej Vody,
n) pevne Zabudované prieöky na oddelenie miestností, do budov Vstavané alebo Vsadené stavebné súöasti ako napr,
vstavany nábytok a pod,,
o) pevne polo2ené podlahové krytiny (napr. lepené PVC, |epené koberce, dIazby, plávajúce podIahy a pod.),
p) mal'by, pevne namontované drevené a ostatné oblozenie stien, iná povrchoVú úprava stien,
q) pevne namontované rnedzistfopné Vrstvy, ob|ozenie stropov a Visiace stropné podhlady,
s budovou pevne spojené schody, schodi§te, a to aj vnútri budovy, ako aj mimo nej,
s) pevné 0pIotenie budovy, príp, areálu Vrátane brány; priöom Za pevné oplotenie sa pre úöely tohto poistenia povazuje
oplotenie, ktoré má pevní základ spojeny so zemoU a jednot|iVé öasti oplotenia sú Uchytené pevními spojmi; za pevné

f)

i)
j)

0

oplotenie sa nepovazuje prenosné oplotenie alebo zábrany, ktoré je mozné premiestnit bez stavebného alebo

kon§truköného zásahu ani plot z dróteného pletiva,
elektromechanicky poháiané brány vrátane jej pohonnej jednotky,
u) okná, medziokenné a vnútornéZa|úzie vrátane ich prípadného elektromechanického pohonu, parapety,
V) aktíVne elektronické zabezpeóovacie systémy (PCO, EZS, EPS a iné poplachové systémy) Vrátane kamier tychto
systémoV,
W) rnontázne jamy (ak sú Umiestnené V bUdove alebo sú Umiestnené V jej bezprostrednej blíZkosti),
x) murované pece, krby, ktoré mUsia byt pevne spojené s bUdovou minimálne dymovodom,
y) centrálne VysáVaöe pevne spojené s bUdoVoU,
Z) slneöné kolektory pevne spojené s bUdOVou,
aa)potrubia po§ty pevne spojené s budovou,
bb)tepelné Vymenníky,
cc) Vlajkové stoziare,
dd)bazény, jazierka a Veci podobné Vnútri budovy,

t)

ee)nadZemné zásobn íky Vody,

í0 rampy, komíny, spojovacie
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Skupina B.

Zariadenie slúZiace prevádzke, ktoré
Pre úóely ti,chto VPP Pl/A 2019, \úrobnym a prevádzkovlm zariadením sa roZUmie
nad alebo pod úroviou zem
nich,
mimo
atebo
öiv
budovách
toho,
., náir,áoj, n. poon]kovom pozeóku, nózávisie od

4

Virobné

Do tejto skupiny patria najmá:

a prevádZkové

,]

zariadenie

;1

k vyrobe,
oiacovne súoie v§ekého druhu vrátane ich hnacích prvkov a v§etkého príslu§enstva uröené
pracgvné stroje s vinimkou
t<ói,aie, zetezniene vagóny, vysokozdvizné voziky a iné samohybné

;fik;;;;ű,;ir,

pism, a),
motorovych v'oiidieLs úradne prideleni,m EÖV Spadajúcich do skUpiny D,
prenos, vedenle a uchovávanie dát,
spracovanie,
na'vyhotovenie,
uröenb
)
in§talácie
vybavenia
,áii.o*iu,
lt.i.,
D, pism. b),
do
skupiny
intoimacii a srgnaiov v§etkého druhu, s vi,nimkou nosiöov dát spadajúcich
pomócky v§etkého druhu, ak
virobné
a
ostatné
p;;rilé.t,q;. prístroje v§etkého d;uhu uröené pre vlrobu, náradia
písm,,c),
nejde o reproduköné pomócky spadajúce do skupiny D,
pod,) bez peiazí v hotovosti
slúziace na ochranu malátku (trezory, pokladne, bezpeönostné schránky a

.t'
d)'

e) iaiiaoenia

a cenností spadajúcich do skupiny D, pism, d),
;;;"á;rir, vybavenia a'in§ialáiie uröené pre vyrobu, transformáclu, distribúciu eneígie Vo V§etkich JejíormáCh,
virobného
iu,l'.jáni., uvnu*nia, pristroje a in§talácie k meraniu, kontro|e, z6brazovanlu, riadeniu a regulovaniu

0 ilj;,
ó

procesu a produktov V§etkého druhU,
a látok v§etkého druhu,
r,t !..áo.nú, uvo.uenia, ako aj nádoby, nádrZe a zásobniky na uskladnenie mate1áIu, tovaru
recyk|ovatel'né obalové materláIy, palety, kontajnery a pod.,

D.Ó;,k"]r;r;iadenia,inézaiiadeniáainstaiáclÓnaprepíavumateriálu,tovarualátokV§etkéhodruhU,doPravnÍkY,

eskalátory a pod,,
(napr, nábytok, pulty, regá|y, a pod,),
vvbavenió slúZiace
-r,.r.aariina prevádzkovanie podnikatel'skeiöinnosti
ako poöítaöe, kopkky, telefónY V§etkého druhlr,
strojov
kancelárskych
vietrcno druhu viátane
,inár..iá

i)
ill

rozhlas, öasopisy, knihy a pod,,
paZenia, bednenia, stavebné le§enia, obslUzné plo§iny, kontajnery a pod,,
l)
m) osvetlovacie Zariadenia, ktoré nie sú pevne spojené s budovou,
ochrany,
n) §portové zariadenia, Zdravotnícke Zariadenia, Zariadenia civiInej
vybavenie kuchyn, kni2níc a pod,,
zariadeni,
a
stravovacích
ubytovacich
spotoeenski,ch,
o) i'ariaoeniá

nosné kon§tíukcie
iótarno-tecnnlxo zaÁadeniá na vj,robu elektrickej energie: patria sem fotovoltaické moduly,
proti

p)

s, *

a)
b)

cj

d)

ej
"'

nabíjania, istiöe
modulov, striedaöe, poöítadlo proáukcie, poöítadló napqania, akumulátory, usmeröovaöe
prepátiu, kabe|ái pre jednosrnerny a striedaV!,prúd,
prevádzkové zariadenia sa povaiujú tteZ:
nie je mózne ich povaZovat za stavebné súöaiti budov, za vyrobné a
Základy stro]ov,
anténne systémy, firemné §títy, a reklamné pútaöe,

a prístu§né meracie Prístroie,
vooovoonó lnstáiacie, zariaolnia na zásoÜovanie vodou a vodovodnlm odpadom
armatúr, öerpadiel, fi|tíaón!,ch zariadení a pod.,
zariadenia na vykurovanie Vrátane kotlov a radiátorov,
priestorov: patria sem ko|ektorY, regUIaÖné
sotarno*tecnniile zariadenia ná Óhrev teplej úzitkovej vody a vykurovanie

patria médiá, ako etanol alebo
okruhové óerpadlá, tepetne eiota, iasonniry, potrubia, Óalej sem
plnif
povinnoslou
nahradit,
gtykot, itoré treba v pripade §kody spojenej s
príslu§ni'ch regulaÖnYch,PJÍstrojov,
áuchotechnika, klimatizaöné zariádeniá, zaiiadenia na vetranie vrátane ventilátorov a
vi,stro] a vizbro] v§etkého druhu,
sluZobni
ako
rovnako
podnikove]
ochrany
poziame1
ochrany,
,r;láóóni. r, r,1.r*iu polaru,
ako
Zaúimi sa pre Lieety iicnto vip pllÁ 2019 rózumejú hnutel'né vóci evidované a §pecif]kované v úötor/nej, evidenciidiely,
zakúpené
vyrobky, hotové
zásobv, hlavne v§etky zásoby surovin, rozpracovan'é vlrobky, polotovary a hotové
a öistiace
prevaoitové hmoty v§ekého drUhU (napr, pohonné lállY,

pj..t1v,

i.rá,..

!
o,

Skupina C

Zásoby

Skupina D,

Veci
osobitnéh0
charakteru

ó

io.n.á.v i.rrirs.i^jno

drunű,
|oTúitadl!l,Ta119lá
V.ietkého drUhu,
pútried'ty, tecnnlcko plyny a pod,), stavebn! mateiiál, odpadov! recyklovatel'ni, materiál, baliaci materiál
nemaiú
ktoré
súöasne
a
na
virobu
ak neslúzi ako pomocny transporúy materiál, drahé kovy a drahé kamene uröené

i
l
l

7,

charakter cenností alebo starozitností.
rOZUmejú:
Vecami osobitného charakteru sa pre üöely ticnto VPP Pl\,4A 2019
vrátane prívesov motorovich Vozidiel, ktori'm ]e
vozidlá
r<torvmi sa rozume;Ú v§etky motorové
".;iála,
prívesy
motorovYch vozidiel a iné pozemné doPravné
vozidlá,
ostatné
eirlo. V§etky
uáonj
"ui,Í..enJ
ako zásoby,
nie
sú
evidované
B,
ak
patria
skupiny
do
brostrieOrv, ako ai ich náhradné diely,
pre pIenos, interpretáciu alebo
pou7itel'nej
fofmy
d0
po;mi
á
informácie'upiavené
rar,,ty,
;áá i,i
b)
elektronicky riadenym Zariadenim
spracovanie elektron ick!,m' alebó Ó|ektromechanicklm spracovaním dát alebo
dátami alebo riadenie
uiát.n. progr.aou, softvéru a in!,ch kódovani,ch prikazou pre spracovanie a manipuIáciu s
a manipUláciu s tak!,mto zariadením,
dósledku
c) ieproluröné pomócky, ktor!,mi sa rozumejú veci, ktore sa.vymieöajú prizmene pracovného.úkonu alebo,v a vitacie
vrtáky
§ablóny,
va]ce,
vzorkované
a
ryté
opttrdoenia 1napr. formy, ko11ity, matrice , ra)idá, r:azn,,ce, zá§ustky,
pásy, laná, drotY, PneumatikY,
tisty'pn, oiÜtné rezn'é a lisovacie nástroje, prácovné öasti drviöov,

;i;;i";il
"'

;;d;il;;j

'

;i;ki;;;i;[

'

o),

nLvY, noze Lrwy,
a pod,),
iiaruvzdorné vlmurovky-mena
a zahranlöné meny vyjadrené hodnotou v tuzemskej mene podla kurzového lístka
peniaze sú tuiemská
státovky a mince,
Lurópskej centrálnel banky k rozhodnému diu, Rozumejú sa pod nimi bankovky,

lníolinka Ö§oB Poistbvia: 0850

,111
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e) cenina

0
g)
h)

i)
j)

je is§i druh hospodárskych prostriedkov (napr, platné po§tové známky, kolky, odberné poukázky, stravné lístky,
príp, d'al§ie Veci Uröené na obeh a obrat), ktoré nahradzujú pefrazné prostriedky,
cennosti sú predmety, ktoré majú okrem Vlastnej úzitkovej hodnoty aj inú hodnotu (napr. Ume|eckú, historickú,

Zberatel'skú), prjöom móze íst'o men§í predmet Vy§§ej hodnoty (napr. vlrobky Z drahj/ch koVoV, drahé kamene, per|y,
cenné Známky, mince),
staroiitnosti sú veci spravidla star§ie ako 100 rokov, ktoré majú tiez umeleckú hodnotu,
veci historickej hodnoty sú len také Veci, ktorych hodnota je daná tim, ze majú Vzt'ah k histórii alebo historickim
osobnostiam, Ze ich existencia sa viaze k nejakej historickej Udalosti (nestaöí len to, ze sú staré), lde napr, o zbrane,
obleÖenie, vozidlá, nádoby, nábytok, hudobné nástroje a iné Veci. Pri Veciach umeleckej alebo historickej hodnoty
a zbierkach nesmie ísl o predmety Vyrobené z drahych kovov a kameioV, perál a podobne, pretoze tie sú povazované
Za cennosti a]ebo klenoty,
veci umeleckej hodnoty sú len také veci, u ktorich je hodnota uröená predov§etklm umeleckou kvalitoú a autorom
diela, nie iba VYrobni'mi nákladmi (napr, obrazy, sochy, keramícké, porceIánové alebo sk|árske vlirobky, gobe|iny,
vi§ivky, rezbárske práce a pod,),

zbierky sú zámerne

k) Peiainé automaty

l)

Skupina E,

8

odpratáVacie
nákIady

a sústavne

sústredbvanéa UchováVané predmety toho istého druhU z oblasti prirody a l'Udskej öinnost],

vrátane obsahu, ktor]i,mi sa rozumejú predajné automaty na vhadzovanie mincí(vrátane menióov

mincí) V§etkého drUhU a na vydávanie peiazí Vrátane obsahu,

veci zamestnancov, ktor]í'mi sa rozumejú Veci osobnej potreby zamestnancoV, ktoré §a obvykle nosia do Zamestnania
a Veci, ktoré boli zamestnancom na miesto poistenia prinesené na Ziadost'alebo so súhlasom ZarnestnáVatei'a
V sÚVislosti s plnením pracovnich úloh a sú odloZené na mieste na to uröenom a ak nie ie také miesto Uröené, na

mieste kde sa takéto Veci obvykle ukladajú a toto miesto sa nachádza na mieste poistenia, nie v§ak peniaze v hotovosti,
§perky, cenné papiere, motorové vozid|á a predmety patriace svoj]m charakterom do Vybavenia domácnosti,
odpratávacími nákladmi, ktoré sú vynaloiené v súvislosti s poistnou uda|ostou sa rozumejú:
a) náklady na Vypratanie miesta poistenia po poistnej udalostisú náklady, ktoré poisteny preUkáZatel'ne Vynalozil na
VyÖistenie miesta VznikU §kody, na odvoz odpadu a nepouz]tel'nich ZVy§koV na najbIiz§iu Vhodnú a poVo|enú skládku,
ak sa tieto náklady tikajú predmetu poistenia,
b) náklady na búranie (strhnutie)sú náklady, ktoré poistenY preukázatel'ne vynaloziI na zbúranie doteraz stojacich öastí

predmetu poistenia, ktoré sú V prípade Vzniku §kody nevyhnutné a náklady na ich odvoz na najblii§iu vhodnú

c)

a povolenú skládku,

náklady na denontái a opátovnú montái, na premiestnenie a ochranu sú nevyhnutné náklady, ktoré poisteni

preukáZatel'ne VynaloZil, aby bo|o po§kodené a nepo§kodené poistené technické a obchodno-prevádzkové Vybavenie
demontované a Znovu zmontované alebo inak premiestnené a chránené,

d) náklady

na hasenie sú náklady, ktoré poisteni úöelne a úsporne Vynalozil na Zdolanie poziarU, aby zabránil§kodám
na Poistenlch Veciach alebo aby zníZiI rozsah §kód; tieto náklady zahriajú cenu spotrebovanYch materiálov a mzdy
a Platy Vyplatené Za öinnosti pri hasení poistenYch veci vrátane miezd a platov zamestnancov poisteného za dobu
stráVenú hasenim, s Vinimkou p|atov administrativnych pracovníkov a miezd a platov ölenov hasiöského Zboru
poisteného, ani nák|ady na Vj/kony Verejnich hasiósk:ích zborov alebo inych SUbjektov, ktoré sú poVinné poskytnúl
pomoc Vo Verejnom ZáUjme.

Skupina F,
Ostatné náklady
vynaIoZené

9

ostatnlmi nákladmiVynaloienymiV

súVislosti s poistnou udalosfou sa rozumejú:
na odstránenié §kód vzniknutlich na stavebnYch súöastiach poistenej budovy sú nevyhnutné náklady,
ktoré poisteni preukáZatel'ne Vynalozil p0 poistnej Udalost], ktorej príöinoU bola kráde2 Vlámaním, na odstránenie ökód
na strechách, stropoch, stenách, podlahách, dverách, zámkoch, oknách, vlkladn!,ch skriniach a Vitrínach s vlnimkou
ich presklenia, ro|etách, ochrannych rnreiiach, Zabezpeöovacich systémoch, trezoroch a bezpeönostnich schránkach,
ktoré bO|i priamym dösledkom krádeze Vlámaním alebo pokusu o tento öin,

a) náklady

v súvislost]

s poistnou
udalostou

b) náklady na provizórnu opravu rozbitého skla sú nevyhnutné náklady,

c)

d)

ktoré poisteny preukázatelne vyna|oZil po
Poistnej udalosti, ktorej príöinou bolo rozbitie skla, ak bola provizórna 0prava skla preukázatel'ne nevyhnutná, vrátane
nákladoV na demontáz a montáz ochrannych mreií, markiZ, uzáVerov okien, zámkov v!k|adnlch skríi, ak bola táto
demontáz a montáz nevyhnutná na vímenu a/a|ebo opravu skla postihnutého poistnou udalostou,

náklady na kráíkodobé nutné bezpeönostné opatrenia proti odcudzeniu sú náklady, ktoré poisten! vyna|oZi|
bezprostredne po poistnej Uda|osti alebo iné súvisiace náklady s poistnou Udalostbu, ktorej príöinou boli krádez

Vlámaním, lúpei alebo pokUs o tieto öiny, a to na krátkodobé nutné bezpeönostné opatrenia Z dóvodu ochrany majetku
poist€ného proti odcudzeniU,
náklady na v',!menu zámkov sú nevyhnutné nák|ady, ktoré poistení preukáZatel'ne Vyna|o2il po poistnej udalosti,
ktorej priÖinou bola krádez Vlámaním, na vymenu zámkov dverí V poistenich priestoroch, ak je kl'úö k tlmto dverám
stratenY V dösledku kráde2e vlámaním alebo pokusu 0 tento öin, s vlnimkou nákladov vynalozenich na vfmenu
zámkoi trezoru a inych bezpeónostn]i,ch schránok,

e) zvti§ené náklady spÖsobené rastom cien sú nevyhnUtné náklady, ktoré poisten]i preukáZatel'ne Vyna|oiil po poistnej
Uda|osti, ktorej príöinou ]e rast cien za obdobie medzi vznjkom poistnej udalosti a znovuobnovením alebo

f)

znovunadobudnUtím poistenych a §kodou postihnUtich Vecí, Zvi§ené náklady spósobené nedostatkom kapilálU sa
nenahrádzajú,

zw§ené náklady V dósledku úradnéhoobmedzenia znovuobnovenia sú nevyhnutné náklady, ktoré poisteni
preukáZatel'ne Vynalozil po poistnej Udalosti, ktorej príöinou sú nutné nák|ady na znovuobnovenie poistenych a §kodoU

lnfolinka Ö§oB Poistovüa: 0850 1,11 303 E-mail: infolínka@csob,sk, WWW,csob,§k
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pokial,úradné nariadenie boli vyda né pred
postihnutych vecí v dosledku úradného obmedzenia znovuobnovenia.
Ak na základe úradného obm edZenia
poistené,
nie
sú,
nák1ady
iinrc,n i,oi.tn.l uda1osti, tieto vzniknuté zvy§ené
len v takom rozsahu, V akom
sa
nahradzujú
nákIady
tieto
inom
mjeste,
ná
inourol,io".ni.'.oze byi uskutoönené len
by boliVZniklj pri znovuobnovení na pövodnom mieste,
po
iiyó;né náxiaov technologického pokroku sú nevyhnutné náklady, ktore polsteni preukázateLne^vynalozil
pojstenych
p.ttr.l ,o.r*ti, ktorej priöinou sú zv!,§ené náklady na znovuobnovenie alebo Znovunadobudnutie
technologického Pokroku
!i1Óoóu postirrnutich vecí, ked, znovuoónovenie alebó znovunadobudnutie vecí v dósledku
treba Vynalozit na
suma,.ktorÚje
V tom istom druhu a rozsahu nie je mozné alebo nemá Zmysel, Smerodajná 1e
pribtizuje
druhu a kvality,
óo
do
sa
najviac
ktorej
náhradu, aby §k6dou postihnutá vác mohla byt nahradená vecou,
kryté,
nje
sú
Zv!,§ené náúady následkom úradnéhoobmedzenia znovuobnovenia
,10,
Zvlá§Ínymi nákladmi vynaloienimi v dósledku poistnej udalosti sa rozumejú:
nakladanie
á) naxáov na vyprata;ie 1uez ieminy1 su nákl;dy, ktore poistení preukázatelne vynalo2il na vyh1adanie,
s odpadmi a ulozenie.
je nutné úradniim vy§etrovanim alebo
na1iaomi na vyhladanie sa rozumejú náklady vzniknuté v dös|edku toho, ze
látok a|ebo inich veci, kt6ré
oJnó1náu .n.r!rou uröit, öi doilo k vzniku nebezpeöného odpadu a|ebo chemicki,ch
predpisovo
póátierraj,1 zutástnemu reZimu v zmysle príslu§n!c'h Uslanovení právnych
i:|l1!:lí",,:1l9srll:l,Lb,
a/alebo ich ulozit. Nákladmi
látkami a/alebo Zivoö]síymi bopaom1 a uröit, ako,s ilmito vecami nakladat
látok a/a|ebo inich
nebezPeÖnlch
k
odstráneniu
na nakladanie s odpadmisa rozumejt náklady na opatrenia slú2iáce
s odpadmi
predpisov
nak|adaní
o
právnych
prislu§ny,ch
ustanovení
vecí podliehajúcich' zvtastnemu iezimu v zmysle
ich
umozni
kiorá
úprave,
k
takej
alebo
ich
zu2itkovaniu
k
odpadmi,
áLt.[o .n.rictiri látkami aialebo Zivoöi§rrymi
preukázanych
odVedeni'ch
vrátane
na
sk|ádke
veci
na
ulozenie
náklady
ulozenie, NáKad;i na ulozenie;a rozumelú

sl
"'

Skupina G,
ZVlá§tne

náklady
vynaloZené
v dósledku
poistnej
UdalOsti

in..i.lí*i

Vere]ni,ch poplatkoV,

ktoré
(vrátane zeminy) sú roz§henie poistenia nák|adov podl,a písm. a) tohto bodu o,nák|ady,
zeminou
vikopu
vyplnenie
poisteny preut ázatetne vynatoz,i. na odsiiánerie kontaminovanej zeminy i. na r utné,spátne
poistnou Udalosi,oU Zneöistená iniml
s
je
príöinnej
súVistosti
v
ktorá
zemina,
roiumie
sa
ZeminoU
Kontaminovanou

o; náxűy
-'

n.,iyp"tánie

pr9df*lyT:i9:::.T^I rry.l.
Vecami (s Vinimkou vecí rádioaktívnych), a v dósledku,toho,s nou musí byl, naloréne
v dösledku nakladania
poistenie
viacnákladov
je
dojednané
pii.tusny.r,' ustanoveni pravnycn preáplsov. Ak
zneöistenie
rádioaktívne
pismena
na
aj
podl,a
poiitenie
tohto
s rádioaktívne kontaminovanou zeminou, vztahuje ia
pÖsobením
poistenia
V
mieste
poistnej
udalosti
dösledku
ikontamináciu) Zeminy, ak do§lo k telto'kontaminácii'V
poistenich
Veciach,
;ádioaktívnych izotov obsiahnutych V

Ölánok 20

Vlklad p ojmov
Pre- úöely tohto poistenia plati:

i

pomocnym
nekol'ajové vozidlo poháiané vlastni,m motorom, s vlnimkou bicykla vybaveného
molorové vozidlo sa povaZuje aj troleibUs,
motorom, Za ".idlomje
v öase trvania poistenia na§tat, av§ak v öase
Har,oáná uoao.tr. udalost, o ktorej sa ódövodnóne predpokladá, 2e móze
UZavretia poistenja sa e§te nevie, kedy nastane alebo öi vöbec nastane,
je akékol,vek poékodenje, následné §kody,
uvr,oanotenie kalendárneho dátumu vypoötovou technikou
zlyh an ím, nesprávnym
.jruiov, .ár.iv.,yoavky, predbezné aj iné akejko1vók povahy priamo öi nepriamo spósobené.
softvéru, zariadenia
poöítaöového
hardvéru,
t .Ö.ái'1 á',Í.a.riatkaÁi akéhokol,vek'poöítaöového syitému'alebo siete,
obvodov
integrovani,ch
öipov,
zabudovanlch
poöitaöov!,ch korpon.ntou, medií, mikroö]pov,

ú"tór*Y'

2

ilüijui.

3

.. ipi..."..i. i.t

*ácii,
kalendárny dátum ako, skutoöni
aÉn6 pooonnvcn zariadeni öi inych'záznamov, ak správne nevyhodnotia aklkolvek

nespíac1]l:f
r,.ránoáinv oaiu, alebo ak neza;hyta, neulozia, nezachovajú, nezvládnu, nevyhodnotia,alebo
V dOsleOKU 10n0, 7e
aleb0
je
dátUm
kalendárny
skutoóny
inak
ako
dátum
iníormácie v dós|edru toho, Ze Derú akyko|Vek
siete, öi d,a|§ích Vy§§ie menovanich
áxi,xotvek pot<yn, ktor! bol naprograúovani, do poóitaöolehó sysému alebo
stratu, deforrnáciu alebo modifikáciu
zmazanie,
ktor!
spösobuje
prenoi
pre
dátje
p1'ó.iriuatóu
fioxynóm,
üdnni.r,í.ri
priebehu a po ukonöení
iÁa.iiin..ir,opi1ost ,..t ytitl ulozíl atebo spiávne spraiovat takéto údale pred, v

3,!:

Ö.v.'i.t

akéhokolvek dátunru.
poiit.nie je právny vztah, ktorym sa poistovatel, zavázuje poskytnúf poistenému poistné plnenie za poistnú událosl
a ktorym sa po]stnik Zavázuje platit poistné
5, Poistán!je iyzická aIebo piávnická osoba, na ktorejjemajetok sa poistenie vztahuje,poistenia a dátumom jeho zániku,
ó. poi.tna'ólá l. eas, na kiory sa uzaviera zmluva, ohraniöená dátumom vznikupoistenie
fyzick!'ch a PráVnickich osób,
na základe ktorého vzniká
páiii"a,rruü le pisomn1, óvojstÁn! právny úkon,'polstnej
zmluve alebo stanovená právnym predplsom, Je to öasovi
p"i.iré bbdooió ,e east poistn! oáov ,ionoaiuta v
prijednorazovo platenych pojsteniach je poistné obdobie totozné s poistnou dobou,
user,, za t tori sa [tati poiótno,
poistnej Udalosti,
9, Poistné plnenie ie náhrada poskytnútá poistovateloó na'základe po'rstnej zmluvy v prípade Vzniku sapo:s_l:lle
Wtahuie
na
ktorú
i,ái.iii iiix-Ji-.il;;ú;Jt;;ií;;.rná prieina vzniku §kooy uvedená vpO,stnejzm]Lve, je pOvinná platlt po,|shé
,11, poistnik
poistnú
a
zmluvu
poistovate"om
ie fvziöká alebo právniiiá osoba"ktorá uzavrela s
Zlixoualt,811 02 árat,slava, slovenská reoublika zapísaná v 0R OS Bratislava

+

i,
s,
-

io

1r.

b;i;i;;;t.i; öaóáÁi;üun;
l,, odd, Sa, V|,

;

r,

ó,444iB, lÓO: 31 325 416,

13. Piíves je prípojnénemotorové vozidlo, slú2iace na prevoz nákladu alebo osób,
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14, stratou veci sa rozumie stav, ked' V súVislosti s poistnou udalostou poisteny stratil nezáVis|e od svojej Vóle moznosr
s Vecou disponoval,
15, súbor tvoria veci, ktoré majú podobny alebo rovnaky charakter, alebo sú uröené k rovnakému hosp0dárskemu úöelU.
16, Skodou sa rozumie po§kodenie, zniöenie, odcudzenie alebo strata veci,
17, Skody spösobené jadrovou energiou sú §kody vzniknuté:
a) z ionizujúceho Ziarenia a|ebo kontaminácie rádioaktivitou z akéhokol'Vek rádioaktíVneho odpadU a|ebo Zo spal'ovania
jadrového paliva,

I

b) Z rádioaktíVnych, toxickych alebo inak rizikovich alebo

kontan,]inujúcich Vlastností akéhokol'vek nuk|eárneho
Zariadenia, reaktoru alebo nukleárnej montáze alebo nukleámeho komponentu,
c) z pösobenia akejkol'Vek zbrane vyuiívajúcej atómové alebo nuk|eárne §tiepenie alebo syntézu alebo inú podobnú
reakciu, rádioaktivnej sily a|ebo materiálu.
1 8, Skodová udalost je náhodná udalost, poöas ktorej dochádza ku vzniku §kody, ktorá móZe byt dövodom
vzniku práva na
poistné plnenie; §kodOVá uda|ost nie je V§ak totoZná s poistnou udalosfoU.
'19. Terorizmus; terorizmom sa rozumie poUzitie
siIy alebo násilia alebo hrozba pou2itia sily alebo násilía akejkol'vek osoby
alebo skupiny |'udí, samostatne alebo V niekoho prospech a|ebo V spo|Upráci s akoukol'Vek organizáciou a|ebo Vládou,
spáchané Z politického, nábozenského, ideologického alebo etnického döVodU alebo úöelU, spósobujúce Ujmu na l'udskom
Zdraví, hmotnom alebo nehmotnom majetku a|ebo infra§truktúre, Vrátane úmysIu ovplyvnoval akúko|'Vek VládU,
Zastra§oVat obyvatel'stVo alebo öast obyVatel'stva,
20, Ukonöením öinnosti poisteného sa roZJn e:
a) u právnicklch osób, ktoré sa ZapisUjú do obchodného registra, vlmaz z obchodného registra,
b) U právnicklch osób, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, zru§enie právnickej osoby zriadbvatel'om alebo
Vymazom Z príslu§ného registra,
c) u podnikatelbv - fyzick}i,ch osöb, ktoré sú zapisané v zivnostenskom registri, vyznaöenie ukonöenia öinnosti poisteného

,

d)

V

zivnostenskOm registri,

U podnikatel'ov -

fyzickich osöb, ktoré nie sú ZapísanéV zivnostenSkom registri, Zánjk oprávnenia k podnikatel'skej

öinnosti.

21. Vojnové udalosti sú vzbury, povstania, hromadné nási|né nepokoje, násilné konania motivované politicky, sociálne,
ideologicky, nábo2ensky,
22, Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá V pracovnoprávnych Vzlahoch, a ak to ustanovuje osobitni predpis, aj V obdobnych
pracovnych Vztahoch vykonáVa pre ZamestnáVatel'a záVislú prácu.

f-l

Ölánok 21

spoloöné ustanovenia

1,

2.
3,
Jazyk

4,

odch]/lne
ustanovenia

5,
6,

Poist'ovatel je opráVnen)i Vsúlade s platnym zákonom o ochrane osobnich údajov a Nariadením EUrópskeho parlamentu
a Rady (EU) ö, 2016i679 o ochrane fyzickich osób pri spracúVaní osobnych údajov a o Vol'nom pohybe takychto údajov
(d'a|ej len ,Nariadenie") pre úöely Vedenia Zmluvného VzfahU s dotknutou osobou, predmetom ktorého je
poistenie, Získaval a spracúvat osobné údaje poisteného a/a|ebo poistníka, ktoré sú nevyhnUtné na dosiahnUtie úöe|U
spracúvania na základe platného zákona o poisfovnictve.
Dodatoöné informácie o spracúvaní osobn}rch údajov ÖsoB poistbviou, a,s, sú definované v l\.4emorande ochrany
osobni,ch údajoV ÖSOB Finanönej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www,csob,sk,
Na úöely identifikáCie kIientov a ich zástupcov a Zachovania moZnosti následnej kontroly tejto identifikácie a na d'al§ie úöe|y
V sÚlade s platnim Zákonom o poist'ovnictve sú klienti a ich ZástUpcovia aj bez súhlasu dotknUtych osób povinní poistovni
na jej 2iadost poskytnút' osobné údaje V rozsahu uvedenom v zákone o poisfovníctve.
Ak sa niektoré Ustanovenia tychto VPP P|VA 201s stanú neplatni,mi alebo sporni,mi v dösledku zmeny V§eobecne
záuáznych práVnych predpisov, pouzije sa taki V§eobecne ZáVázni práVny predpis, ktorí ie im svojou povahou a úöe|om
najbIi2§í,

V§etky doklady a dokumenty tikajúce sa poistenia sa poistbvatel'ovi predkladajú V slovenskom jazyku, V prípade, ak boli
Vystavené V cUdzom jazyku, musí k nim byí priIozeny úradne overeny preklad do slovenského jazyka, av§ak s Vínimkou
dokladoV a dokumentov predkladanich poislovatel'ovi v öeskom jazyku. V prípade dokumentov (vrátane poistnej zmIuvy)
a dok|adov t]ika]úcich sa poistenia pred|oZen]ich poistbvatelom má v prípade nesú|adu prednosl dokument (vrátane
poistnej zmluvy) aialebo dok|ad pred|ozeni v §tátnom jazyku Slovenskej repubIiky,
V zmluve sa moZno od Ustanoven í t]i,chto VPP Pl\/A 2019 odchr,llt a Upravit tak vzájomné práVa a povinnosti, ak z povahy
ich ustanovenínevypliva, Ze sa nemozno od nich odchi,lii,
Zmeny v zmluve mozno Vykonat len písomnou dohodou úöastníkov, inak sú neplatné,
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Ölánok 22

záveíeöné ustanovenia

[]öinnost

,1,

l

2,
3,

Tieto VPP Plt4A 2019 sú neo ddelitel'nou Súöastou ZmlUVy
SchVálené predstavenstvom poistovatel'a dia 24.09,20í9,
predstavenstvom poistovate],a
Tieto Vpp pMA 2019 nadoouoalú filatnost, d6om ich schválenia
01.10,2019.

lnfolinka ÖsoB Poíslovöa| 0850 111 303 E-mail: infolinka@csob,sk, WWW,csob,sk
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Kíauzula PMA 01í_20í9
Vonkaj§í vandalizmus

f§oB

T-l

1,

odchylne od OPP ODV 2019 sa pojstenie vzfahuje aj na úmyselné po§kodenie alebo zni
öenie poisteného predmetu ZVonkU prístupného

2

Za vonkaj§Í vandaIizmus sa nepovaZuje po§kodenie a|ebo zniöenie povrchu Vecj akimkol'Vek zneöistením,
zafarbením a pod,

prjestoru cUdzou osobou

3

sprejermi).
V rámci poistnej sumy pre stavebné súÖasti budov sa pre poistenie podl'a tejto k|aUZUly dojednáva roónli
limit plnenia Vo Vy§ke
ak poistná zmlUVa vislovne neustanOvuje inak.

,10

(napr.

000,00 Eur,

Táto klaUZUla nadobúda úöinnost' driom 01.10,2019
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osoB[NÉ PolsTNÉ PODMIENKY

csoB

PRE zNELNÉ PolsTENlE
oPP zVL 2019

Ölánok 1
Ölánok 2
Ölánok 3
ÖlánOk 4

Ó|ánok 5

úvodnéustanovenia
Rozsah poistenia
Viy'luky z poistenia

ÖIánok 6
UlanOK /

Povinnosti poisteného a/alebo poistníka
Vyklad pojmov
závereóné ustanovenia

Limit poistného plnenia

Ölánok,l
t]vodné ustanovenia
sa vztahujú V§eobecné
1, Na pojsten]e, ktoré sa Uzatvára podla tychto osobitn ich poistnych podm]enOk oPP ZVL 2019
20l9)
poistné podm ienky pre poistenie majetku (d'alej len ,V PP Pl\.4A
Ölánok 2

Rozsah poistenia
1

FLEXA

|2

povaZuje poistenie dojednané v rozsahu ods, 2, a2 5. tohto ölánku
Pre úöely ti,chto 0PP ZVL 2019 sa za iivelné poistenie
po§kodenia
alebo Zniöenia po istenej Veci:
Poistenie sa VztahUje pre prípad n áhodného a náhleho
a) poziarom,

b)

c)

v!,buchom,

úderom blesku (priamym a; nepriamym),

;i ;;;;;;;dil

iutenim

pi]otouaneÉo tietajúceho telesa, jeho öasti aIebo jeho nákladu,

(á'alej len'FLEX,.A")

PoVodefr,

záp|aua

zemetrasenie
Roz§iren!,
rozsah
poistenia

a i,ol.ii,nió j. 'nozné dohodnút pr. prípad náhodného a náhleho po§kodenia alebo zniÖenia Poistenej veci Povodóou
a záplavou.
_^i;^ni. n^i.tAn
a náhleho poökodenia alebo zniöenia poistenej veci
4 p;;i;i. i. mozné d,alej dohodnút pre prípad náhodného
E1,4S-98,
,.r.Údni, Oosahujúcim aspoi 6, siupeir intenzitnej siupnice zemetíasenia
po§kodenia
alebo zniöenia poistenej veci:
5 p;;ü;;]";;r;e oat!j ootroonut prepiipad náhodné'ho anáhleho
d,.1.1

^l^t^.^

a)
b)

víchricou,

krupobitim,

p^ict,
poistenie sa
1udskou öinnost,ou,
^i_^^.f^,,
zrútenim skál alebo zeminy, ak neboli zapríöinené akoukol,vek
podkopania,
viniknut!,ch z pohybu zemskej köry alebo z dóvodu
írusl<tiny a trirliny niveciach,

;í
-' ;.;ú;il pódy,

n.uitunur. n'
d) zosúvanim alebo zrjtenim

ei

Ö'
g)
h)

i)
j)

lavin,

tiazou snehu alebo námrazy, ak ie poistenoU vecou budova,
$,fir,;ioziarou á inic|, preometov, ak nie sú súöastoL po§kodenej poistenej veci,

ffi;

nárazom vozidla,
dymom,
nadzvukovou Vlnou,
vi,buchom sopky,

'

k)ÚnikomVodV,kvapalinyateboparyZVodovodnéhozariadenia;a\jepredmetompoisteniabUdova.poisteniesavztahuie
zariadenia,
ái n. or..itiurnr bo§kádené a|ebo zniöené k budove patriace vodovodné
poistenia',
alebo'Ec"),
(d'ale] len',,roz§íren!, rozsah

Ölánok 3
Ví/luky z poistenia

t

na:
Ak nie je V poistnej ZmlUVe dohodn ute inak, poistenie sa nevztahuje
predm'ety
z nich vyrobené, nezasadené per|y a drahokamy,
a
kovy
p.ri.iÓ,
Or.r,O
raniöné
a
Zah
a) platné tuzemské
klenoty a iné cennosti,
papiere a ceniny,
knizky, platobne karty a iné podobné dokumenty, cenne
b)
pásky.
magnetické disky, ostatné nosiöe dát a
oi...r..ti, plány, obchodné r,n,nv,-ffirtotoxv, ui*resy, ma9neti;ké
na obnovu dát a záznamy na nich u|oZenlch,
d) vzorky, názorné modely, prolotypy a predmety na Vystave,
Zásoby alebo ako
priuári ,oro.iry.i óloie1 a taíne srróle za predpokladu, ze nie sú Vedené ako

.í

;i#i;;;Ú;

.Í ,Áiou. *rioia
dlhodobi hmotny

majetok,

q ;;ú;ú;;,háaroi,aniá
g)
h)

,,,ih^rhÁ hrd^.,
predajné
^L^^..,, Víherné
obsahu,
minci (Vrátane meniöov mincí) a na VydáVanie peóazí vrátane

automaty,

Vybu§niry a trhaviny,
nafukovacie haly, stany a lm po0oDne Vecl,

lvww,csob,sk
lníolinka ÖSoB Poistovüa: 0850 111 303 E-mail: infolinka@csob,§k,
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vodné toky, priehrady a ochranné hrádze, re zevoáre, nábíezia, móla, prístavy, pIavebné kanály a komory, L_
podzemné chodby a akékol'Vek Veci Umiestnené pod Zemou, ak nejde o podZemné öasti poistenej budovy,
Veci umeleckej a h;storickej hodnoty a zbierky,

])

j)

0

budovy bez Vydaného kolaudaöného rozhodnulia a na Veci V nich sa nachádzajúce, ako ani na veci, ktoré eéte
pripravené na preVádzku, sú rozostavané alebo ktorych preberacía vikonnostní test nebol úspeóne dokonöeny.

i)

Vykonany,

m) Veci osobnej potreby zamestnancov, ktoré sa obvykle nosia do Zamestnania a Veci, ktoré boli zamestnancom na mies
poistenia prinesené na ziadost alebo s0 súhIasom ZamestnáVate]'a V súVislostj s plnenim pracovnlch úloh,

n)
o)
p)

2

stavebné Úpravy, ktoré poisten]í Vykonal na svole náklady v priestoroch, ktoré Uziva na základe nájomnej zmluvy,
nosiöe dát a náklady na obnovu dát a záznamov vírobnej a prevádzkovej dokumentácie na nich uűzenyin,
hnUtel'né vecja Zásoby na vol'nom priestranstve, ak kU §kode do§lo víchricou a|ebo krUpobitim,
a to ani V pripade, ze sú súöastbU súboru uVedeného V poistnejZmlUVe,
Ak nejde O PríPadY uvedené V öl. 2 ods. 3, a2 6, VPP Pl\4A 2019, a nie je v poistnej zm|uve dohodnuté inak, poistenie sa
nevztahUje ani na:
a náklady na Vypratanie mi€sta poistenia po poistnej udalosti,
b náklady na búranie (strhnUtie),
c náklady na demontáz a opátovnú montáz, na premiestnenie a ochranu,
d nákíady na hasenie,
e zv!§ené nákIady spösobené rastom cien,

0

g)

zvi§ené nákIady v dós|edku úradnéhoobmedzenia znovuobnovenia,

ZVysené náklady technologjckého pokroku,
náklady na Zamedzenie a]ebo skrátenie preru§enia prevádzky následkom poistnej Udalosti,
nák|ady na vypratanie (bez zeminy), vynalozené na Vyhl'adanie, nakladanie s odp;dmi a Ulozenie,
náklady na vypratanie (vrátane zeminy), vynalozené na vyhl'adanie, nak|adanie s odpadmi a ulozenie,
Vymedzenie nákladov Uveden)rch pod písm. a) az j)je Uvedené v öl, 19 VPP P[.4A 2019, skupiny E,, F. a G,
okrem prípadoV UVedeni'ch V öl. 5 VPP PN4A 2019, poistenie sa nevztahuje na §kody spósobené alebo VZniknUté:

h)

i)
j)
3

a) atmosférickymi zrázkami, krupobitim, snehom alebo neöistotami, ktoré Vniknú do poistenej

b)

c)

d)
e)

f)

nehnutel,nosti

nezatvorenymi oknami, dverami, §trbinami a medzerami, nevhodnym technick]i,m rie§ením stavebnlih prvkov aIebo
ich po§kodenim Vp|yvom prevádZky stavby, a pod., VylUka neplatí, ak §koda Vznikla V súvislosti s víc'hricou podl,a ö|,6
ods, 21, t]ichto oPP ZVL 2019,
sadanim pödy,
pósobenim Vlhkosti, spösobené hUbou alebo plesiou,
prenikaním podzemnej vody a/alebo vystúpením kvapa|ín z kanalizaöného a odpadového potrubia, okrem prípadov,
ked §koda vznikla v príÖinnej súVislosti so ZáplaVoU a|ebo povodliou a Veci, na ktonich §ioda vznikla, sú'na riziká
záp|ava a povodeli poistené podla öl, 2 ods, 3. tichto OPP ZVL 2019,
zaplavením územia, ktoré bolo spósobené regulovanym vypú§t'aním vód z vodn)rch tokov alebo vodnich nádrzí,
prepátim alebo indukcioU na e|ektronickich prístrojoch a zariadeniach, koIísaním napátia V elektrickej sleti,
ktoré nebolo
spösobené úderom blesku,
riaden)im VYbUchom V súVis|osti s taZbou alebo vykonávaním stavebnlich prác alebo otrasmi spösobenymi dopravou,

g)
h) opotrebením, chybami projektu, nedodrzaním technologickych postupov pri vlstavbe alebo pri montáZi

i)

nesprávnou údr2bou,

Úderom blesku, ak poistená po§kodená a|ebo Zniöená budova nemala vóase vzniku §kody zriaden! funkön!
bleskozvod a Podla platn!'ch noriem na ochranu pred bleskom sa vyzaduje in§ta|ácia bleskozvodui príp, ak
na bleskozvode nebola vykonávaná revízia V stanovenich termínoch,
poZiarom, vibuchom alebo úderom blesku,
podtlakom (implóZioU),

j)

obholenim nezapriöinen!m

l)

tlením,

k)

alebo

m) Vystavením Veciúzitkovému ohiU alebo teplu,

n)
o)
p)

4

skratom, ak sa p|amen, ktoni vzniko| skratom, d'a|ej neroz§íril,
stratou umeleckej alebo historickej hodnoty Veci,
na vodovodnlch zariadeniach následkom ich mechanického po§kodenia (napr. prevltanie, prerazenie a pod,) alebo
prirodzeného opotrebenia (korózia, eróZia, Vplyv hrdze, plesní, húb, hniloby a pod.) alebo pösobením atmosférického
tep]a alebo chladU (ZamrznUtím),
q) únikom Vody z bazénU, sauny, Vírivky a obdobného Zariadenia, akvária, Vodou pri um}',Vaní, kúpanía|ebo sprchovani,
únikom VOdy, kvapaliny, pary a|ebo hasiaceho média V dósledku vykonávania tlakov!,ch skúöok.
Poistenie s€ d'a|ej nevztahUje na:
a) §kody spÖsobené záplavou alebo povodiou na stavbách na vodnych tokoch (hate, náhony, malé vodné elektrárne,
hrádze, spevnenia brehov a pod,) alebo na Veciach V tychto stavbách Umiestnenych, ak'prietok vody nedosíaho|
V mieste poistenia'aspoi úrovei storoöného prietokU,
b) §kody na prepravovanom tovare,

c)
d)

§kodY na motoroJlch vozidlách, prívesoch (pri ktorich sa vyZadule technick! preukaz) s vynimkou motorovích vozidiel
vedenlch ako zásoby,
stratu vody, kvapaljny alebo iného média z vodovodn)ich zariadení alebo studni, stratu p|ynu a energií,
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5,

I

e)

stratu prevádZkovej kvapaliny z vykurovacích a solárnych systémoV, ktorá nevznikla V súVis|Osti so iivelnou Uda|ost'ou,
Poistenie pre prípad nárazu Vozid|a pod]'a öl, 2 ods, 5, písm, g) tichto OPP ZVL 2019 sa nevztahuje na:
a) §kody spösobené na poistenejveci vozidlom prevádzkovani,m poistenYm,
b) §kody na VoZidle, ktoré spósobilo náraz,

n

cIánok 4
Limit poistného plnenia

,1, V prípade po§kodenia alebo Zniöenia poisten)ich Vecí umiestnenych na vonkaj§ej strane budovy (napr. íiremné§títy,

2,

reklamné pútaöe a íeklamnétabule, Vonkaj§ie osvetlenie, anténne systémy a iné podporné kon§trukcie) Zapríöinenéh0
,l0
000,00 Eur.
rizikom víchrica a krupobitie, poskytne poisfovatel' poistné plnenie Vo Ví§ke maximá|ne
Pre §kody spösobené nepriarnym úderom blesku je roöni,limit plnenia 5 000,00 EUr pre V§etky poistené budovy.

Ölánok 5

Povinnosti poisteného a/alebo poistníka

1,

V prípade dojednania poistenia pre pripad po§kodenia alebo Zniöenia poistenej veci povodliou a|ebo ZápIavoU je poisteni

2,

V prípade dojednania poistenia pre prípad po§kodenia alebo Zniöenia poistenej veci povodiou, ZáplaVoU a/alebo Vodou,

poVinni, ZabeZpeöit plnú prietoönosl odVádZacieho potrUbia kanaIizáCie,
Z Vodovodného Zariadeniaje poisten:í a/alebo poistník povinni Zabezpeöit'V priestoroch
budovy, ktoré lezia na úrovni alebo pod úroviou prizemného podlazia, Ulozenie Zásob a Vecícharakteru ZáSob minin,lálne
12 cm nad úrovnou podlahy (napr, na paletách, regá|och, po|iciach, podstavcoch),
V prípade dojednania pojstenia pre prípad po§kodenia alebo Zniöenia poistenej veoi vodou, kvapalinou alebo parou
Unikajúcou Z Vodovodného zariadenia je poisteny povinny:
a) udrziavaf Vodovodné Zariadenia V prevádzkyschopnom stave a Zabezpeöit ich pravidelnú kontrolU,
b) v chladnom období zabezpeöif primerané vykurovanie budovy,
c) v prípade nutnosti (napr. v zimnom období, ak budova nie je vykurovaná), uzatvorit' prívod vody a vypusti| potrubie.

kvapalinoU alebo parou Unikajúcou

3,

Ölánok 6
V}rklad pojmov
Pre úöely tohto poistenia platí:
'1. Atmosférickézráiky sú óastice vody, ktoré vznikajú kondenzáciou vodnej pary, a ktoró padajú z oblohy öi kondenzujú
priamo na Zemskom povrchU ako napr. dázd', sneh, krúpa (l'adovec), hmla, rosa, námraza a pod,
2, Za kvapalinu Unikajúcu z vodovodn]ích zariadení sa povazuje Voda, VykUrovacie, klimatizaöné a hasiace médium, ktoré
V dós|edkU poruchy Vyteká Z Vodovodnych zariadení,
Krupobitie je jav, pri ktorom kúsky l'adu vytvorené v atmosfére dopadajú na poisten ú vec a tym dochádza k jej po§kodeniu

3.

a|ebo zn]öeniu,

4.
5,

Zosúvanie alebo zrútenie lavín je]av, ked'masa snehu alebo l'adu sa náh|e po svahoch uvedie do pohybu a rútisa do údolia.
Lieta.iúc€ teleso je lietadlo, §portové lietacie Zariadenie (napr, Závesny alebo padákov! klzák, Ultra l'ahké lietadlo alebo

6,

Náraz Vozidla do poistenej Veci je kazdé bezprostredné Zniöenie alebo po§kodenie poistenej vecj spöSobenej priamym
stretom s motorowrr] VOZidlom alebo jeho nákladom, alebo VrhnUtie predmetu Zapríöinené priamym stretom s Vozidlom
alebo jeho nákladom pri dopravnej nehode, prípadne inej §kodovej uda|osti,
Za §kodU spósobenú nepriamym úderom b|esku sa povazuje §koda na poistenej Veci spösobená prepetím, zvy§enou

7,

vriul'ník, §portoví padák), yZdUcholod'a lietací balón,

silou elektrického prúdU alebo Vplyvom el€ktromagnetickich úöinkov blesku,
Toto poistné krytie sa VZtahUje lba na nasledovné stavebné súöasti budov:
elektroin§taláciu Vrátane príslu§n!,ch meracích prístrojov a rozvodnych skrín, av§ak bez prenosn!,ch svietidie|
a elektrospotrebiöoV,
teIeíónne, dátové a televíZne káb|e nain§ta|ované pod ornietkou alebo Vedené V li§tách,
8, Nesprávna údriba je neUdrziavanie Veci V dobrom technickom stave, najmá nedodrziavanie termínov pravidelnej údrzby
stanovenych platn!mi predpismi, pokynoV vyrobcu na prevádzku a údrzbu veci,
Pád stromov, stoiiarov a inllch predmetov je taki ich pohyb, ktori má Znaky vol'ného pádu, s vlnimkou pádu stromov,
stoziarov alebo inich predmetov zapríöineni,ch akoukol'Vek l'Udskou öinnoslou,
10, Pád poistenej veci je taki,jej pohyb, ktori,má znaky Vol'ného pádU, a to Z vy§§ieho miesta jej Ulozenia do niz§ieho miesta;
nie je to prevrátenie pojstenej Veci,
11 Pokles pödy.je prepad pódy spósobeni zrútenímpodzemného priestoru, zapríöinen!, prirodními Vplyvmi, Za pokles pódy

a)

b)

9,

sa nepovaZujú §kody zapríöinené akoukol'vek l'udskou öinnostou, ako naprík|ad ta2bou, alebo §kodami vzniknutimi
pri stavebnej öinnost],
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12, Povodefi je prechodné Virazné ZVi,éenie hlad]ny Vody V toku charakterizované Zaplavením men§ích a|ebo váö§icr
(územnlch celkov) Vodou, ktorá Sa prirodzenim spósobom Vyliala Z Vodného toku alebo vodnich nádrzí alebo ich
alebo hrádze pretlhIa,
13, PoZiarje oherl horiaci viditeíhim plamenom sprevádzajúcim horenie, ktorí vznikol mimo uróené ohnisko alebok
ohnisk0 opUstil a Vlastnou silou sa roz§hjlna okolité predmety, alebo bolpáchatelbm úmyselne rozsíren}i a po§kodjl alebo
Zniójl predmet poistenia. Za poziar sa nepokladá po§kodenie alebo Znióenie s pösobené 0bhorenim, tlenim, pösobením
úzitkovéhoohna alebo tep|a, pósobením elektrického prúdu a pod
í4, Pretlakje tlak vyrazne Vy§§iako tlak prevádzkovi, na ktorí bolo Zariadenie, systém a|ebo ich súöasti skon§truované alebo
schVá|ené,

15, Priamy Úder blesku je bezprostredny prechod blesku (atmosférického Viboja) poistenou vecou alebo bezprostredné
pÓsobenje energje blesku (atmosférického vfboja) alebo tep|oty jeho v!,boja na poistenú Vec, priöom jeho úöinok

a následky sÚ dostupnimi technickymi prostriedkami jednoznaöne jdentifikovatel'né, Za priarny úder blesku san€poVazuje
PÖsobenie elektrického prúdu (napr. poöas búrky, prepátim, prúdovym nárazom, chybami v izolácij, nedosiatoönym
kontaktom, zlyhanim meracieho, regulaöného alebo istiaceho zariadenial na elektrické zarjadenia,
16, sadanie pódyje proces, pri ktorom nadlozné Vrslvy klesajú do poddajneho podlo2ia. Nadlozné Vrstvy sa pritom mózu trhal
na kryhy a na okraj svahoV Vytláöaí mák§ie poddajnejsje horniny,
17, skoda dymom je kazdé bezprostredné zniöenie alebo poskodenie poistenej Veci dymom, ktoni náhle uníko|

zo spa]'ovacích, vykurovacích, varních alebo sU§iarenskych Zariadeni, Poistenie sa nevzt'ahUje na §kody, ktoré Vznikajú

trvalym pösobenim dymU,
18, Skoda sPÓsobená nadzvukovou vlnou je kaZdé bezprostredné znióenie alebo po§kodenie poistenej veci, ktoré je
spösobené tlakovou VInoU vyvolanou ljetadjom,
19, Za tiai snehu alebo námrazy sa povazuje po§koden ie alebo zniöenie poistenej veci nadmernou tarchou sneh u, námrazy
alebo ladovej vrstvy, Za nadmernú larchu snehu, námrazy alebo l'adu sa povazuje Zatazenie stavebnej konötrukcie
presahUjúce normou stanovené hodnoty.
20, Za vlbuch sopky sa povaZuje uvol'nenie tlaku poöas vytvorenia otvoru v zemskej kóre, ktoré je sprevádzané vitokom
|áVY alebo VyvrhnUtím popoIa, inYch materiálov alebo plynov, a to aj v prípade, Ze k vibuchu sOpki döjde mimo územia sR
a jej dósledky sa prejavia V mieste poistenia poisteních predmetov,
21, VÍchrica je dynamické póSobenie hmoty Vzduchu a je definovaná ako Vietor s rich|ostbu Vy§§oU ako 75 km/hod, Ak sa
nedátáto rÍchlosl Vetra pre miesto §kody zistit', potom sa za víchricu povaZuje, ak poistení preukáze, ze pohyb vzduchu
v okolípoistenej veci vyvolal obdobné §kody na obdobn)],ch veciach alebo na inych veciach schopnYch rovnakého odporu.
22, Vodovodn!m zariadením sa rozumie:
a) privádzacie alebo odvádzacie potrubie Vodovodného alebo kana|izaöného systémU, Vrátane armatúr alebo iného s n im
prepojeného Zariadenia,

b)

c)

d)

e)

vYkUrovacie, klimatizaöné alebo so|árne systémy, vrátane armatúr alebo iného s nimi prepojeného zariadenia,
sprinklerové alebo iné automatické hasiace zariadenia,
Vodovodné prÍpo]ky a prípojky odpadového potrubia Vo Vlastn íctve poisteného a to Vlluöne v prípade, 2e sa nachádzajú
na pozemku poisteného,
pevne Zabudované akvárium s minimálnyrn objemom 50l,

Za Vodovodné Zariadenie sa nepovazujú Vonkaj§]e dazdbvé odkvapy a Zvody.
23, V]Íbuch je náh|y niöivY prejav tlakovej sily spoöívajúci v rozpínavosti plynu alebo pár. Vlbuch nie je aerodynamick! tresk
alebo Vibuch V spal'ovacom priestore spalbVacieho motora a iních zariadení, V klorích sa energia vlbuchu alebo Vy§§ieho
tlaku ciel'avedom€ VyUzíVa,
24. ZáPlaua )e Vltvorenie súVislej stojacej alebo prúdiacej vodnej plochy na zemskom povrchu v mieste poistenia, ktorému
chyba prirodzen]i odtok a bolo spösobené prírodn!mi vplyvmi.
25, Zemetrasenie sú otrasy zemského poVrChU Vyvolané pohybom zemskej kóry, dosahujúce aspori 6. stupeö intenzitnej
stuPnice Zemettasenia E[ilS-98, udávajúcej makroseizmické úöinky zemetrasenia, a to na miest€ poistnej udalos1 (nió
V epicentre).
26, Zosúvanie (zosuv) pódy je ]ej náhly alebo postupni, pohyb Z Vy§§ích po|öh svahu d0 niz§ích, ku ktorému dochádza
PÖsobením zemskej prífaZlivosti, prírodni,mi si|ami alebo následkom ludskej öinnosti pri poru§ení podmienok rovnováhy
svahu,
27. zrúten ie skál alebo zeminy je pohyb skál, kameüa, öasti horn ín alebo masy zeminy z Vy§öích polóh do niz§ ích.

n

Ölánok 7

závereöné ustanovenia

1. VPP PltlA 2019 a tieto oPP ZVL 20'19 sú neoddelite|'nou súöastbu ZmlUVy,
2. SchVálené predstavenstvom poislovatel'a döa 24.09.2019.
3. Tieto OPP ZVL 2019 nadobúdajúplatnost dnom ich schválenia predstavenstvom
0í.,l0.20,19,

lnfolinka ÖsoB Poistbvia: 0850 1,11 303 E-maiIi infolinka@csob.sk, www.csob,sk

poistbvatel'a

a úöinnosr dfiom

strana 4 / 4

pRE AslsTENöNÉ

ZMLUVNÉ DOJEDNANlA
pRE poDNlKATeuov

sluZsy

zDAs.P20,19

l

pnÁvntcxÉ osogy

J_
tsoB

I
Ölánok,1

Ölánok 2
Ölánok 3
Ölánok 4

Rozsah asistenönych sIuiieb

V:íluky z asistenön]ích sluiieb
Limit plnenia
Postup pri Vyuzívaní asistenönych sluiieb

Ölánok
Ólánok
Ölánok
Ölánok

5
6
7
8
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PráVa a povinnosti poisfovatel'a
Vyklad pojmov
závereöné ustanovenia

Ölánok 1
Rozsah asistenönych sluiieb
okrem rozsahU dojednaného v poistnej zmIuve, poistovatel' poskytne poistenémU asistenöné sluiby v rozsahu:
a) Technickej asistencie - odstránenie havarijnej situácie na budovách poisteného slúiiacich k v!,konu jeho
podnikatelskej öinnosti V rozsahU pod]'a ods, 2, tohto ölánkU,
pri obnove prevádzky po vznikU havariinej situácie - poskytnutie s|uzieb V rozsah U podl'a ods, 3. tohto
podrnienenYch
ö|ánku,
situáciou, kedy v dösledku havarijnej sítuácie nie je moZné pracovat v prevádzke poisteného,
lT Asistencie " sprostredkovanie IT §pecialistu pre odstránenie problému na lT zariadenív rozsahu podi'a ods. 4. toht0

b) Asistencie

c)

ölánku,

d) Zdravotnei asi§tencie

-

poskytnutie telefonickej poradne praktického lekára vpripade Zdravotnich tazkostí

poisteného a zamestnancov poisteného V rozsahU podl'a ods.5. tohto ölánkU,

Technická

2

Asistencia píi

Poistovatel' poskytne poistenémU asistenöné sluzby Za úöelom odstránenia priöiny VzniknUtej havarijnej sitUácie
V rozsahu:

asistencia

a)
b)

3

obnoVe
prevádZky po
VZniku

havarijnej

sitUácie

organizácia a úhrada nákladov na príjazd pracovníka technickej s|u2by na miesto vzniknutej havárie,
práca a drobn! materiál potrebn!,k oprave pri odstránení havar]jnej situácie,
Technická as]stencia je Zabezpeöovaná profesiamr: in§talatér, elektrikár, kúrenár, plynár, poknívaó, Zámoönik, sklenár,
Poistovatel'po VZnjku havarrlnej situácie, ktorá má za následok nefunkönost alebo ohrozenie chodU prevádzky zabezpeöi:
a) Upratanie budovy poisteného slúziacej k vlkonu 1eho podnikatel'skej öinnosti, V ktorej nasta|a havarijná situácia,
b) ochranu majetku poisteného, ktory sa nachádza v mieste poistenia stráZnou sluZbou po dobu maximálne 48 hodin od
prichodU stráznej sluzby na miesto poistenia V prípade, ak je havarijná situácia sposobená poékodením alebo zniöen [m
zabezpeöovacích prvkov bUdovy alebo objektu poisteného (napr, vylomenie vstupnlch dverí, po§kodenie Zámkov,
po§kodenie a|ebo zniöenie e|ektronickéh0 Zabezpeöovacieho zariadenia, rozbitie Vykladového sk|a a pod,),
c) vyhladanie náhradnlch priestorov pre prevádzku - pred|ozenie max. 3 ponúk na prenájom alebo kúpU nehnutel'nosti
podl'a zadanlch poZiadaviek poisteného,
d) sprostredkovanie slahOvacej slUzby podl'a poziadavky poisteného a zabezpeöenie presfahovania majetku poisteného
do novich priestorov prevádzky,
e) Zriadenie núdzovej telefonickej prevádzky kancelárie poisteného po dobu max, 5 dni od nahlásenia poistnej Udalosti.

V rámci núdzovej telefonickej prevádzky poislbvatel' prevezme telefonické odkazy pre poisteného od Volajúceho

IT asistencia

4

zdravotná
asistencia

5.

a rásledre'ch odovzdá poistenén]u,
Poistovatel' sprostredkuje pre poisteného lT §pecialiStu za úöelom odstránenia konkrétneho problémU na IT Zariadenípri:
a) vyraznon spomaleniöinnoSti poóitaóa,
b) Vi,skyte chybovej hlá§ky,
c) zabudnutom hesle,

d)

Zavíren í softvéru.

Poisfovatel' Zab€zpeöí pre poisteného a jeho Zamestnancov teleíonické poradenstvo praktického lekára v rozsahu:
a) V§eobecná konzultácia Zdravotného stavu,
b) symptómy choroby,
c) spr:evodné t'aikosti pri ochoreni,
Telefonické poradenstvo 1e k dispozícii 24 hodín denne a je obmedzené konzuItáciou v max. dlzke 1 hodinu a maximálne
3 krát poöas jedného poistného obdobia,

Ölánok 2

Víluky z asistenönych sluiieb
Poistenle asistenönYch s|uiieb uveden!,ch v ól, 1 tlchto ZD AS - P 2019 sa nevztahuje na:
a) náklady, ktoré boli vynalo2ené poisten!m na svojpomocné odstránenie havari]nej situácie, ak poisten! nepreukáZe, 2e
ich Vynalozenie bolo opodstatnené a jeho predchádzajúca snaha o kontaktovanie call centra pre asistenöné slUzby
bola bezúspe§ná; príp, bude úhrada Za tieto náklady znizená do limitu, ktor! by bo| poskytnUty Za odstránenie stavu
núdze, ak by ich zabezpeöova|o ca]| centrum pre asistenöné sIUzby,
b) havarijnú situáciu VZniknUtú na rozostavanych bUdovách alebo bUdovách V rekon§trukcii,
c) havarijnú situáciu spösobenú zanedbanim údrzby rozvodov inzinierskych sieti,
d) odstranovanie následkov §kód spósobeni,ch neodbornym, neoprávnenym alebo nepovo|enim Zásahom poisteného
alebo inych osöb,
lnfolinka ÖsoB Poisíovfia: 0850 111 303 E-mail: infolinka@c§ob.§k,
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e)

0
2.

havarijnú situáciu, ktorá nastala vdósledku hrubej nedbanlivosti a|ebo v dós|edku úmyselnej trestnej öinnostl
poisteného alebo iních osöb,
Poistenie lT asistencie v Zmysle öl, 1 ods,4, sa nevzrahuje na:

a)
b)

ZabUdnUté heslo do operaöného systému (napr, Windows),

d)
e)

mechanické po§kodenie lT zariadenia,
poruchU niektorei hardvérovej öasti lT Zariadenia,
§kodU spósobenú elekkickym prepátím,

c)

0

3.

odstranovanie následkov §kod spósobenyoh v dosledkU VykonáVania akychkol'Vek stavebnych úprav a opráV,

spo11a enie internetového pripojenia,

údrzbou IT zariadenia, jeho pret'aZovaním öi pouiívaním V rozpore
jeho
pokynmi
pouzíVaním
s
Vírobcu aIebo
za neobvykl]ich podmienok,
g) §kodU spösobenú udalostbU, ktorú si poisteni spösobil úmyselne alebo mU ju spösobila s jeho sú h |asom ináosoba,
h) §kodU spösobenú Zásahom §tátnej alebo úradnejmoci,
|T Zariadeníe s ne|egálne nain§talovanym softVérom,
Poistovatel'neUhradí nák|ady na asistenöné sIuzby, pokial'na Základe predchádzajúceho poskytnUtia asistenönej sluzby
§kodU spósobenú nesprávnou alebo nedostatoönoU

i)

odporuöil poistenému opatrenia a opravy, ktoré poisteny následne nerealizova| do 30 dní, priöom opakovane ziada

4.
5,

o organizáciU, Vykonanie öi úhradu rovnakej asistenönej sluzby,

Poislovatel'nie je zodpovednli za dösledky nevhodne, nespráVne, nedostatoöne a]ebo oneskorene poskytnutych sluzieb,
pokial'poisteny podal neplesné, neúp|néalebo úmyseIne skres|ené iníormácie (nepravdiVé informácie), Poist'ovatel'ovi
nevzniká povinnost uhradil nák|ady spojené s asistenciou poskytnUtoU na Zák|ade nepravdiVych informácií,
Poistovatel' tiez neuhradi:
a) následné f,nanöné §kody, najmá stratu na zárobku a u§ly Zisk, pokuty, manká,
b) Vedl'aj§ie náklady v prípade |T asistencie (expresné príp|atky akéhokol'Vek druhu, nák|ady na práVne Zastúpenie
a pod,), náklady za du§evné, citové a morálne Ujmy, ku ktor!,m do§lo neopráVnenim Zásahorn do práVa na ochranu
osobnosti, nák|ady v súvislosti s nemoinostou pouZívania lT zariadenia.

Ölánok 3
Limit plnenia
Pre asistenöné sluZby v zmysle öl, 1 tlichto ZD AS - P 2019 sa pre poistnú zmluvu dojednáva spoloöni, roöni limit plnenia vo
v!,§ke 500,00 Eur,

Ölánok 4

Postup pri vyuiívaníasistenón]ích sluiieb
1.

2.

Kontakt

]

|nformác;e

]4

3

Asistenöné slUzby je 0práVneni, ziadaf
"poisteni,
Sluiby zdravotnej asistencie v zmysle Cl, 'l , 0ds, 5, tYchto ZD AS - P 2019 sú oprávnen í Ziadaí aj zamestn anci poisteného,
Vpripade,2e poisten! potrebuje vyuiií asistenöné sluzby, kontaktuje call centrum pre asistenöné sluzby na te|, ö,
+421 2 444 500 50, ktoré je k dispozícii nepretrzite.
Pri kontaktovanícallcentra pre asistenöné sluzby poistník UVedie nasledujúce informácie:
a) názov poisteného, lco,
b) meno osoby opráVnenej jednal V mene poisteného,
c) öís|o poistnej zmluvy,
d) kontaktné telefónne óíslo,
e) adresu bUdovy, na ktorejdo§lo k havarijnejsltuácii, príp, na ktorejje pozadované Vyuzitie sprostredkovatel'skej sluzby
alebo lT asistencie,
popis uda|osti a okolnosti dólezité k UröeniU najvhodnej§ieho rie§enia Udalosti,
g) d'al§ie informácie, o ktoré ho poistbvatel' poziada za úöelom adekvátneho Zabezpeöenia pozadovanej asistenönej
slUzby.
Pre poskytnUtie lT asistencie möze po]steny kontaktovat' poislovatel'a aj prostredníctvom Webovej stránky

f)
5,

WWW.itasistencia,sk,
6,

|T asistencia je VykonáVaná pomocou Vzdialeného pristupu
podmienok:

akjej

poskytnutiu je nevyhnutné splnenie nasledovních

a) lT zariadenie je Zapnuté,
b) |T zariadenie má funköné pripojenie na internet,
c) lT zariadenie je chránené primeranym aktuálnym
d) poistelí Umozni poistbvatelbvi Vzdialeny pristup
Územn!, rozsah ] 7,

antivirusovym programom,
na svoje lT Zaíiadenie.
Asistenöné slUzby sú poskytované poistenémU na úZemíslovenskej republiky,
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Ölánok 5
PráVa a povinnosti poisteného

T--l

Poistenému VZniká nárok na poskytnUtie asistenönej slUzby len V prípade, ak sa bezprostredne po VZn]kU situácie VyzadUjúcej
asistenciu poistník skontaktoval s call cenlrum pre asjstenöné sluiby, Pri porU§eníte]to povinnosti nevzniká práVo na óerpanie
asistenön!,ch slUuieb, To neplatí, ak predchádzajúci súhlas call centra nemohol byt'Vy2iadan! z objektívnych dóvodov,

Ólánok 6
Práva a povinnosti poisfovatel'a

1,

2,
3,

4,

Poislovatel'je opráVneni ziadosí pojsteného o poskytnUtie asistenönych SlUzieb stornovat, pokial' sa mu opakovane (min
3 krát) nepodarí s poistenyrn te|efonicky V dohodnUtú dobU spojit,

Poistovatel' nie je Zodpovedny za oneskorenie aIebo prekázky Vo Vikone asistenönych sluzieb V prípade prekázok

objektíVneho charakteru, ktoré nernöze ovplyvnit ako napríklad §trajky, nepokoje, sabotáze, terorizmus, oböianska vojna,
vojna medz] dvomi §tátmi, iivelné udalosti.
AsiStenöné slUzby nenahrádzajú linkU tiesöového Volanja, Poistovatel', anl sprostredkovan í zhotovitelia nezodpovedajÚ Za
§kody vzniknuté z dövodu öasového oneskorenia od regiskácie poZiadavky poisteného do poskytnutia informácie aIebo
asistenönej sluzby,
Poist'ovatel'je opráVneny ZVolit Vhodného poskytovatela p0zadovanej sluzby,

n

Ölánok 7

Vlklad pojmov
Pre úöe|y tohto poistenia platí:

1.

2,

3,

Drobn! materiál potrebny k oprave - drobny technicki a|ebo elektloin§taIaöní materiál potrebny k oprave konkrétneho
po§kodeného alebo nefunköného Zariadenia,

Havarijnou situáciou sa roZUmie situácia, ktorá nastala nás|edkom nepredVídate|'nej

a

neoöakáVanej poruchy

technického zariadenia a in§taIácií slúzlacich na prívod a odvod médiía energií nutnych pri obvyklom UzíVan í nehnutel'nosti;
situácia, ktorá nie je preukázatel'ne ovptyvnená |'udskim faktorom a nie je Zavinená trelou osobou, alebo situácia, ked
nás|edkom takejto poruchy a|ebo Zmeny VnútriobslUzného systému, rozvodoV alebo in§taláciídO§|o k úniku kvapalín alebo
plynov alebo k preruöeniU dodáVky energií V takom rozsahU, ze bolo Znemoznené bezné uzíVanie nehnUtel'nosti. Zárovei
ide o situáciu vyzadujúcu bezodkladné rie§enie, pri ktorej hrozí bezprostredné ohrozenie poisteného majetkU alebo Znaöné
Zváö§enie rozsahU Uz vzniknUtej §kody na poistenom rnajetku.
Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v prac0vnopráVnych Vzlahoch, a ak to Ustanovuje osobitny predpis, aj V obdobnych
pracovnych Vztahoch VykonáVa pre ZamestnáVatel'a ZáVislú prácu,

Ölánok 8

závereöné ustanovenia
1

,

2,
3,

Tieto ZD AS - P 201 9 sú neoddelitel'nou súöastou Zmluvy.
Schválené predstavenstvom poistovate|'a dia 24.09.20í9,
P 2019 nadobúdajú platnosl diom ich schválenia predstavenstvom poistovatel'a a ÚÖinnosf
Tieto ZD AS
0,1.10.2019.

-
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osoB[NÉ PolsTNÉ PoDMlENKY
PolsTENlE
oDcUDZENlA A VANDALlzMU
PRE
oPP oDV 2019
I
Ölánok 1
Ölánok 2
Ölánok 3
Ólánok 4

Ölánok

úvodnéustanovenia
Rozsah poistenia
V]íluky z poistenia
Limit poistného plnenia

Ólánok 5
UlanoI( b

Ölánok 7

t§oB

Povinnosti poisteného a/alebo poistníka
V]íklad poimov
závereóné ustanovenia

1

úvodnéustanovenia

1,

Na poistenie, ktoré sa üZatvára pod]'a tichto osobitni,ch poistnych podmienok oPP oDV 20 19 sa vzt'ahujú V§eobecné
pojstné podmienky pre poistenie majetku (d'alej len'VPP PlVA 2019)

ólánok 2
Rozsah poistenia
Poistenie sa Vzt'ahuje na prípad odcudzenia veci:
a) krádeZou vlámaním,
b) |úpeZn!,m prepadnutím.

0dcudZenie

vandalizmus

2.

Peílainá

3

Zásielka

Poistenie sa tieZ vzlahuje na prípad po§kodenia a|ebo zniöenia poistenej Veci konaním páchateía, ktoré smerovalo

k odcUdzeniU poistenej Veci (d'a|ej |en
'vandalizmus"),
Ak je to dohodnUté V zmluve, poistenie sa vztahuje aj na prípad lúpeinéhoprepadnutia pri preprave peiaZí, cenín, cenností
Zásielky") peiazním poslom:
a klenotov (d'alej len
'peöaznej
posol")
a) Toto poistenie sa vztahuje na prípady, ak bota poistenému alebo ním poverenej osobe (d'alej len

'peiaZn!

b)

je fyzicky a du§evne spósobilá túto öinnost vykonávat,
Preprava peliainejzásielky musi byl uskutoönená najbliz§ou alebo dohodnUtou trasou Z miesta uröenia a nesmie byt
a2 do miesta Uröenia preru§ená.
d) Poistenie sa vztahuje aj na prípady, ked'páchatel'V dobe bezprostredne pred a po preprave pouzije proti peÖaznému
poslovi násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia,
e) Poistenie sa vztahuje aj na odcudzenie alebo stratu penaznej zásielky pri dopravnej a|ebo inej nehode, pri ktore] bol
peiazny posol Zbaveny moznosti zverené peniaze opatrovaí,
Poistenie V zmysle ods, 1, az 3, tohto ölánku sa vzlahuje iba na poistné Udalosti, ktoré boli Vy§etrené políciou; Za poistnú
udalost Vy§etrenú políciou sa povaZuje poistná Udalost, ktorá bola kvalif]kovanim spósobom oznámená orgánU ÖinnémU
V trestnom konaní, najme reshim oznámením podani,m na príslu§nom útvare policajného zboru.

c)

4

odcudzená peiazná zásie|ka pri preprave z miesta prevzatia do miesta Uróenia.
osoba prepravujúca peiaZnú zásielku sa povaZuje za periaZného posla len vtedy, ak je star§ia ako 18 rokov
a

Ölánok 3
Vúluky z poistenia

,1. Ak

a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)

k)

2,

nie je V poistnej zmluve dohodnuté lnak, poistenie sa nevzlahuje na:

platné tuzemské a Zahraniöné peniaze, drahé kovy a predmety z nich Vyrobené, nezasadené per|y a drahokamy,
klenoty a iné Cennosti,
Vkladné a §ekové knizky, platobné karty a iné podobné dokumenty, cenné papiere a ceniny,
písomnosti, ptány, obchodné knihy, kartotéky, Vi,kresy, magnetické pásky, magnetické disky, ostatné nosiÖe dát a
na obnovu dát a Záznamy na nich Ulozenich,
Vzorky, názorné modely, prototypy a predmety na vístave,
motorové Vozidlá, príVesy motorovych Vozidiel a tazné stroje za predpok|adu, Ze nie sú vedené ako zásoby a|ebo ako
dIhodob!, hmotn;i majetok,

automaty na Vhadzovanie mincí (Vrátane meniöov mincí) a na lydáVanie peöazíVrátane obsahu, vyherné a predajné
automaty,

veci umeleckej a historickej hodnoty a Zblerky,
Veci osobnej potreby Zamestnancov, ktoré sa obvykle nosia do zamestnania a Veci, ktoré boli zamestnancom na miesto
poistenia prinesené na Ziadost alebo so súhlasom zamestnávatel'a v súvis]osti s plnením pracovnich úloh,
stavebné úpravy, ktoré poistení Vykonal na svoje nák|ady V priestoroch, ktoré UzíVa na zák|ade nájomnej ZmIUVy,
nosióe dát a náklady na obnovu dát a Záznamov vyrobnej a prevádzkovej dokumentácie na nich ulozenich,

a to

§kody na pletlve oplotenia a cestách,

aniv prípade, ze sú súöastbu súboru UVedeného V poistnej Zmluve,

Ak nejde o prípady uvedené v öl, 2 ods. 3, az 6, VPP P|VA 2019 a nie je

V

poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa

nevztahUje ani na:
a) nák|ady na Vypratanie miesta poistenia po poistnej Udalostj,
lnfolinka ÖSoB Poisfovüa] 0850 1,11 303 E,mail: infolinka@csob.sk, WWWcsob,sk
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b

c
d

e

0
g)
h)

náklady na búranie (skhnUtie),
náklady na demontáz a opátoVnú montáz, na premlestnenie a ochranU,
nák|ady na ZamedZenie alebo skrátenie pr€rU§enia prevádZky následkom poistnej Udalosti,
náklady na odstránen]e §kód na stavebnich súöast]ach nehnutel'nosti po§kodenych, Zniöenli,ch alebo stratenych
pri poistnej udalosti, ak nejde o prípad Uvedeni V öl, 2 ods, 2. t]ichto OPP oDV 20,19,
nák|ady na vimenu zámkov vonkaj§ích dverí nehnutel'nosti v mieste poistenia, ak pri§lo k po§kodeniu, zniöeniu a|ebo
strate kl'úöa v dós|edku udalosti uvedenej v öl, 2 ods, 1, a2 3, tlchto OPP ODV 20'19, a to aj mimo miesta poistenia,
náklady na VymenU Zámkov dverí od trezorov a trezorovych miestnosti V mieste poistenia, ak pri§lo k po§kodeniU, Zniöeniu
alebo strate kl'úöa V dösledku Udalosti Uvedenej V öl. 2 ods, 1, az 3, t!,chto OPP oDV 2019, a to aj mimo miesta poistenia,

náklady na krátkodobé nUtné bezpeönostné opatrenia ploti odcudzeniu,
V öl. 5 VPP PltlA 2019 sa poistenie nevztahUje na]
po§kodenie alebo zniöenie povrchu veci aklmkol'vek zneöistením, zafarbením a pod, (napr. sprejermi),

okrem prípadov uvedenich

3

a)
b) §kody na sk|e vlkladnlch skriti, okien alebo dveri, Vrátane nalepenych snímaöov Zabezpeöovacích

c)

Zariadeni,
nalepeni,ch fólii, nápisov, malieb a inych vyzdob alebo povrchovlch úprav na po§kodenom alebo zniöenOm skle,
§kody na prepravovanej peiainej zásielke pri preprave vykonávanej na základe prepravnej zmluvy,

Ölánok 4
Limit poistného plnenia
PráVo na plnenie do Vi,§ky dohodnutej poistnej sumy alebo limitu plnenia dohodnutého v poistnej ZmlUVe Vznikne
poistenémU Ien Vtedy, ked'odcudzená Vec bo|a V óase poistnej Udalosti zabezpeöená spósobom uVedenim V ZmlUVnych
dojednaniach pre Zabezpeöenie proti odcUdZeniU (dalej Ien ,,ZD ZAB 2019").
V prípade, ze skutoóni spósob Zabezpeóenia protiodcudzeniU Vcase vzniku poistnej udalostinebude zodpovedat zabezpeöeniU
uvedenému v poistnej zmluve pre dohodnutú W§ku poistnej sUmy alebo limitu plnenia, poskytne poisfovatel' poistné plnenie
maximá|ne do v!§ky lim tU ZodpovedajúcemU skutoönému spósobu zabezpeöenia V öase VZnikU poistnej Udalosti,

2

Ölánok 5

Povinnosti poisteného a/alebo poistníka
okrem povinností stanovenych Vo VPP PN/A 2019 je poisteny a/alebo poistník d'alej povinny:

a)
b)

dodrziavat limity a spösoby zabezpeöenia

c)

v pripade straty kl'úöa od Vstupnich dverí do miesta poistenia alebo od úschovného objektu, kde

dohodnuté V ZmlUVe,

prípade vZnikU §kodovej udalosti ZabeZpeöif inVentarizáciU po§kodeného, zniöeného, znehodnoteného alebo odcudZeného
majetku a zabezpeöit pre poistbvatel'a v§etky potrebné podklady na preverenie spráVnosti Vykonanej inVentarjzácie,
V

sú poistené veci
uloZené v sú|ade s dojednanymi podmienkami, bezodkladne zabezpeöit vlmenu existujúceho zámku inym Zámkom
minimálne rovnakého druhu a kvality,

Ölánok 6
Vlklad pojmov
Pre úöe|y tohto poistenia plati:
1, Krádei vlámaním je zmocnenje sa poistenej Veci páchatel'om niektorím Z nasledovnych spósobOV:
a) do miesta poistenia aialebo predmetu poistenla sa dostal tak, ze si ho sprístupnil nástrolmi, ktoré nie sú uröené k jeho
riadnemu otváraniu,
b) do miesta poistenia sa dosta| inak ako VstUpnym otvorom alebo bezne prístupnim otvorenym oknom,
c) v mieste poistenia sa preukázatel'ne skryl a po jeho Uzamknutí sa Veci Zmocnil,
d) miesto po]stenia otvoril originálnym kl'úöorn alebo legálne zhotovenym duplikátom, ktorého sa zmocnil krádezou
vlámaním alebo lúpeinlm prepadnutim; toto sa nevzlahuje na kl'úöe od schránok s peniazmi alebo cennostami,
ktorich sa páchate|' zmocn iI krádeZou v mieste poistenia,

e)

2,
3.

4.
5,

do schránky, ktorejobsah je po]steni,, sa dostal alebojU otvoril nástrolmi, ktoré nie sú uröené kjej riadnemu olváraniu, a|ebo
prekonal prekázku Vytvorenú §pecifckimi Vlastnost'ami Veci (napr. Vel'ká hmotnosf, nadmerné rozmery, obtiazna demonláz).
Vzdy V§ak páchate]'mUsí násilne prekonat prekázky alebo opatrenia chrániace Vec pred odcudzením,

Lúpeiné prepadnutieje Zmocnenie sa poistenej Veci tak, ze páchatel'pouzil proti poistenému alebo jeho Zamestnancovi
alebo inej osobe poverenej poistenim násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia,
Primeranl/mi nákladmi na opravu vecije cena opravy vecialebo jejöasti, ktorá je V öase VZniku poistnej Udalostiv mieste
obvyklá a nepresiahne öasovú hodnotu veci, ak poistovate|' neuröí inak.
Príslu§enstvom veci sú Veci, ktoré patria vlastníkovi vec] h|avnej a sú Uröené k tomu, aby sa s hlavnou vecou trvalo uZívali.
Súöastou vecije v§etko to, öo k nej podla jej povahy pakí a nemóZe byl odde|ené bez toho, aby sa tim Vec Znehodnotila,

Ólánok 7
závereöné ustanovenia

Úöinnost

|

,1

,

2,
3,

201 9 a tieto oPP oDV 2019 sú neoddelitel'nou súöastou Zmluvy.
SchVá|ené predstavenstvom poistovatel'a dia 24.09.2019.

VPP PMA

oPP ODV 2019 nadobúdajúplatnosf dliom ich schválenia predstavenstvom poistovatel'a a úöinnost diom
01.í0.20í9.
Tieto
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_g.
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ZMLUVNÉ DOJEDNANlA
PRE zABEzPEÖENlE PRoTl oDcUDZENlu

zDz^B2019

I

Ólánok
Ölánok

1
2
3

Ölánok

1

ölánok

Úvodné ustanovenia
Limity plnenia pre krádei vlámaním
Limity plnenia pre lúpeiné prepadnutie

úvodnéustanovenia

Ö|ánok 4

Clánok 5
Ulanok b

spösoby zabézpeöenia hnutel'nych vecí a cenností

pre prípad odcudzenia (kódy)
V!,klad poimov

závereöné ustanovenia

I

Na poislenie, ktoré sa UZatVára podl'a tychto zmluvnlch dojednaní ZD ZAB 2 019 sa VZfahUjú Vseobecné poistné
podmienky pre poistenie majetku (d'alej len ,,VPP PN/A 2019") a osob]tné poistné podmienky pre pojstenie odcudzenia
a vanda|iZmu (d'alej len ,,oPP oDV 2019") alebo osobitné poistné podmienky pre p oistenie majetkU proti V§etkym rizikárn
(d'alej len ,,oPP |/AR 2019"),
Plnenie poistovatel'a pre prípad odcudZen]a VecíZa jednu poistnú udalost je obmedzené |imitom zodpovedajúcim spósobU
zmluvnich dojednanÍ. Plnenie
zabezpeöenia vöase poistnej udalosti tak, ako je uvedené v ölánkoch 2

2,

ai5lichlo

poisíovatel'a Za V§etky poistné udalosti poöas jedného poistného obdobia je obrnedzené poistnou sumou predmetu

poistenia dojednanou v zmluve, resp. Iimitom plnenia dojednanYm v poistnej zmluve, Zabezpeöenie vstupnYch dVerÍ, okien,
presklenyclr öasti a ostatnych otvorov a stavebnej kon§trukcie sú nezáVislé, posudZuje sa zabezpeÖenie, ktoré páchatel'
v öase poistnej udalosti prekonaL
Ak v öase vzniku §kody nie je prekonané ani Zabezpeöenie, pozadované pre najnizöí limit plnenia, poistenie sa na takúto

3,

§kodU nevztahUje.

4, V

ölánkoch 2 az 5 ti,Chto zmluvnych dojednaní sú uvedené maximá|ne limity p|nenia prislÚchajÚce

zabezpeöeniam,

k def]novanÍm

v§etky odch!,|ky, prípadne vy§§ie limity, musia byt písomne dojednané v poistnej zmIuve,

Ölánok 2
Limity pl nenia pre krádei vlámaním

r

Ustanovenia nasledUjúcich bodov uröujú spösob Zabezpeöenia pre riziká krádeZ vlámaním a Van da|izmus V rozsahu öl, 2
je
ods, 1 písm. a) a öl, 2 ods, 2 oPP ODV 2019 (príp, öl. 3 ods, 1, písm, t) a u) oPP í\lAR 2019 ), priöom limit plnenia

súhrnn! pre krádeZ v|ámaním a vandalizmus,
Veci
umlestnené
v uzamknutom
priestore

Ak nie je UVedené inak, poistené sú iba Veci, ktoré sú Umiestnené V uZamknutom priestore,
Veci uhiestnené v uzamknutom priestore (okrem Vecí Vo viklade, Vecí osobitnej hodnoty a pohybliv!'ch pracovn!'ch

2,

stro ov a zariaden

Limit plnenia v Eur

do
do
do

zabezpeéenie vsfupnlch dve

3 50a

D1

10 000

D2

do
nad
Veci
umiestnené vo

Vikladoch

3,

alebo

20 000

ostatnúch otvorov
o1
o1

02

50 a00

170 000

170 000

alebo

D3 a E2

alebo

D4aE1 a53

alebo

D4aE2aS3

a]ebo

D4aE3aS3
D4aE3aS4
D4aS6

alebo

Limit plnenia v
5 00a
9 000
17 000
35 000

D2aE|
D2aE2
D4aE1

Veci umiestnéné vo

do
do
do
da

a

D3
alebo

do

Zabezpeéenie okien, prcsklen!,ch őastí

Eul

alebo 01
alebo 01

a E1

alebo 01

a E2

D4aE3

a E2

02

alebo 01

a E3

03
alebo

02aE3

alebo

01a E3 a 54

alebo

01 a56

ch okrem veciosobitne hodn

Maxímálny limit plnenia za jednuvecvEur,

do
do

do
do

Zabezpeóenie Wkladu

500
1 000

2 000
3 000

lnfolinka Ö§oB Poisfovfia: 0850 111 303 E-mail: infolinka@csob,sk, Wulwcsob.§k
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I

Vecj
umiestnené

4, Veci

umiestnené mimo uzamknut! priestor

a zariadení)

-

na Vol'nom priestranstve (okrem pohyblivlch pracovnj/ch

stroj

mimo

Limit plnenia v Eur

UzamknUty

priestor

Veci osobitnej

5

hodnOty

do
do
do
do

150

nad

15a 000

Spősob zabezpeóenia

3 500

S1

30 a00

alebo

60 000

alebo

aa)

alebo
alebo

S1 a S2
S1 a E4
S1

a53

S1 a S2 a E4
51 a54
51 a 55
S1 aE4aS4
S1 a S6

- peniaze, ceniny, cennosti, Veci umeIecke] a historickej hodnoty, starozitnosti, Zbierky, ktoré
mózu byt'poistené samostatne a/alebo v rámci Zásob

Veci osobitnej hodnoty

Linit plnenia

v

Eul

umiestnenie

Zab ezp eéenie vch od ovych

dverí

Zabezpeóen ie okien, p resk len!, ch

osíaín

cas

1 00a

T0

D1

01

do

3 000

T0

D2

o1

02

D3

do

5 0a0

T0

a ebo
a ebo

do

7 0a0

T,1

do

9 000

T1

do

15 000

aleb0
aleb0

D2aE2
02

alebo
alebo

01 aE1

01 aE2
01

T2

)2aE1

a2

D3

02

D2aE2
D4

25 000

do
do

nad
6

D2aE1

D3

do

Veci na
Vistave

ofuorov

do

T2

50 000

T3

100 00a

T3
T3

100 00a

alebo
alebo

D3aEl

alebo

D4 a E2

alebo

D3aE2
D4aE1

02aE1
02 a E2

03

D4aE3

o4
o4

D4aE4

Veci na vjlstave
Veci na Vistave musia byl Umiestnené Vo Vikinach alebo inych úschovnich objektoch, k otvoren]U ktorych je potrebné
pouzit príslU§ni, kl'úö a|ebo náradie, alebo pevne pripevnené so stavbou stánkU poisteného, príp, Ukotvené uzamykacím
mechanizmom (ooel'ové lano, ret'az) k inej pevnejöasti nachádzajúcej sa V mieste Vislavy (stíp, nosník a pod,),
Pevnym pripevnenim sa rozumie také spojenie, ktoré zabraöuje Vol'nej manipulácii s poistenoU Vecou (k premiestneniU je
potrebné pouZit násilie alebo náradie), Za uzamykací mechanizmus sa povaZuje retaz s priemerom 0ka min, 6 mm alebo
ocelové lano s priemerom kábla m]n, 10 mrn, UzamknUté bezpeönostn!,m visiacim zámkorn,
Zabezpeöenie vlstaviska:

Limit plnenia v Eur

do
do
nad
StaVebné

7,

zabezpeéenie vchodovích dveú objekfi)

vistaviska

otvorov objektu vústaviska

2 000

D,1

01

10 a00

D2

o1

10 000

D2aE1

02

zabezp eöeni e vch odovúch dv erí

Zabezpeéenie okien, presklení|ch öasti
a ostatnúch otvolov

Stavebné súöasli vo vnútri budovy

súöast] Vo
Vnútri budovy

Zabezpeöenie okien, presklenúch öastí
a ostatnúch

Limit plnenia v Eur

do
nad

15 0a0

D,1

15 0a0

D2

lnfolinka ÖsoB Poislbvfial 0850
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stavebné

stavebné súöasti na vonkaj§ej strane budovy (kon§truköne

8

upevnené na vonkaj§ích obvodovi,ch stenách

súöasti na
vonka]§ej
strane bUdovy

Linít plnenia

Do|né okraje
kon§truköného upevnenia
siahajúce do v!,éky 3 m

do

nad
StaVebná
kon§trukcia

9

(Vrátane) nad

5 000

Spósob zabezpeóenía

uniestneníe

v Eur

Vol'ne
pristupné

úrovei

okolitého terénu

0plotené

Pevne U peVne n e k budove, V§etky ko n §tru kö n
upevnenla m U S a b yt Za b ezpe ce n n 0 zo be atel' n y m
s p0] m (napr, n ity Za ty a matky zabezp eöil ta k a b y
s a n ed al klúc0 rn odmontovaí, al e m U sl a sa prereZal,
odvrtat a pod )
PeVne upevnené k budove, kon§truköné upevnenia
rrnOZu byt' vybavené rozoberateln]ími

Dolné okraje kon§truköného Upevnenia
PeVne Upevnené k bUdove, kon§truköné upevnenia
siahajúce nad vy§ku 3 m nad úrovei
móZu byt vybavené rozoberatel'nimi spojmi
okOlitého terénu
§ie uvedené s ösob zahe eöenia d0 lnené o S1

5 000

zabezpeöenie stavebnej kon§trukcie a obvodov uzamknutého prie§toru
Limit plnenia v

clo
do

s

Euí

7 000

lú1

35 000

lV2

: Nesp

j

zab

ecenla

stupeö M3 (napr. sadrokartónové steny, sen dviöové panely, ktoré nemajú

V]astnostj l\43 a pod.)

alebo
alebo

a E1
M1 a E2
l\/1 a E3
l\/]1

uzamknutého priestoru, kde sa nachádzajú poistené veci:
tehlové murivo s minimálnou hrúbkou 25 cm
ocel'obetónoví s minimálnou hrúbkou 10 cm
iní s porovnatelne pevného materiálu.
proti VniknUtiu
strop a podtana musí vyitazovat minimá|ne rovnakú mechanickú odolnost

On;;il;r;,i;i.t*r)

nad

35 000

-

lV3

ako Stena.

POhybliVé

10, Pohyblivé pracovné stroje a zariadenia (d'alej len 'stroj")

pracovné stroje
a zariadenia

[Jzamkn

Límit

estor
ob

ia v Eur

a zarOVen
ak n e
zabe7 p ecen ]e dny m za sp ösob 0V] uza mkn U ti e s trOj a fU n kön im za mkom a eb 0
p0 u zli lí]
ybU
p0
h
0
d
0
str
re
ád
e
kt0
y
Za
n
ad
en
mUs ma
k on§trU köne s tr0 U z amykatel'n
Vozidla
kn
u
ti
tohto
U
Z
am
y
vozid
Ie
n
a
an
zah
U
do
stroj
klúc a n apr s tarté0 al eb 0 ak e
m
zp
ecen
z
abe
mechanickym
vybavenie
7 am ko m ale bo
D

do

15 000

D2 a Zároven

Uzamknutie stroja funköni,m Zámkom_ a|ebo ak je stroj
zabudovan! vina'vozidle, uzamknuti€ tohto Vozidta fUnkónim Zámkom a zároveö
poplachovY
t-OáÚ. ,ál.rp.e.nie nasledujúcich: imobilizér, mechanické zabezpeöen]e,

ur.rt nutl. jednlm zo spósobov:

i

do

syslém alebo e|e,(iroricki Vyhlaoávací Sys tém

50 000

alebo

,
_

nad

50 000

_

D1 a Zárovei

a|ebo ak
uzamt<nutie jedn]ím Zo spösobov: uzamknutie stroja funkönymi Zámkamj
zárovei
a
Zámkom
funkón]ím
Vozldla
zabudovany,v/na vozidle, uZamknutie tohto

je

Stroj

nasledujúcich: imobilizér, mechanické zabezpeöenie, poplachovi,
í systém
systém alebo elektronick

i-ááÉi.,áu.rp.öenia Z
D2 a zároveít

alebo ak
uzamr<nutie jednym Zo spósobov: uzamknutie stroja funkönymi Zámkami
a
Zámkom
funkönym
vozidla
tohto
UZamknutie
V/naVozid|e,
Zabudovany

je stroj

pop|achovi,
i-á,ársi. zabezpeöenia z nasledujúcich: imobilizér, mechanické zabezpeöenie,
tém alebo elektroni

|'adávací

tém

lnfolinka Ö§oB Poistbvóa: 0850 1,11 303 F-mail: iníolinka@csob,sk, Www,csob,§k
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r

estor

Mimo uzamkn

Linit

ia v Eur

z
cenla
jednlm zo spösobov: Uzamknutie stroja funköni,m Zámkom a|ebo ak nie je

Zabezpeöenie

do

,

do

20 000

stroj UZamykatel'ny, mUsí mat Zariadenie, ktoré UVádZa stroj do pohybu pouzitím
k|'úöa (napr. §tartér) alebo ak je stroj zabudovan! v/na vozidle, uzamknutie tohto vozidla
íUnk
m Zámkom a|ebo vyba venie mechánic
m
kon§truköne

10 000

S1 a Zárovei
Zabezpeöen]e jedn9m Zo spösobov: Uzamknutie stroja funköni,m Zárnkom alebo ak nie je
kon§truköne stroj uZamykatel'ni, mUsí mat zariadenie, ktoré uvádZa stroj do pohybu pouzitím
kl'úöa (napr, §tartér) a|ebo ak je stloj zabudovany V/na Vozidle, Uzamknutie tohto Vozidla
íunkön!,m zámkom alebo vybavenie mechanick]im zabezpeöením,

alebo
Uzamknutie jedn)im zo spösobov: Uzamknutie stro]a íUnkönim Zámkom alebo ak je stroj
Zabudovany v/na vozid|e, uzamknutie tohto Vozidla fUnkönym zámkom a Zárovei
1 d'a|§ie zabezpeöenia z nas|edujúcich: imobi|izér, mechanické zabezpeöenie, poplachovf
systém alebo ele ktronicki v}hl'adáVací systém
S'] a Zárovei
S2 alebo E4 a Zárovei
Uzamknutie jednlm zo spösobov] Uzamknutie stroja funkönymi Zámkami alebo ak je stroj
zabudovany v/na vozidle, uzamknutie tohto vozidla funkönYm zámkom a zároveli
,1
d'alóie zabezpeöenie z nasledujúcich: imobilizér, mechanické zabezpeöenie, poplachovY

-

syslém alebo elektronicki,

avacl

tém

alebo

do

40 000

-

S'l alebo E4

a

Zárovei

uzamknutie jednym Zo spösobov: uzamknutie stroja funkönymi zámkami alebo ak je stroj
ZabUdovany V/na VoZidle, UZamknUtie tohto Vozidla funkönim Zámkom a Zároveö
2 d'al§ie Zabezpeöenia z nasledujúcich: imobilizér, mechanické zabezpeöenie, pop|achovy
m alebo elektroni
|'ad
tém
alebo
Uzamknutie jedn]im Zo spósobov: uzamknutie stroja funkönym Zámkom alebo ak je stroj
zabudovan! v/na vozidle, UZamknUtie tohto vozidla funkönym zámkom a zároveö
1 d'al§ie Zabezpeöenia Z nasledujúcich: ]mobjlizér, mechanické zabezpeöenie, poplachovy
systém
elekkonicki, Vyh!adávaci systém

,

:
-

nad

40 a00

51 a 52 a E4 a zároven
uzamknut]e jedn]im Zo spösobov: uzamknutie stroja funkönym zámkom a|ebo ak je stro1
zabudovani V/na VoZidle, UZamknUtie tohto Vozidla fUnkönym zámkom a Zároven
2 d'al§ie Zabezpeöenia z nas]edujúcich: imobilizér, mechanické Zabezpeöenie, pop|achovy
s stérn alebo elektronick
|'adáVacI
tém

alebo
uzamknutie jednym Zo spösobov; Uzamknutie stroja funkönlm zámkom a|ebo ak je stroj
Zabudovany V/na VoZ]dle, UZamknUtie tohto VozidIa funkönim Zámkom a zároveö
2 d'al§ie zabezpeöenia Z nas|edujúcich: imobilizér, mechanické Zabezpeöenie, poplachovy
systén] a Zárovei
elektron
h]'adáVacís

-

-

Ölánok 3
Limity plnenia pre lúpeiné prepadnutie

1.

2,

Ustanovenia nasledujúcich bodov UröUjú spósob Zabezpeöenia pre riziko |úpez a Vandalizmus V rozsahu ö|, 2 ods, 1 písm,
,1,
písm, t) a u) OPP l/AR 2019), priöom limit plnenia je súhrnn! pre |úpeZ
b) a öl, 2 ods, 2 OPP ODV 2019 (prip. öl. 3 ods,
a vandalizmus,
Veci v mieste poistenia - peniaze, ceniny, cennosti a veci podobného charakteru

Limit plnenia v Eur

do
do

10 000

do

17

nad

17 0a0

3 500

000

spósob zabezpeőenia
bez s

e
a EZZ, ktorej signál z tiesnovych hlásiöov prepadnUtia (napr. tiesiovich tlaöidiel a pod,)je
vyve deny na PcO
T2 a EZZ, ktorej signá| Z tiesliovych hlásiöov prepadnUtia (napr. tiesRovich tlaöidiel a pod,)]e
VyVedeny na PCO
T3 a EZZ, ktorej signál z tiesnovich hlásiöov prepadnUtia (napr, t]esöovich tlaöidiel a pod,)je
vYvedenú na PcO
T,1

lnfo|inka Ö§OB Poistbvia: 0850 111 303 E-mail: infolinka@c§ob.§k,
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3,

Preprava peiazía cenín

Linit

do
do
do

ia v Eur

ecenla

ósoö

3 000

nazl)

posol vybavenli obrann:im sprejom alebo

ra

tOrOm

peiazni, posol Vybavení obrannym spre]om alebo paralyzátorom a Zároven

5 000

ná, riadne uzavretá ta§ka alebo kufor
penazny posol Vybaveni obrannym sprejom alebo paralyzátorom a zárovei
bezpeönostny kUfrík a zároveii
vozidlom
re
uskutoönená moto

10 000

alebo

-

preprava vykonávaná

2

peiazni,mi pos]ami, Vybavenimi obrannym sprejom alebo

paralyzátorom a Zárovei
evná, riadne uzavretá ta§ka alebo kufor

do

25 000

nad

25 000

preprava vykonávaná
paralyzátorom a zárovei

2

peöazn!,mi poslami, Vybavenyn,]i obrannym spre;om alebo

bezpeönostny kuíríka zároveR
rava uskutoönená m otorov]im Vozid Iom
preprava VykonáVaná 2 penazn!,mi poslami, jedna osoba je Vybavená obrannvm sprejom
alebo paralyzátorom a druhá je ozbrojená nabitou strelnoU ZbraioU pripravenoU na obranU a
atestovan}i bezpeönostni kufrík so zvukovou sirénou, signalizaöni,m dymom a vnútorním
De7peönostny kUtrik s íarb acim lodulom a zá,ovei
vozidlom
e rava uskutoönená rnoto

Ölánok 4

spósoby zabezpeöenia hnutel'nYch vecí a cenností pre prípad odcudzenia (kódy)

1,

Zabezpeöenie

Vstupnich dverí objektu

Kód

öente
dvere:

D1

ysí

dverí

lné

zárubia

bez épecif]kácie

uzamknutie fun kónYm zámkom beZného typu (zad labávacím ) s cy|in drickou vlozkou n]e v|staclm
né, zabezpeöené proti vysadeniu a vypáöeniu (náhradou dverí zabezpeöenYch ploti vysadeniu
dvere :pt
a vypáöeniu möZe byl bezpeöno stná závora
bez
kácie
zárubtta
bezpeönostnou cylindrickou vlozkou a
uzamknutie funkönim zámkom (zadlabávacím)
Zámky
zámky;

D2

s

be.Zpeönostn:ím kovan ím

D1 a funköná mreza
p lné, zab ezpeöené proti Vys adeni
odoIn y Voöl loztlaöeniu, ukotveny

alternatív,a:

dvere
zárubúa:
D3

D4

alternatíva: , D2 a funköná mreZa
bezpeönostné (náhradou bezpeönostnych dverí mözu byt dvere s kon§tlukcioU
a) Zabudovaná ocel'ová platöa hrúbky minimálne 2 mm alebo
dvere
b) vystuiené ocel'ouj,mi prútrni prípadne ini,m profllom alebo
iné s rninimálne rovnakou odolnostou prot p rekonaniu ako e UVe dené pod písm, a) a b)
C
odoln
voöi roztlaöeniu ukotven y tak, aby ho nebolo mozné uvol'nit bez mechanického p o§kodenia
_zirlbha;
:

@
0,1

ó)

s

bezpeönOstnou cylindrickou vlozkou a
bezpeönostn!,m kovaním a prídavny bezpeónostni, zámok (náhradou prídavného bezpeönostného
á závora aleb0 viacbodo Ví bezpeönostni, Zámok)
za
uzamknutie funkón!,m zámkom (zadIabávacím)

zámky

Z

2,

a vypáöeniu
aby ho neboIo mozné uvol'nií bez mechanického poökodenia

Zabezpeöenie

i

mb

uzamknutie v]acb

tn

zámkom

okien, presklenlch öastía ostatnych 0tvorov (Vetracie, öachtové, stropné)
nie

ok

őastí a ostatn

olvorcv

Okná, presklené öasti a ostatné otvory uzatvorené Z vnútornej strany miestnosti tak, Ze ich nie je mozné Zvonku
otvoril bez ich, mechanického po§kodenia alebo Zniöenia amusia byf riadne ZabezpeÖené uzatváracím
mechaniZ
riadne uzatvorenle sa n epovazuje §trbinové vetranie, mikroventi|ácia a pod,),
o,1 a okná, presklené öasti a ostatné otvory, ktoré sú Umiestnené tak, ze ich dolné okra]e siahajú do Vy§ky 3,5 m
nad úrovei oko|itého terénu a do 1,2 m od obje ktov ul'ahö
e
kovanie: bez
lnfolinka ÖsoB Poisfovfla: 0850

1

U]UcI,ch

Vstup, musia byf za
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a) sklenená

Vypln Z bezpeönostného skla, Zabudovaná V ráme tak, ze nemöze byl
demontované ani Vytlaöené; rám, záVesy a Zámky okna musia bez po§kodenia Zabezp
prenos síl pósobiacich na bezpeönostné sklo a2 do jeho po§kodenia aIebo

ví,pln:

b) sklenená Vyplri s bezpeönostnou fól]oU
náhradou bezpeönostného skla alebo bezpeönostnej fólle móze byl:
a) funköná mreza a|ebo
b) funköné okenice

Ostatné nepresklené otvory musia byt uzatvorené funkönou mreZou a|ebo ocel'ovou platiou minimálne 3 mm
hrubou, ktorá je Z Vnútornej strany riadne Zabezpeöená uzalváracím mechanizmom, ktoni nie je moiné ZVonkU
otvoril.
o1 a okná, presklené öasti a ostatné otvory, ktoré sú umiestnené tak, ze ich dolné okraje siahajú do Vi§ky 3,5 m
nad úrovei oko|itého terénu a do 1,2 m od objektoV Ul' ahöuj úcich VstUp, rnUsl
ecene]

bezpeönostné kovanie minimálne
kovanie:

S

bezpeönoslnim lámkom)

a)

o3

v dvoch bodoch s uzatváracím öapom s bezpeönostnim

UZáVerom do pevného rámu (náhradou bezpeönostného kovania mózu byt bezpeönostné záVOry

v!,plú:

b)

sk|enená Vípln z bezpeönostného skla, zabudovaného V ráme tak, ze nemóze byt'zvonku
demontované ani Vytlaöené; rám, ZáVesy a Zámky okna musia bez po§kodenia Zabezpeöit
prenos síl pósobiacich na bezpeönostné sklo az do jeho po§kodenia alebo
sk|e

s

ostnou fólíou

Ostatné nepresklené otvory musia byl uzatvorené funkönou koVoVoU mrezou s profllom prútov min, 10 mm a
s okami o max. rozmere 200 mm x 200 mm alebo ocel'ovou p|atiou min, 3 mm hrubou, Z Vnútornej skany riadne
né uzatváracím mechanizmom, k
nle e moZné zvonku otvoril

01 a okná, presklené öasti a ostatné otvory, ktoré sú umiestnené tak, Ze ich dolné okraje siahajú do V]i§ky 3,5

m

nad úrovei okolitého terénu a do 1,2 m od objektov Ul'ahöUiúcich VslUp, mUsia byt Zabezpeóené:
kovanie:

Zabezpeöenie

Iil
lil
Iil
lEl

E2

E3
E4

s

uzatváracim öapom

s

bezpeönostnlm

okien, preskleních öastía ostatnich otvorov (vetracie, §achtové, stropné)

Zab

eéenie schránok a trezoru

uzamknutá schránka
trezor v be
e triede |,
trezor v be
e triede Il,
trezor v be eönostne triede lll

Elektronické ZabeZpeöovacie Zariadenie

Kód

E,1

bodoch

\^i^lÁ.

@

4,

v dvoch

uzáverom do

ého rá
s bezpeön 0s tnym tlaöidlom alebo uzam
ne
a) sklenená Vypln Z bezpeönostného skla, Zabudovaného v ráme tak, ze nemóze byt'ZVonkU
demontované ani Vytlaöené; rám, záVesy a Zámky okna musia bez po§kodenia Zabezpeöit
prenos sil pósobiacich na bezpeönostné sk|o az do jeh0 pO§kodenia alebo
önOstnou fóliou
0 sklen ená Vlplii s
Ostatné nepresk|ené otvory musia byí Uzatvorené funkönou koVoVoU mrezou s profi|om prútov min. 10 mm a
s okaml o max, rozmere 200 mm x 200 mm alebo ocel'ovou platiou min. 3 rnm hrubou, z Vnútornej strany riadne
zabez eöené uzatváracím mechanizrnom
ne moiné zvonku otvorit'

o4

3,

bezpeönostné kovan]e minimálne

Elektroniché zabezpeéovacie zariadeníe
elektronické zabezpeöovacie Zariadenie chrániace objekt proti narU§eniu komplexnou plá§tbvoU ochranou alebo
komp|exnou priestorovou ochranou s Iokálnym vlvodom zvukového signá|u do miestnosti alebo na fasádu budovy
smerom do ulice a]ebo k oblvan!,m §tvrtiam (podl'a typu a Umiestnenia objektu), Komplexná priestorová ochrana
möze byl nahradená alarmovymi pascami a prekázkov!,mi zónaml
elektronické zabezpeöovacie Zariadenie chrániace objekt proti narU§eniu komplexnou plá§fovou ochranou alebo
komplexnou priestorovou ochranoU so systémom samoöinného prenosu telefonickej informácie na min.3 te|efónne
öis|a pevnej alebo mobilnej |]nky pri naru§ení chráneného objektu, Komplexná priestorová ochrana móze byt
nahradená ala
ml pascamia prek ázk oVy mlZOnaml
e|ektronické zabezpeöovacie zariadenie chrániace objekt proti naru§eniu komplexnou plá§tovou a komplexnou

priestorovou ochranou so systémom okamzitého prenosu signálu na pult cenká|nej ochrany pri naru§eni
chráneného ob ktU
elektronické zabezpeöova0ie Zariadenie pre Vonkaj§iu obvodovú ochranu (pre oplotenie) so systémom okamZitého
prenosu signá|u na puIt centrálnei ochrany pri naru§eníchráneného objektu

lnfollnka ÖSoB Poistbvria: 0850 111 303 E-mail: iníolinka@csob.sk, WWW,c§ob.§k
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W,
S1

S2

S3
S4
S5

S6

stráina sluiba
objekt ohraden! funkönym oplotením minimálnej Vi§ky 180 cm s Uzamknutlmi vstupn!mi otvormi spösobom
retaz s priemerom oka min. B mm alebo ocel'ové lano s priemerom káb|a min, 10 mm a zárovei
uzamknutie minimálne jedn}rm fUnkön}im bezpeönostním Visiacim zámkom alebo funköni,m zámkom
s bezpeönostnoU cylindrickou Vlozkou a bezpeönostnym koVaním.
objekt mJsíbyt V noci trva|e 0sVelleni,

-

objekt nepretrzite strázeny minimálne jednoölennou stráznou sluzbou alebo Vrátnikom, ktorí V öase mimo
z ma vjnnosti strázn e sIU
ob]ekt nepretrzite skázeni minimálne jednoólennoU ozbrojenou stráZnou sluzbou alebo Vrátnikom, ktori V öase
ml mo prevádzky má povinnosti ozbrojenej stráznej sIUzby,
m.
objekt nepretrzile stráien! minimá|ne jednoölennou ozbrojenou stráznou slUzbou so sluiobnjm
obiekt nepretrzite strázenv minimálne d ölennou ozbrojenou strá2nou sluZbou,
objekt nepretrzite strázeny rnin!málne dvojölennoU ozbrojenou stráznoU slUzbou, Vykon stráznej slUzby je

Zabez ecoVan

kamero

m rnonjtorovacím

témom a/a|ebo

témom elektronicke

a

d

clánok 5

Vyklad po'mov

1,

2,
3,

4,
5,
6,
7,

8.
9,

Bezpeönostná cylindrická Vloika je certifikovaná cylindrická Vlozka, ktorá má Zvy§enú odolnost proti Vyhmataniu
a VytlaöeniU,

fólia je doplnková certifikovaná ochrana skla, ktorá Znizuje prieraznosf sklenenych Vj/pln í, s minimálnoU
hrúbkou 250 rnikrónov,
Bezpeönostná závora je celoplosná alebo prieöna dverová závora, ktorá je uchytená minimálne na strane zámku a na
strane ZáVesoV, priöom Uchytenie je Zabezpeöené z Vnútornej strany dverí a ktorá zvy§Uje odolnost dverí a Zárubne
(chráni dvere pred nási|nim vyrazením, roztiahnUtím zárubne a vysadením Z Vonkaj§ej strany), Ak je Uzamykatel'ná
Z Vonkaj§ej strany dverí, musí byí Vybavená funkönym Zámkom S bezpeönostnou cylindrickou Vlozkou
a bezpeönostnym kovaním alebo minimá|ne dVoma bezpeönostnymi Visiacimi Zámkamj,
Bezpeönostné dvere sú cert]ílkovanédvere so zv}i,§enou odOlnostou proti VlámaniU (Vystuzené kridlo dveri, Zosilnené

Bezpeönostná

ZáVesy a pod,),

Bezpeönostné kovanie je certifikované kovanie, ktoré chráni cylindrickú v|oiku pred rozlomením a nesmie byt

demontovatel'né z vonkaj§ej strany dverí.

Bezpeönostné sklo je vrstvené alebo tvrdené sklo

s

certiíikovanou ZVi§enoU odolnosfou proti mechanickému

po§kodeniu a rozb]tiu,

Bezpeönostny kufrík je certifikovaní kufrík alebo ta§ka, Uröeni na prepravu penazí, §perkov, cennych dokun]entov
a|ebo inlch cenností so spevnenou kon§trukciou, Bezpeönostni, kufrík mUsí byt Vybaveny kódovym Zámkom alebo
zámkom na kl'úö a dymovou alebo ZVukovou signalizáciou,
Bezpeönostn! visiaci zámok je certiíikovany Zámok s tvrdenym strmeöom o priemere minimálne 10 mm a|ebo
tvarovou ochranoU strmeöa Voöi prestrihnutiu alebo prepíleniu, Oko pet|jce, ktorym prechádza strmei a petlica mUsia
byl z kalenej oce|e (príp, Z iného materiálU, ktori má porovnatel'nú mechanickú pevnost'),
EleKronické zabezpeöovacie zariadenie (EZ)je funkön!, systém na Zistenie a signalizáciu prítomnosti, VstupU a|ebo
pokusu o vstup neoprávnenej osoby do zabezpeöeného priestoru a ktorí pri odhaleníprvich príznakov rizika vlámania
a krádeze okamzite o tom informuje svoje okolie, opráVnené alebo poverené osoby, EZZ musí byt'V öase §kodovej
udalosti V prevádzkyschopnom stave bez Zmenenych alebo obmedzenych V]i,konnostnych a fUnköni,ch parametrov
garantovaních Vyrobcom, byt'V öinnostr a pInit svoju funkciu, V pripade naru§enia Zabezpeöeného priestoru EZZ mUsí
byt' preUkázatel'n:ím spösobom vyvolané pop]achoVé hlásenie, EZZ musí Spiiat poziadavky prísIU§nich technickich
predpisov a technickích noriem pre poplachové systémy, Pred uvedením EZZ do öinnosti musí byt vykonaná skú§ka
öinnosti EZZ, Vrátane prenosu poplachovélro signálU, Následne sa mUsí pravidelne kontroloval funkönost zariadenia

EZZ

pod)'a pokynov vyrobcu

amusia sa a vykonávat pravidelné odborné prehliadky askú§ky zariadenia

podl'a

príslUönej technickej normy,

10, Elektroniclqi vyhl'adávací systém je íunköni, aktíVny Zabezpeöovací systém spolUpracujúci s elektronicki,m
zariadenim pevne ZabUdovanym do Vozidla, ktoré po aktiváciije vo vysielacom reZime a vyh|'adávacím monitorovacim
Zariadenim, ktoré úZko spo|upracuje s dispeöerskym centrom, Pomocou UVedeních Zariaden ísúv dispeöerskom centre

,1,1,

informácie ukladané do památe poöítaöa a súöasne mózeme s]edovaf pol,]yb odcudZeného Vozidla na aktuálnej mape
pomocou monitora (Lo-jack, GPS/GS[/ a jné),
Farbiaci modul je zariadenie, ktoré pri neopráVnenej manipulácii s bezpeónostnym kufríkom Znehodnotí jeho obsah

nezmivatel'nou faúoU.
Funköná mreia je Vyrobená Z prútov plného prof]lu s hrúbkou minimálne 1 cm a s Vel'kostbu oka rnaximálne 20 cm x
20 cm alebo s plochou oka maximá|ne 400 cm2, Z Vonkaj§ej strany nedemontovatel'ná, pevne ukotvená (ZamUrovaná,
zabetónOVaná a pod,) alebo uzamknutá bezpeönostnimi Visiacimi Zámkami v závis|osti od vel'kosti mreze min. V§ak
V §tyroch bodoch (Ukotveniach) rovnomerne rozmiestnenich po obvode s maximálnym odstupom 50 cm (pevné
a UZamykacie ukotvenia je mozné kombinoval),
,13,
Funköná okenica je certiikovaná okenlca, ktore] kon§trukcia je !ryrobená z pevného materiálu, odolného proti násilnému
prekonaniu (drevo, kov a pod,), Zaistená zvnútra a demontovatel'ná ZVonkU iba hrubi,m násilím (kladivom, sekáöom a pod,),
,12.
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14, Funköná ro|eta je certifikovaná kovová roleta alebo navíjacia mreza, jej kon§trukcia je vyrobená z pevného materi
odolného prot] násilnému prekonaniu (drevo, kov a pod.), uZarnknUtá zámkom s bezpeönostnou Cylindrickou Vlozko
alebo minimálne dvoma bezpeönostnymi Visiacimi zámkami. Funköná roleta mUsíspiiaf poziadavky prislU§nej norm
ninimálne v bezpeönoslnej tíiede 2,
15, Funköní prvok Zabezpeöenia znamená, 2e mUsí byt V bezchybnom technickom stave a spíliat'svoj úöe|,

je pasívne elektronické zabezpeöovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle, ktoré zabrailuje
neopráVnenémU rozjazdU Vozidla tim, ze Vyradí Z prevádZky odde]ené elektrické obvody vozidla.
Kameror4l, monitorovací systém je systém slúziaci na priebezné sledOVanie objektu, miestnosti, Veci pred Vláman ím
a krádezou, so stálym sledovanim poverenou osobou a so Zaznamenávaním udalostí,
Kontrolované parkovanie je odstavenie vozid|a na parkovisku, ktoré je pod dohl'adom zamestnanca Uröeného na
kontrolu Vchádzajúcich a vychádzajúcich vozidielalebo na parkoVisku s kamerovlm systémom so ZáZnamom a|ebo na
oplotenom parkoviskU s minimálnou v!§kou '180 cm a uzamknulimi VstUpnymiotvormi,
Mechanické zabezpeöenie je odnimatel'né alebo pevne spojené s Vozidlom a mechanickim spösobom bráni
neopráVnenémU pouzitiU VozidIa tym, ze blokuje riadenie alebo prevodové ústrojenstvo VoZidla (Uzamknutie riadiacej
páky, Volantu alebo VolantU a pedálu a pod.),
ObieKmi ul'ahöujúcimi pristup sa rozumie strecha pr]l'ahlej budovy, poZiarny rebrik, hromozvod, konáre stromov

16, lmobilizér
1

7,

1B,

19,

20,

a pod,

21. 0zbrojená stráina sluiba je stráZna sluZba ozbrojená nabitou strelnou zbranou.
22. ?eiún,! posol je osoba, prepravujúca penlaze, je star§ia ako 18 rokov a je fyzicky a du§evne spösobjlá túto öinnost
vykonávaí,

23. PeVná ta§ka alebo kuíor sú Vyrobené Z pevného, nepriehl'adného materiálu (koze, hIiníka, tvrdeného plastu alebo
podobného materiálU). |VUsia byt' uzatváratel'né minlmá|ne jednlm mechanizmom (zips, pracka, remen a pod,)
24, Plné dvere sú funköné dvere pevnej kon§trukcie (drevo, p|ast, kov a pod.), ktoré VykazUjú odo|nosl proti vlámaniu
páchatel'a pouzitím vlluöne l'udskej sily (napr, Vykopnutím, Vytrhnutím), t.j, bez pouzitia nástrojov a|ebo náradia, Plné
dvere sú vyrobcom uröené ako Vstupné dvere V zmysle príslu§nlch noriem, V prípade dvojkrídlovych dverí musia byl
Zabezpeöené proti Vyháökovaniu. Ak majú pevné dVere presk|enú öasl, V dösledkU ktorej sa páchatel'v|ámal do objektu,
posudzuje sa Vi§ka limitu plnenia pod]'a Zabezpeöenia pre okná, presklené öasti a ostatné otvory,
25, Pod stálym dohl'adom je Vozidlo odstavené V samostatnom UzamknUtOm priestore (garázi) alebo na íyzicky strázenom
oplotenom pozemku s minimálnou Vi§kou 180 cm a uzamknutími Vstupnimi otvormi alebo ak je Voz]dlo nepretrzite
fyzicky strázené osobou schopnou zasiahnut V ZáUjme ochrany poisteníCh Veci.

26, Pohybliqi pracovní/ stroj a zariadenie je uröeni na VykonáVanie pracovních öinností inych nez prevádzka na
pozemn)j'ch komunikáciách obvykle na róznych miestach vykonu pracovnej öinnosti, pohybliví pracovni, stroj
a zariadenie je pevne Zabl]dovaní na podvozku (V|astnom alebo cudzom), ato aj Vprípade, ked'je poöas práce
podVoZok nefunköny.

27, Pouerená osoba je zamestnanec poisteného alebo osoba zmluvne poverená poistníkom na ochranu poisteného
majetku (príslU§ník polície, ólenovia súkromnej bezpeönostnej slUzby s platnou Iicenciou a pod,),

28, PoplachoW systém je aktívne elektronické zabezpeöovacie

Zariadenie pevne Zabudované Vo VoZ]dle, ktoré akusticky
a opticky signaliZuje pokus o neopráVneny vstup do Vozidla.
29. Presklené éastisúpresklené Vstupné dvere, balkónové dVere, vetracie a pivniöné okienka, stre§né okná a pod,
30. Prídavn]í bezpeönostny zámok je d'a|§í, obvykle Vrchni Zámok, ktorím sú dvere ZamknUté a kton! znásobuje óas n a
prekonanie dveri. l\,4usi byt'odoln)', voöi prerazenju dverami,

31. Pult centrálnej ochrany (PCO) je nepretr2ite obsluhované zariadenie, ktoré prijíma h|ásenia od EZZ, zoblazqe,
potvrdzuje a archivuje poplachové informácie a zaistuje Zásah V mieste strázeného (poisteného) priestoru, PCo je

prevádzkovany políciou alebo súkromnou bezpeönostnou sluzbou s platnou licenciou a musí spÍöaí V§etky poziadavky
p|atnych slovensbrch technickjich noriem pre pop|achové systémy.
32, sluiobn]í pes je pes spósobili pr€ stráZnu sluZbu s osvedöením o absolvovaní príslu§ného vlcviku,
33, skáina sluiba je pravidelne V profesii §kolená a cviöená práVnická aIebo fyzická osoba, je star§ia ako 1B rokov, fyzicky

schopná, du§evne spósobilá a Zm|UVne Zaviazaná VykonáVat' ochranu Zvereného majetku pred vlámaním alebo
krádezou poöas Uröenej doby stanovením spósobom, Jej úlohou je VykonáVat' pravidelné obhliadky strázeného
priestoru (kontrolu uZatvorenia a uzamknUtia bUdoV, oplotenia a pod.) kontrolovatel'nim spösobom (Viesl záznamy,
kontro|y nadriadenYm, kamerovY systém a pod,).

34,

Tiesiové hlásiöe sú osobné tiesöové hlásiöe
V chránenom mieste poistenia

poplachu, s ktorlmi disponuje oprávnená osoba poöas prítomnost]

a ktori,ch úlohou je signalizácia o napadnuti s prenosom signá|u na pu|t centrálnej

ochrany,
35. Trezor je UZamkn uty certiíikovani úschovn! objekt s minimálne jed n)im trezorovím Zámkom. Trezor s h motnosíou do
300 kg rnusí byt V uzamknutom stave Ukotveny nerozoberatelnlm spósobom (pripevnen! k pod|ahe, stene alebo
zabudovan!,do podlahy, steny) tak, aby ho nebolo moiné odniest bez otvorenia tezoru. za trezor nie je mozné
povazoval ohöovzdornú skriiU, ktorej odoInost proti vlámanil je minimálna, aj ked'má ve|'kú hmotnost, Bezpeönostné
'klasifikované
podl'a normy STN EN 1143-1
triedy trezorov sú
Bezpeönóstné úschovnéobjekty
PoZiadavky,
klasiílkácia a metódy skú§ania odo|nosti proti vlámaniu,
36, Trezoro\^i zámok je uzamykací mechanizmus (uzamykací systém) nas|edovnej kon§trukcie: mechanicki kl'úöovy
zámok a|ebo mechanicki kódow zámok alebo elektronjcki, klúöov! zámok alebo elektronick! kódov! zámok,

-
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37, uzamknuty priestor ]e prjestor stavebne ohranióeni Zvislimi a Vodorovnymi prvkami, ktor! má riadne uzatvorené,
zaistené, Uzamknuté vstupné dvere, okná a v§etky stavebné otvory (Za riadne uzatvorenie sa nepovazuje §trbinové
Vetranie, mikroventilácia apod,) V§etky Stavebné prvky musa byí ZVonkU zabezpeöené proti demontázi beznimi
nástro]mi (klie§te, skrutkovaö a pod.), Za UZamknuty priestor Sa nepovazuje priestor motorového VOZidla,

I

38, Uzamknutá schránka je prenosná alebo prhUöná pokladniCa, registraöná pokladia alebo iny porovnatel'ni ÚschoVny
objekt,

39, Vecamiosobitnej hodnoty sa rozumejú peniaze, ceniny, cennosti, Veci un]eleckej a historickej hodnoty, Starozitnosti,
Zbjerky, ktoré mózu byt poistené samostatne a/alebo V rámc] zásob,
40, Viacbodoqj, bezpeönostnli zámok je Zámok s bezpeönostnoU cylindrickou Vlozkou a bezpeönostnirn kovan ím a ktorí

zabezpeöuje krídlo dveri rozvorami minimálne do troch strán, t, j, do podlahy, stropu ado strany. Viacbodovi'
bezpeönostni Zámok musí spinal poz]adavky príslu§nej normy minimáIne V bezpeönostnej triede 3.
41, v]íklad le samostatny priestor Uzavreti, zo V§etkich strán, ktori je V príslu§nej óasti Zasklen]i, Stavebne je súÖastou
obchodnych priestorov, minimálne jedna zasklená plocha je prístupná Z Verejného priestoru,
42, Zabezpeöenie dverí proti vyháékovaniu ZabraiUje odisteniu Záströiek pevnej polovice dvojkrídlovlch dverí ich
Uzamkn!tím, prekrytím alebo priskrutkovaním,

43, zabezpeöenie dverí proti Vyveseniu je také VZájomné osadenie zárubne a dverí, ze Uzatvorené dVere zapadalÚ do
zárubne s minimálnou völ'ou, zabraiujúcou pohybu dverí Smerom nahor, pri ktorom by mohlo príst k ich v}T eseniu
Z pántov. Bezpeónostné dVere mUsia mat okrem tohto osadenia aj Vlastné,
44, zabezpeöenie dverívoöi vysadeniu a Vyrazeniu sa rozumie zariadenie, ktolé ZabrafrUje nadvihnutiU dVerového
krídla a jeho VysadeniU Zo záVesov a vyrazeniU dVerového krídIa na strane ZáVeSoV
Vystavenym ZárUönim Iistom
45, zabezpeöovacie zariadenie mUsí byl namontované opráVnenym servisom
priamo vyrobcom vozidie| vo
montované
a
dodávané
potvrdením.
Zabezpeöovacie
zariadenja
Akceptované
sú
i
a
Vybave Vozid]a. Zabezpeöovacie Zadadenie mUsí byl pravidelne kontro|ované a vo funkönom stave.

s

Ölánok 6

závereöné ustanovenia
1, VPP P|VA

2,
3.

20,19, oPP oDV 2019 a]ebo OPP MAR 20,19 a tieto ZD ZAB 2019 sú neodde|itel'nou súöastou Zrn|UVy,
Schválené predstavenstvom poisloVatel'a dia 24.09.2019.
Tieto ZD ZAB 2019 nadobúdajú platnost diom ich schválenia predstavenstvom poislovatel'a a úÖinnosf dóom

01.10,2019.
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V§EoBECNÉ PolsTNÉ PoDMlENKY
PRE POlSTENlE STROJOV A ELEKTRON|CKYCH ZAR|ADENÍ
VPP sEz 2019

7

úvodnéustanovenia
Rozsah poistenia
Predmet poistenia
Miesto poistenia
V!,luky z poistenia
poistná udalost
Poistná hodnota, poistná suma

B

spoluúöasf

Ölánok 1
Ölánok 2
Ó|ánok 3
LlanoK 4

Ölánok
Ölánok
Ölánok
Ölánok
Ólánok
Ölánok
Ötánok

5

6

Ö|ánok 12 Doba trvania poistenia
Ölánok 13 Povinnosti poisteného a/alébo poistníka

Ölánok
Ölánok
Ölánok
Ölánok
Ölánok
Ölánok

,15

,19

Ö|ánok 20

Poistné plnenie
]0 Limit poistného plnenia
,11
Poistné

9

Ölánok

Povinnosti poisf ovatela
prísluönosf súdu
16 Prechod práv
17 Doruöovanie písomností
18 Spósob vybavovania sfaiností

14

ÓlánOk 21

V!,klad pojmov

spoloöné ustanovenia
závereöné ustanovenia

í

úvodnéustanovenia

11,811 02 Bratislava, Slovenská
B Poistovia, a.s,,
Poistenie strojOV a elektronickích Zariadení , ktoré uzatvára
upravujú príslu§né
(d'alej
len
325
416
rep ub|ika zapísaná v OR 0S Bratis|ava l,, odd, Sa, u|. ö,444lB, lÖO: 3,1
'poistovater')
zariadení
elekkonicki,ch
pre
poistenie
a
strojov
poistné
podmienky
ustanovenia oböianskeho zákonníka, tieto V§eobecné
súöastou
neoddelitel'nou
2019
sú
SEZ
VPP
poistnei
(d'alej
len
zmluvy
(dalej ler
SEZ 2019J a uslanovenia
'zmluva");
'VPP
poistné
osobitné
doplnujúce
taktiez
poistnej
Zmluvy
sú
u
súöasto
poistnej
dohodlo,
zm| uve
poistne] zmluvy. Ak sa tak v
klauzuly.
podmienky, zmluvné dojednania a

Ölánok 2

Rozsah poistenia

All risk

|

1,

náhodnou udalostou,
Poistenie sa vztahuje na po§kodenie alebo zniöenie poisteného Zariadenia spöSobené akoukolvek
a §koda Vznikla
poisteného
Zariadenia
prevád
Zkyschopnost
vyluöuje
alebo
obmedzuje
a
náhle,
ktorá nastane neöakane
2019 alebo
VPP
SEZ
ych
sú
V
tíchto
poistn
ktoré
nie
rizík,
poistenia
V
dósledku
miesto
ZmlUVe
ako
v
na mieste uvedenom
V ZmluVe Vylúöené. Poistením sú kryté §kody spösobené napr,;
a) zlyhaním meracích, regulaönych alebo zabezpeöovacích prvkov,
b) kon§trukönou Vadou, Vadou materlálu alebo vyrobnoU Vadou,
c) pretlakom pary, plynu, kvapaliny alebo podtlakom,
át.no oótrnnuti, odstredivou siIou, skratom, prepátím, vadou izolácie, indukciou sPÖsobenou

oj ievyvazen'ostoj
e)

0

g)
h)

2,
3,
zachraRovacie

+,

náklady

0dpratáVacie
náklady
Náklady na
prepraVu
Náklady na
Zistenie príöiny
a rozsahu §kody

s,

i)

bleskom, mechanickym namáhaním spósobenym elektrickou energiou,
pádom stroja alebo elektronického zariadenia,
Vniknutím cudzieho predmetu,
nedoslatkom Vody v kotloch a|ebo V Zariadeniach na produkciu pary,
mrazom,

neodbOrnimzaobchádzanim, nesprávnouobsluhou

uvedenou
Éoistenie sa vziahuje na predmet poisienia tiez vtedy, ak bol strateny V priamej súvislosti s náhodnoU uda|ostou
plnenie,
poistné
práVo
na
v ods. 1 tohto ölánkU, za ktorú VZniklo poistenémU
v prípade poistenia samohybnych pracovnych strojov sa poisten!e vztahuje aj na §kody na sklenlich vlplniach.
potrebné:
ni vykona'poisten! a/alebó poistní'k opatrenia, ktoié mohol vzhladom na okolnosti prípadu povazovat za
poistnej
udalosti,
a) na odvrátenie bezprostredne hroziacej
bj na odvrátenie atebo zmiernenie §kody na poistenom zariadenízo vzniknutq poistnej udalosti,
poistnej hodnote ohrozeného
u'nraoi mu poistovatel takto vynaloZené nák|ady, ak sú primerané rozsahu hroziacej §kody a
poisteného zariadenia.
alebo z dóvodov Verejného
Ák mat poisten! a/alebo poistník právnu povinnost z hygienickYch a|ebo bezpeönostnlch dövodov
ZVy§koV poisteného
odstránenie
ZáUjmU' uroblt,'opatrenia a vynálozit primerané nát<iady na demo|áciu, Vyprázdnenie a
náklady,
vynalozené
poistovatel
nahradí
takto
Zari;denla, ktoré bolo po§kodóné alebo zniöené poistnou udalostbu,
poislovatál unradiprimerané náklady na preprávu súvisiacu s opravou po§kodeného zariadenia, Tieto nákladY sa hradia
,

6,
7,

priprepraveZariadenialennaÚZemíSlovenskejrepubliky'akniejevzmlUvedohodnutéinak.
'Poistovatel,

vynalo2i|
uhradí primerané náklady na zisteniÖ piíöiny á rozsahU §kody na poistenom majetku, ak tieto náklady
5% z poistnej
do
v!§ky
v§ak
maximálne
predpokladanej
§kody,
poisíovatel'a,
v!§ky
a
to'do
písomnym
súhlasom
poistení s
sUmy poisteného majetku,
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Ölánok 3
Predmet poistenia

Lalladena

I

2

Predmetom poistenia sú V zm|uve §pecifikované stroje, strojné alebo elektronické Zariadenia Vrátane ich Vibavy,
prís|U§enstva a súöastí Vo Vlastníctve poisteného (d'alej len ,zariadenia"), uvedené do prevádzky V sú|ade s platnirni
právnymi predpismi a poziadavkami Virobcu, ktoré boli V öase UZavretia ZmlUvy a tesne pred VZnikom poistnej udalosti
V preukáZatel'ne prevádzkyschopnom stave, riadne udr2iavané a VyUzíVané na úöe|y, na ktoré boli Uröené,
Ak je to dohodnUté V ZmlUVe, poistenie sa VztahUje i na cudzie Zariadenia - zariadenia Vo Vlastnictve cUdZích osöb, ktoré

poisteni opráVnene u2íva alebo ich prevzal pri poskytovani slu2by od fyzickej alebo práVnickej osoby na zák|ade

ZmlUVného VZíahu (napr, ZmlUVa o d]elo, ZmIUVa o nájme, prenájme).
3

Skú§obná
prevádzka

4

5

PrenOsné
zariadenia,
Samohybné
pracovné stroje

6

7,

Ak je pre uvedenie poisteného zariadenia do prevádzky pozadovaná skú§obná prevádzka, je toto Zariadenie povazované
VZmysle ods, 1 tohto ölánku za prevádzkyschopné, pokial'skú§obná prevádzka bola úspe§ne Ukonöená a poistené
Zariadenle dosahUje projektované parametre,
Predmetom poistenia sú aj:

a)
b)

elektronické súöasti zariadenia,
nosiöe dát pevne zabudované V hardvérovej óasti riadiacej alebo regulaönej jednotky poisteného Zariadenja,
c) dáta potrebné pre základnú funkciu poisteného zariadenia, bez ktorlich nie je mozné Zariadenie pouZívaí,
d) olejové alebo plynoVé náplne transformátorov, kondenZátorov, elektrické menióe a vypínaóe,
e) sklenen-Á Vyplne poisteného samohybného pracovného stroja; predmetom poistenia V§ak nie sú veci spojené so
sklenenlími Vj/pliami samohybného pracovného stroja (dial'niöné známky, emisná známka, STK Známka, ochranné
íólie, clony, spátné zrkad|á a pod,),
Ak je to dohodnUté V zmlUVe, predmetom poistenja sú aj:
a) prenosné zariadenia,
b) strojné a/alebo e|ekkonické zariadenia zabudované v alebo na vozidle alebo podvozkU,
c) Samohybné pracovné stroje,
Poi stit'je moZné zariadenie jednotlivo uröené, vlber zariadeni alebo súbor zariadení, Uröené zariadenia, vYber zariadeni
alebo súbor zariadení, na ktoré sa polstenie vzíahuje, sú vymedzené v poistnej zmluve,

Pri poistenísúboru Zariadenísa poistenie vztahuje ina zariadenia, ktoré sa stalisúöastou poisteného súboru po uZavretí
zmluvy, Zariadenia, ktoré V priebehU trvania poistenia prestalj byt súöastou súboru, prestáVajú byt'poistené okamihom
svojho vyradenia zo súboru,

Ölánok 4
Miesto poistenia

1,
2.
3,

4.

5,

6,

Poistenie sa VzlahUje na pOistné udalosti VZniknuté na úZemí Slovenskej republiky na mieste uVedenom V poistnej Zmluve
ako miesto poistenia, ak nie je V poistnej ZmlUVe dohodnUté inak,
Ak jeVpoistnej ZmlUVe dol]odnUtich Viac miest poistenia, Vzfahuje sa poistenie na V§etky tieto miesta poistenia,
Pre poistené Zariadeniaje miestom poistenia bUdova, iná stavba, miestnosl alebo pozemok Vymedzené V polstnejZmIUVe
adresou alebo katastrálnym územíms öíslom parcely, kde sa tieto Zariadenia nachádzajú, ak nie je d'a|ej V poistnej ZmlUVe
dohodnuté inak,
Ak je V poistnej ZmlUVe dojednané ako miesto poistenia úZemie Slovenskej republiky (napr. pre zariadenia uvedené

v öi, 3 ods.5, tichto VPP SEZ 2019, ktoré nemajú pevné stanovisko), je miestom poistenia,miesto vykonu práce

príslu§ného predmetu poistenia na území Slovenskej republiky.
Pokial'je pre poistené Zariadenie dojednané miesto poiStenia úZemie Slovenskejrepub|iky, odchylne od ö1, 5 ods, l,pism,
w) a x) t!'chto VPP SEZ 20'19 sa poistenie vzlahuje aj na §kody na poistenom zariadení poöas prevádzky v cestnej
premáVke na pozemnich komUnikáciách v súVislosti s jeho presunOm, premiestnením a|ebo poöas prepravy ako nák|adu
medZi miestami Vikonu práce prísIU§ného predmetu poistenia, pokial bolo zariadenie po§kodené alebo Zniöené stretom,
nárazom, pádom alebo pri havárii Vozidla, ktoré VykonáValo prepravu. ostatné Ustanovenia o Vylúöenvch rizikách ostáVajú
V platnosti.

Poistenie sa vzíahUje a] na iné miesto ako miesto poistenia uVedené V poistnej zmlUVe, pokial'poisteny premiestni poistené
Zariadenia Z döVodU bezprostredne hroziacej a|ebo Uz VZniknUtej poistnej Udalosti, Poistenie sa na takéto miesto VZtahuje
len Vtedy, ak poisteny bez Zbytoöného odkladu oznámi poistovatel'ovi adresu tohto miesta a zoznam premiestnen)ich
zariadení, najneskör do 14 dníod ich premiestnenia.

Ölánok 5
u
z poistenia
vylucene nzlka

I

l

Poistenie sa nevzlahuje na §kody na pojstenlch zariadeniach priamo a|ebo nepriamo spösobené:
a) poziarom, tep|om a/alebo splodinami horenia vznikajúclmi pri poZiari, hasením poziaru alebo nás|edním strhnutím,
vibuchom v dósledku chemickej reakcie nestabi|nej sústavy, priamym úderom b|esku, nárazom alebo zrútenim
pilotovaného lietajúceho telesa, jeho óasti alebo jeho nákladu,
b) povodiou, záplavou,
c) Víchricou, krupobitím, zosúvaním pódy, Zrútením ská| alebo Zeminy, ZosúVaníma|ebo Zrútením IaVín, sadaním, pádom
stromov, stoziarov a in]ich predmetov, Zemetrasením, nárazom Vozidla, dymom, nadZVUkovou Vlnou, tarchoU snehu,
lnfolinka ÖsoB Poistovia: 0850
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l

d)

I

ej

f)

g)

ij

námrazy alebo l'adovej vrstvy, pósobením rozpínavosti ladu a presakovaním topiaceho sa snehU alebo l'adU, Vibuchom
sopky,
únikóm vody, kvapaliny alebo pary z vodovodného zariadenia v dös|edku poruchy alebo chybnej obs|uhy,
prenikanim podzemnej vody a/a|ebo vystúpením kvapalín z kanalizaöného a/alebo odpadového potrubia,
premoóením alebo Zaplavením bahnom pri prácach na Vodnych stavbách,
vniknutím dazd,a, l,adovca, snehu alebo neöistót cez zle uzavreté okná, dvere alebo ostatné otvory,
atmosféricklmi zrázkami, pösobením v|hkosti, hUby alebo plesne, dazd'ovej Vody Z daid'ovlch zvodov a Zl'abov, Vodou
pri umlvaní,

stratou, krádezou alebo lúpezou, okrem pripadu uvedeného v öl, 2, ods, 2 t!,chto VPP SEZ 20'19,
následiom vád alebo po§kodenia, ktoré ma|o poistené zariadenie v öase uzavretia zmluvy a ktoré boli alebo mohli bYl
Znán]e poistenémU, poistníkovi, ich zástupcom, alebo sptnomocnencom, bez ohl'adu na to, ói boli známe poislovatel'ovi,
0 zistením rozdielov pri inventúre alebo aUdite,
pretazenÍm
l)
opravou alebo údribou, montáZou, demontázou, testovaním alebo skú§obnou prevádzkou, Úmyseln!m
alebo experimentom Vystavujúcim poistené Zariadenie abnormálnemU ZatazeniU,
m) pou2ívaním poisteného zariadenia v öase, ked si uz Vyzadovalo opravu, prevádzkovanÍm zariadenia v rozpore
s technickymi podmienkami, alebo pouzitím Zariadenia na ini úöel nez stanoveny Vyrobcom,
n) v dösledkú Zanedbania alebo nevykonáVania údrzby podl,a predpisov vlrobcu a|ebo dodávatel,a zariadenia,
o) öiastoönym alebo úplnym zastavením alebo preru§ením öinnosti,
p) nedostatoöni,m alebo prí|eiitostn!,m pouzívaním, dIhodobym uskladnením bez pouzívania zariadenia,
q) prácou pod iemsklim' povrchom, pri tunelovich prácach; §k6dy nesúvisiace s miestom vykonu prác pod zemskym
povrchom alebo V tUneli sü nad'a|e kryté.
prenosné elektronjcké Zariadenie,
je
0 pádom alebo nárazom Zariadenia, ak poistenym Zarladením
zrútenia alebo po§kodenia st]en studne, ak je
následkom
vzniknúté
vody
a
na
§kody
prevádzkou
bez
zariadenia
s)
poistenim Zariadením alebo jeho öastou ponorné öerpadlo alebo öerpadlo v hlbinnej studni,
otrasmi spósobenimi dopravou,
následkom chyby spösobenej programovym vybavením,
v) úmyseln!m pÓ§iodením alebo zniöením poistenóho zariadenia tretou osobou, ak §kodu nevy§etrovala Polícia,
VPP SEZ
w) poöas prepravy za1adenia ako nákladu; táto vY|uka sa nevziahuje na prípady uvedené V ö], 4 ods, 5, tYchto

0

u)

x)'

2

3

4

2019,

ich presunom alebo premiestnením na iné miesto; táto Vi,luka sa nevztahuje na:
presun alebo premiestnenie v rámci jedného miesta poistenia, ak je miestom poistenia budova, iná stavba,
miestnosf alebo pozemok Vymedzené V poistnejzmluve adresou alebo katastrálnym územím s ÖÍslom parce|y, kde
sa tieto Zariadenia nachádzajú,
Il) presun alebo premiestnenie v rámci jedného miesta vlkonu práce poisteného zariadenia, ak ide o PríPadY, kde je

l)'

miestom poistenia územie Slovenskej republiky,
Ill) prípady uvedené v öl, 4 ods, 5, tychto VPP SEZ 2019,
y) háváriÖu poisteného zariadenia poöas prevádzky v cestnej premávke na pozemnich komunikáciách s Vinimkou
premiestiovania samohybného pracovného stroja do/z miesta vykonu prác, ak nie je v zmluve uvedené inak,
Z tohto poistenia d'alej nevzniká právo na poiStné plnenie Za:
a) po§kodenia aleboiniöenia, za ktoré je pod|'a práVneho predpisu a|ebo zmluvy zodpovedny dodáVatel', ZmluVni' partner,
Vírobca, Zhotovitel' dieta alebo opravca Zariadenia, resp. §kody poöas Záruönej doby, na ktoré sa Vztahuje Záruka,
b) nómateriálnu §kodU kazdého drUhu, Vrátane U§|ého Zisku, zv!,§enlch nákladov na Vyrobu, pokút, sankciÍ, mánk, strát

vzniknuti,ch z ome§kania, nedodrzaním dohodnutého vikonu, stratou trhu alebo kontraktu.
Poistenie sa nevztahuje na §kody spösobené následkom:
a) dlhodobého alebo trvalého vplyvu prevádzky (napr, opotrebovaním, eróziou, koróziou, kavitáciou, oxidáciou, usadeninami),
b) dIhodobého pósobenia chemickich, bio|ogickich alebo atmosférickich Vplyvov,
c) usadzovania kotlového kameia, hrdze, ka|ov alebo inYch sedimentov,
ioistenie sa nevztahU]e na §kody a ich následné §kody, ktoré vyplivajú a/alebo VZnikliV príöinnej sÚVislosti s/so:
a) podvodom, sprenéverou, öinom v rozpore s dobrymi mravmi, trestni,m öinom a|ebo nepoctivim öinom poisteného
a/alebo poistníka, osób jemu blíZkych, jeho spo|oöníka, jeho Zarnestnancov alebo inej osoby konajúcej na podnet

'

b)

c)
oi
e)

f)

poisteného a/aIebo poistníka,
úmyseln!,m konaním poisteného a/alebo poisiníka, osób jemu blízkych, jeho spoloöníka, jeho Zamestnancov, iného
oprávneného uiívatel'a alebo inejosoby konajúce] na podnet niektorého z nich,
nesprávnym vyhodnotením kalendárneho dátumu vlpoötovoU technikoU,
voinov!,ml událos{ami, vyhlásením vojnového alebo vlnimoóného stavu, napadnutím alebo Óinom Vonkaj§ieho
nepriatei'a, nepriatelskei akcie (bez ohl'adU na to, öi bola Vojna Vyhlásená alebo nie),
revolúciou, povstaním, vzburou, §tátnym alebo vojenskym prevratom, oböianskou vojnou, demon§tráciou, zabavenÍm,
rekviráciou pre vojenské úöe|y, alebo represívnymi zásahmi §tátnych orgánov,

vnútornirni nepokojmi, §tra]kom,

je tieZ §koda, strata a|ebo náklady a vidavky akéhokol'vek typu, spÖsobené
Ó) akymkol,vek terorisiicky,m öinom; vy|úöená

h)

i)

pri vykonávan í opatren í na kontrotu, prevenciu, potlaöenie alebo sa inak Vztahujúca k teroriStickémU ÖinU,

ziarením kaidého drUhu, magnetickich alebo elektromagneticklch polí, ionizáciou,
jadrovou energiou alebo jadrovím ziarením akéhokol'Vek drUhU,
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j)

zneöistením, Zamorením, kontamináciou Vrátane presakovanla, bez ohl'adu na akékol'Vek d'a|§ie sÚÓasne a
v akomko1vek öasovom slede spolupösobiace príöiny, vylúöené sú tie2 náklady vyp|lvajúce z nariadenia vlády a
náklady súvisiace s premiestnením alebo modiíikovaním majetku poisteného, ktor! nemöZe byt nad'alej pouiivanÍ

k póVodnému úöelu,
azbestom alebo materiálom obsahujúcim azbest,
stratou, po§kodením, zniöením, poru§ením, vymazaním, mod]fikáciou elektronickich dát, §pösobené V akejkol'Vek
súvis|ostl s poöítaöovi,mi Vírusmi, malware, spyware alebo inimi obdobnimi príöinami, spÖsobene V akejkolvek
súVislosti s hackingom, spöSobené V dosledku nesprávneho Vyhodnotenia kalendárneho dátumu vypoÖtovou technikou
alebo stratou pourite1nosti alebo zníZenia funkönosti, Öalej sa nevzfahuje na náklady alebo vidavky akéhokol'Vek
drUhu Z toho vyplíVajúce, bez ohladu na akúkol'vek inú príöinu alebo uda|Ost súbezne alebo následne prispievajúcu ku
VZniku §kody, Vzt'ahujúcu sa k hodnote elektronicklch dát poisteného alebo inejZmluVnej strany,
neopráVnenym uzivaním cudzieho Zariadenia alebo Zatajením Zariadenia,
m) stratou ume|eckeja historickej hOdnoty poisteného Zariadenia,
Poistenie sa nevztahUje na:
a) motorové a prípojn'évozidlá s pridelen!m EÖV, s Vynimkou samohybnych pracovnich strojov a prípojnich pracovnych

k)
a)

l)
Vylúöené
predmety

5

b)

c)

d)
e)

strojov,

základy, rán]y, ukotvenia a podstavce strojoV, ak nie sú prislu§enstvom poisteného zariaden!a,
databáry údajov, ZVUkoVé, obrazové, dátOVé a iné záznamy, programové vybavenie, resp. softvér, elekkonické dáta
(okrem dát potrebnych pre Základnú funkciu poisteného Zariadenia),
Vi,murovky, Vi,stieliy a nanesené Vrstvy pecí, ohnísk, kotlov alebo inych Zariadení produkujúcich teplo, Zariadení na
produkciU pary a nádrzí,
iuöné náradie s e|ektrickím, pneUmaticklm alebo spal'ovacím pohonom (napr, Vrtaöky, brúsky, pÍ|y, búracie a Vitacie

kladiVá, rUöné kosaöky na tráVU),
Ultrazvukové zariadenla, endoskopy, mobilné telefóny, notebo0ky, kamery, fotoaparáty a inú prenosnú spotrebnú
elektroniku,
g) plavidlá a iné Zariadenia schopné pohybu na Vode alebo pod Vodou,
h) lietadlá a iné Zariadenia schopné pohybu v atmosíére.
Ák nedo§lo z rovnakej príöiny aj k inémU po§kodeniU alebo zniöeniU poisteného Zariadenia, Za ktoré je pOisfovatel' pOVinni
poskytnút poistné plnenie, poistenie sa nevztahUje na:
á; sirolne súöiasiky (súöasti) klznlch alebo Valivích Ulození, ktoré Umoznujú pohyb as|úzia na prenos síl medzi
pohyblivími a pevnimi öastami Zariadenia (napr. piesty, loZiská, vlo2ky valcov, piestne krúZty, puzdra),
b) vymenitélhé öasti V§etkého druhu, ktoré sa vymieöajú pri zmene pracovného úkonu, bez ohl'adu na dlzku tohto Úk0nU,
cj diely a öasti, ktoré trpia vysokYm stupöom opotrebenia alebo starnutia (napr, formy, matrice, kokily, razid|á, tlaÖné,
vzoiové ói ryhované valce, frézy, vrláky, noZe, pílovélisty alebo iné ostria öi brúsne kotúóe alebo pásy, trecie lamelY,
spojkové lamely, kompozitové, ptastové öi gumové vlstie|ky, pneumatiky, súöasti z gUmy, hadice, tesnenia, remene,

f)

6

laná, pásy, dróty, refaze, sitá, poistky, svetelné zdroje, akumu|átory, odporové vykurovacie telesá, drviace kladjVá,
akékol'Vek náradie a nástroje obrazové a zvukové nosiöe, rastrové dosky, Vi,Vojky, tonery, filtre),

d) sklenené, akrylátové, plexisklové, keramické a im podobné súöasti
e)

0

g)
h)

s Vynimkou skleni'ch

viplní samohybnlch

pracovnych strojov,
pomocné a prevádzkové látky, öinné médiá a prevádzkové kvapaliny, napr, pohonné látky, chladivá, ÍiltraÖnéhmoty
a Vlozky, öistiace prostriedky, katalyzátory, chemlká|ie, kontaktné hmoty, mazivá, olejové náplne (okrem predmetov
Uv€den:ích v öl. 3 ods, 4, písm. d) t]ichto VPP SEZ 2019,
vodiöe elektrickej energie, optické vodiöe a iné obdobné vodiöe,
akUmUlátorové batérie, elektrochemické ölánky a pod,,
estetické nedostatky alebo §kody na vzhl'ade poisteného zariadenia, ktoré neovplyvnujú funkönos{ zariadenia (napr.
prasklina plastového krytu, po§kriabanie natretich alebo emai|ovlch povrchov).

Ólánok 6

poistná udalosf
Poistná udalost'je náhodná udalosf, ktorá:

poistná udalost

Sériová poistná
Udalost

a)
b)
2

nastala V mieste poislenia, a 7árovei
nastala poóas trva,,]ia poistenia, a Zárovei
c) spósobila §kodu na poistenom zariadení,
V dösledku ktorej VZnik|a poistovate]bvi povinnost poskytnút poistné p|nenie podl'a tychto VPP SEZ2019 azml.uuy.
sériová poi§tná udalosí; poistné udalosti, ktoré Vznikli, bez ohl'adu na poöet poókodenych osöb a poÖet Vznesenich nárokov
na náhrádu §kody Zjednej príöiny alebo Z Viace|ich príóin pokial'medzi nimi existuje príöinná, miestna, óasová, plávna,
ekonomická, technická alebo akákolvek iná priama vecná súvislosl. Pre úöely tohto poistenla sa sériová poistná Udalost'
povazuje za jednU poistnú uda|osl, Okamihom VznikU sériovej poistnej Udalosti sa rozumie VZnik prvej §kodovej Udalosti,
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Ölánok 7
Poistná hodnota, poistná suma
Poistná
hodnota

|;

poistná suma

|3
4

prvé riziko

|5

Poistná hodnota je hodnota poisteného Zariadenia

V danom öase a rnieste a je podkladom pre stanovenie poistnej sumy,
Poistná hodnota poistenéh0 zarjadenia ]e jeho noVá hodnota , suma, ktorú je nUtné 0bvykle vynaloZií v mieste poistenia na
znovunadobudnutie nového zariadenia rovnakého druhu a kvality.
Poistná suma je hornoU hranicou poistného plnenia pre V§etky poistné Udalosti, ktoré nastali v jednom poistnom období,
ak nie je d'alej V tíchto VPP SEZ 2019 alebo V ZmlUVe dohodnUté inak, Poistnú sumU Uröuje poistník a/alebo poistení na
v|astnú zodpovednosl, Poistná suma je uvedená v poistnej zmluve.
Ak sa poist'uje samostatné zariadenie, poistná suma má Zodpovedaf poistnej hodnote poistovaného Zariadenia, Ak sa
poistuje súbor alebo viber Zariadení, poistnú sUmU poistovaného súboru alebo Viberu Vyjadruje napoöítaná poistná sUma
V§etkich Zariadení, ktoré sú Súöaslou súboru alebo Viberu,
Poistenje súboru technického Vybavenia budovy je mozné dojednar na prvé riZiko, Pri dohodnutí poistenia na prVé riziko je

poistná suma po dohode zmluvnlch strán vedome zní2ená pod poistnú hodnotu poistbVanej Veci alebo súboru Vecí a tento
spósob poistenja musi byl jednoznaöne uveden! v zmluve. Poistenie na prvé riziko je moZné dohodnút aj v prípadoch, kedy
nie je moZné dopredu uröif poistnú hodnotu poislovanej veci (súboru vecí) alebo aj v prípadoch, kedy sa poistná suma rovná
poistnej hodnote, Poistná suma je pr pojstení na prvé riziko hornou hranicou poistného plnenia za jednu a V§etky poistné
Udalosti, kU ktori,m do§lo V jednom po|stnom období,

Ölánok 8

Spoluúöasf

1,

spoluúöast'je suma, ktorou sa poisten]i podiel'a na polstnom p|není. SpoIuúöasl poislovatel' odpoöíta z poistného plnenia
poistovate|a pri kaidej poístnej Udalosti, Na poistnom plnení zo sériovej poistnej Udalosti sa poisteny podiel'a |en jedn0u

2,

spoluúöaslou bez ohl'adU na poöet poistnich udalostíV sérii,
Pri nákladoch uvedenych Völ, 2 ods.4, az 7, tychto VPP sEZ 2019 poistovatel Uplatní spoluúöast dojednanú pre ten

1,

Právo poisteného na poistné plnenie poisfovatel'a vznikne, ak nastala poi§tná udalost.

predrnet poistenia, V súVislosti s ktorym boli predmetné náklady vynaloZené.

Ölánok 9

Poistné plnenie

2.

Poistbvate]' poskytne poistné plnenie za v§etky poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu poistného obdobia, maximálne vo vi§ke:
poistnejsUrny stanovenej pre prislU§nú polozku predmetu poistenia a poistné obdobie,

a)
b)

|imitu poistného pInenia, dojednaného pre príslU§nú polozku predmetu poistenia v poistnejzmluve,
ZáVislosti od toho, ktorá Z Uvedenich súm je niz§ia.
OsoboU opráVnenou na poistné plnenie V prípade VZnikU poistnej Udalostije ten, na ktorého majetok sa poistenie VzlahUje,
Po VZniku poistne] uda|osti sa zní2i poistná suma, (príp, limit plnenia) pre prís|U§nú po|ozku predmetu poistenia a poistné
obdobie o Ví§kU Vyplateného poistného plnenia, Vi,§ka poistnej sUmy (príp. limitU plnenia) möze byt na návrh poistníka po
doplatení poistného po predchádzajúcom súhlase poistovatel'a obnovená.
Ak bolo poistené zariadenie poókodené, vzniká poistenému právo, ak nie je v zm|uve dohodnuté inak, aby mu poist'ovatel'
V

3,
4.

5,

6,
7,
B.

9,

poskytol poistné plnenie Vo Vy§ke zodpovedajúcej primeranim nákladom na opravu po§kodeného zariadenia, Ak náklady
na opravu zariadenia presiahnu jeho öasovú hodnotu, bude sa zariadenie povazovaí Za zniöené a poistovatel' poskytne
poistné plnenie podl'a ods. 5, tohto ölánkU,
Ak bolo poistené Zariadenie Zniöené alebo stratené V Zmysle ö1, 2 ods, 2, t!,chto VPP SEZ 2019, VZniká poistenému práVo,
ak n]e je Vzmluve dohodnuté inak, aby mU poistovatel' poskytol poistné p|nenie vo Vi§ke Zodpovedajúcej primeranim
nákladom na znovunadobudnutie zariadenia rovnakého druhu, kvality avikonu, vrátane nákladov súvisjacich s jeho
obstaraním, maximálne V§ak öasovú hodnotu poisteného Zariadenia. Pokial'nie je V zmluve UVedené inak, do nákladoV na
znoVUnadobudnUtie Zarladenia sa nezapoöitavajú nák|ady na opravu alebo vybudovanie ZákladoV öi podstavcov Zariadení,
Ak diely potrebné na opravu zariadenla Uz n]e sú na trhu, poisfovatel' poskytne poistné plnenie v öasovej hodnote zariadenia.
Ak do§|o Z rovnakej príöiny aj k inému po§kodeniu alebo zn!öeniu poisteného zariadenia, Za ktoré je poislovatel' povinny
poskytnút poistné plnenie, poskytne poistbvatel' poistné plnenie V öasovej hodnote aj Za po§kodenie a|ebo Zniöenie vecí
uvedenych v öl, 5 ods, 6.tichto VPP SEZ 2019,
Ak oprava po§kodeného poisteného Zariadenia alebo jeho öasti

V dósledku poistnej Uda|osti Vyzaduje previnutie (alebo
poistovatel'z
poistného
plnenia öast'Za opotrebované VinUtie Vo Ví§ke
poékoden!m
VymenU agregátu s
vinutím), odpoóíta
,10%
Znákladov za prevlnutie aiebo V}imenu prís|u§ného agregátu Za kazdy a] zaöaIi rok, kedy je poistené Zariadenie
V

prevádzke,,maxlmálne

v§ak do v!§ky 60%,

Ak oprava po§kodeného poisteného zariadenia alebo jeho öasti v dósledku poistnej udalosti vyZaduje opravu blokov, hláv
motorov alebo kompresoroV vrátane príslu§enstva a piestov, odpoöita poistovatel' z poistného plnenia 10% z príslu§ních

nákladov Za kazdi aj Zaöat!, rok, kedy je poistené Zariadenie V prevádzke, maximá|ne v§ak do Vy§ky 60%,
Ustanovenia oznízeni poistného plnenia podl'a ods, 8, a 9, tohto ölánku sa t!,kajú iba öasti nákladov na náhradné diely
a materiál podl'a öl, 19 ods, 20 písm, a) tlchto VPP SEZ 2019,
1,1, Ak V öase Vzniku poistnej Udalosti Zariadenia ui Uplynula jeho technická zivotnost (Stanovená podl'a príslu§nej Vyhlá§ky
o stanoveni hodnoty majetkU), poskytne poislovatel' poistné pInenie V öasovej hodnote,
,]0,
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Podpoistenie

Nadpoistenie
Splatnost
pojstného
p

nenja

']2, Poist'Ovatel' neposkytne poistné plnenje Za
a) náklady ktoré by vznik|i aj Vtedy, ak by poistná Udatost nenastala (napr, náklady na údribu),
b) náklady vzniknuté zmenou alebo vy|ep§ením zariadenia akymkol'Vek spösobom.
13, Akeko]'vek hodnoty pri poskytovaní poistnéh0 pInenia (noVé, öasové, iné) alebo stupne opotrebenia Zari adenia budú Vzdy
uröené ku düu vzniku poistnej udalosti, a to odbornim odhadom poistovateI'a, prípadne spösobilou osobou uröenou
poistbvatelbm, Poisíovatel' rozhodne, kedy ide o po§kodenie alebo zniöenie zariadenia,
14. Poistné p|nenie sa vyp|áca v mene Eur, V prípade nutnosti prepoötu z cudzej meny na EURO sa Uplatní aktuá|ny Vímenni
kull stanoveni EurópskoU centrálnou bankou,
I ts, eotiat je V dobe Vzniku poistnej udalosti poistná suma jednotlivej polozky predmetu poistenia nizéíaako jej poistná hodnota
(PodPoistenie), poskytne poistbvate]' poistné plnenie, ktoré je k vi,§ke §kody v rovnakom pomere, v akom je poistná suma
k poistnej hodnote, Podpoistenie bude posúdenépre kazdé poistené Zariadenie a/alebo súbor zariaden í poistnbj ZmluVy ZVlá§t'.
16, Poistbvatel' nepouzije postup podl'a odseku 15, tohto ölánku, ak:
a) poistná suma Zodpovedala v Öase uzavretia ZmluVy poistnej hodnote Vecialebo súboru Vecí a pojstník aialebo poisten!
neporu§il povinnost Uvedenú V öl. ,13 ods. ], písm, n) tichto VPP SEZ 20,19,
b) bolo dohodnUté po sten,e na prvé riziko,
1 7, Pokial je
Poislná sUma V dobe vzniku pojstnej udalosti vy§§ia ako poistná hodnota (nadpoistenie), poisfovatel' neposkytne
l
Vy§§ie poistné pInenie, nez aké Zodpovedá poistnej hodnote poistenlch zariadenív okarnihu vzniiu §kody,
_
je
l 18, Pojslne p|nenie splatne do ]5 dní, len öo poistovatel' skonöil vy§etrovanie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti
poistovatela plnir, Ak nemóze byI'vy§etrcVarie Vykonané bez zbytoöného odkladJ, najneskór vsak d0 jedlého mes aca po
tom, kedy sa poisl'ovatel'o poistnej udalosti dozvede|, je poistovatel' povinni informovat o tejto skutoönosti poisteného
a poskytnÚt mu na pÍsomnépoiiadanie primerani preddavok. Poistovatel' má právo odpoöítal od poistného plnenia sumu
ZodPovedajúcU dlZnému poistnému. Poistovat€l'nie je oprávneny poöas trvania poistnej zmIuvy pinenie z poistnej zmIuvy
znízit z dövodU, ze poistné nebo|o riadne a Vöas zaplatené,
19, Ak poisteni' a/alebo poistník Vedome poru§i| povinnosti dohodnuté V zmluve alebo stanovené V tychto VPP SEZ 2019, je
poisfovate|' opráVnen!' zn ÍZit poistné p|nenie podl'a toho, aky malo toto poru§enie Vplyv na rozsah povinnosti poisfovatela plnif,
20, Ak má Poisteni'pri oprave alebo náhrade súvisiacej s poistnou uda|ostbu nárok na odpoöet dane z prjdanej hodnoty (d'alej
|en ,,DPH"), poskytne poislovatel' poistné plnenje Vo Viske Vyöíslenej bez DPH. V prípade, ked'poisienli tento nároi nemá,
poskytne poist'ovate]' poistné plnenie vo Vi§ke vyóíslenej Vrátane DPH, av§ak len za podmienky, Ze DPH je
zahrnutá
V poistnej sUme poisteného Zariadenia uVedenej V poistnej zmlUVe,
21, Ak boli Po§kodené, Zniöené, odcudzené alebo stratené cudzie zariadenia, je poistovatel' povinn! poskytnút poistné plnenie

,

,
,
l
I

_

len vtedY, ak je PoistenY a/alebo poístníkpovjnní vynaloZit náklady na opravu po§kodónych'zariabení

Náhrada
poistného
plnenia
Vyplateného
poisíovatel'om

alebo na

znovunadObUdnutie zniÖenich, odcudzenych alebo stratenych Zariadení, HornoU hranicou poisiného plnenia je öasoVá
hodnota cudZieho ZaIiadenia, ak nie je v zmluVe dohodnuté inak,
22, Zvy§ky po§kodeného alebo zniöeného zariadenia zostávajú Vo V|astnictve pojsteného a jch hodnotu odpoöita pOistbvatel,
z vi§ky §kody,
23, SUmu náhrady §kody, ktorú vyplatil poistbvatel' po§kodenému a o ktorú pojstovatel' nemohol svoje p|nenie znízit' v prípadoch
poruéenia povinnosti poistenÍm stanoveních V tíchto v§eobecnlch poistn!,ch podmienkach a dohodnut!,ch v zmiuve, je
povinny mU Uhradit poisteny,
24, Ak poisteny poruöil povinnOsti ustanovené n ajmá v ól, 13 tichto VPP SEZ 2019 a/alebo V osobitn}ich poistn}rch podm ien kach,
a/alebo v zmIuvnych dojednaniach, a/alebo klauzulách, a/alebo v poistnej zmluve a toto poru§enie malo
[odsiatn!,vplyv na
VZnik poistnej Udalosti a/alebo na Ví§kU poistného plnenia, má poislovate|' Voöi poistenému práVo na odmietnUtie, krátenie
a|ebo Vrátenie Poistného plnenia, s prihliadnutím k tomu, ak! vplyv malo toto poruöenie na iozsah povinnosti poistovatel'a

plnií,

25, Ak sPÖsobí Ökodu poistn ík a/alebo poisteni, alebo osoby jemu blízke alebo jeho spoloön íci öi zamestnanci alebo iné osoby
poistnikom alebo poistenym poverené úmyselne alebo uvedú poistbvatel'a do omylu pri zistovaní oprávnenosti
a v!§ky

plnenia, poisfovatel' neposkytne poistné plnenie.
26, Poistovatel'má práVo na odmietnutie, krátenie a|ebo vrátenie poistného p|nenia voöi poistenému, ak poisteny a|ebo osoba

ním poverená poru§il povinnosti ustanovene najmá v öl. ,13 tlchto VPP

sEz

2019, a/alebo v osobitnlch poistnlch

Podmienkach, a/a|ebo v zmluvn!'ch dojednaniach, a/a]ebo klauzulách, a/alebo v poistne] zmluve následkom pÓzitia alkohotu
a|ebo náVYkoVej látky alebo lieku oznaöeného varovnin] symbolom a toto poru§enie málo podstatn!,vplyv na vznik poistnej
udalosti a/aIebo na v!§ku poistného p|nenia,

Znalecké
konanie

27, Ak Poistovate|' odmietol plnil öo i len z óasti, je povinnY uviest dövod neplnenia alebo znízenia plneniaj tento dóvod nie je
mozné dodatoöne menit.
28. PoistenÍ a poistovatel'sa V pripade nezhody o Vi§ke po]stného plnenia mózu dohodnút, ze V]i§ka poistného plnenia bUde
stanovená na základe znaleckého konania. Znalecké konanie móze byt'roz§írené aj na ostatné predpoklady nárokov na
poistné pInenie,
Znalcom a|ebo expertom V danom odbore (d'alej len
sa v zmysle tychto poistnych podmienok rozumie osoba, ktorá
je vzhl'adom k svojej profesii a vzdeIaniU p0vazovaná'zna|ec')
Za 0dborníka v danom odbore, ák k poistenému resp, poislovate|'ovi
nemá iiadne závázky alebo iné vztahy, na základe ktorich by mohli byl spochybnené vYsledky jej znaleckého posudku,
Zásady znaleckéh0 konania:
a) kazdá strana písomne uröíjedného Znalca V danom odbore, ktor! voöi nej nesmie mal ziadne ZáVázky a neodkladne
o nom informUje druhú stranu, Námietku VOöi osobe znalca moZno vzniesf len pred Zaöatím jeho öinnosii,
b) Uróení Znalci sa dohodnú na osobe tretieho zna|ca, ktor,! má rozhodujúci hIas v prípade nezhody,
lnfolinka ÖsoB POístoVöa: 0850 111 303 E-mail: infolinka@csob.sk. Www.csob,sk
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c)

Znalci uröenipoistovatel'om a poistenym spracujú Znalecky posudok o spornych otáZkach oddelene,
znalci posudok odovzdajú zároven poistovatel'ovi i poistenému.
Ak sa ZáVery Znalcov od seba odli§ujú, postúpi poisfovatel' obidva posUdky Znalcovi s rozhodUjúcim hlasom, Ten rozhodne
o spornich otáZkach a odoVZdá svoje rozhodnUtie pojsfovatel'ovi ipoistenémU,
Kazdá strana hradi náklady svojho znalca, nák|ady na öinnost znalca s rozhodujúcim hlasom hradia obidve strany rovnaklm
dielom,
Znalecklm konaním nie sú dotknUté práVa a povinnosti poisfovatel'a a poisteného stanovené právnymi predplsmi, poistnimi
podmienkami a poistnou zmluvou,

d)

I
Ö|ánok 10

Limit poistného plnenia

1,

2.
3,

Clánok 1í
Poistné

Ak je V zm|uve dojednan! limit plnenia, je hornou hranicou plnenia pois|ovatela Vi§ka dojednaného limitu plnenia

öpecifikovaná V ZmluVe. Limit plnenia je moznlí dojednat pre jednU poistnú udalost'alebo pre V§etky poistné Udalosti, ktoré
nastalj Vjednom poistnom období.
Pre poistenie skleneni,ch Vyplní podl'a ól, 2 ods, 3 tichto VPP SEZ 20'19 sa pre jeden pojstení samohybni pracovny stroj
dojednáVa roöni, limit plnenia Vo vyske 500,00 Eur,
Poistné plnenie poskytnuté poisiovatel'om podl'a öl, 2 ods. 4. písm, a) a b), ods, 5., 6. a 7, tYchto VPP SEZ 2019, spoloöne
s poistnym plnením za po§kodené alebo Zniöené veci je obmedzené polstnou sumou ple jednot|ivé polozky predmetov
poistenia alebo limitom poistného plnenja dojednanymi V zmluve, V ZáVislosti od toho, ktorá z uvedenych Súm je niz§ia,
Poistovatel'neuhradí náklady vyna|ozené na beZnú údrzbu alebo o§etrovanie poistenej Veci,

1.
2.

Poi§tné je cena Za poistenie dohodnuté V ZmlUVe,
Poistné je stanOvené sadzboU Z poistnlch súm pre jednotlivé poistené Zariadenia, alebo pre súbor Zariaden

3,

stanoVí poislovatel',
Poistbvate|' má práVo na poistné Za dobu od vzniku poistenia az do jeho Zániku. Jednorazové poistné patrí poistovatel'ovi

4,

Ak Zanikne poistenle pred Uplynutím doby, za ktorú bolo Zaplatené bezné poistné, je poisfovatel povinn! zvy§ulúcu öast

i,

Vi§kU sadzby

Vzdy ce|é,

poistného Vrátit,
Ak nasta|a poistná Udalosí a dóvod d'a|§ieho poistenia tym odpadol, poisfovat€l'ovi patrí poistné do konca poistného obdobia,
V ktorom poistná udalost nastala, Jednorazové poistné patrí poistbvatelovi aj V ti,chto prípadoch Vzdy ce|é.
6. Ak polstenie zaniklo z dövodu nezaplatenia poiStného po oznámení Zmeny Ví§ky poistného poist'ovatel'om, tak sa Viöka
poistného, na ktoré má poistbvatel' nárok, Uröí Z poistného Za predchádzajúce poistné obdobie,
7, Vi§ka a splatnost poistného je stanovená V zmluVe, Polstn ik ]e povinni platit polstné za dohodnUté poistné obdobie. Poistné
je splatné prvym döom poistného obdobia, ak nie je V zmlUVe dohodnUté inak,
8, V pripade, ak V poistnej ZmlUVe bolo dohodnUté platenie poistného V splátkach, je iCh vy§ka a splatnost uVedená V ZmluVe.
9, Ak sa polstník oneskoril s p|atením porstného, poislovatel'je oprávnen! poZadovat od poistn íka úrok z ome§kan]a Za kazdy
defr ome§kania podl'a v§eobecne záváznych právnych predplsov.
10. Ak je platenie poistného dohodnuté V splátkach, nezaplatením ktorejkol'Vek splátky stráca poistník VyhodU splátok, poistné
sa stáva splatnYm za celé poistné obdobie, ak mu to poistovate]' písomne oznámi a vyzve ho k zaplateniu celého polstného.
,l1,
Poistovatel'má práVo, v súvis|osti so Zmenami podmienok rozhodujúcimi pre stanovenie V!,§ky poistného, Upravit novú
Vi§kU poistného kU diU Zaöiatku najbIiz§ieho poistného obdobia. Poistovatel'oznámi zmenU Vi§ky poistného spravidla
najmenej 10 t}rzdnoV pred UplynUtim poi§tného obdobia. Ak poistbvate]' oznámi zmenU najmenej 'l0 t!,Zdiov pred uplynUtim

5.

poistného obdobia a klient sa rozhodne oznámif svoj nesúhlas so zmenou, musí konaf tak, aby oznámenie nesúhlasu bolo
doruöené poistovatel'ovl najneskór 6 ti,zdioV pred UplynUtím poistného obdobia. Ak poistbvatel'Zmenu oznámi po up|ynUtí
10 t!,Zdiov pred uplynutím aktuálneho poistného obdobia a klient sa rozhodne oznámit svoj n€súhlas so zmenou, musi
konat tak, abyoznámenie nesúhlasu bolo doruöené poislovatel'ovi najneskórV posledni,dei aktuálneho poistnéh0 obdobia.
Ak poistnik oznámi poisfovatel'ovi nesúhlas s úpravou Ví§ky poistného a zárovei nedójde k inej dohode, poistenie Zanikne
UplynUtím aktuálneho poistného obdobja, Ak poistník neoznámi svoj nesúhlas s úpravou poistného v Iehotách uVedeni'ch
V predo§li,ch vetách tohto bodu, má sa za to, ze pojstník súh|asíso Zmenou Vi,§ky poistného.

Ölánok 12
Doba trvania poistenia

1.
2,
3,

Zaöiatok
pojstenia

lanlk polstenla

Zm|UVy, pokial' v poistnej Zm lUVe nie je dohodnUté inak
poistnejZmlUVe dohodnuté inak, poistenie sa dojednáVa na dobu neurötú s poistnym obdobím jeden rok (poistni rok),
Ak nie je zmluva vypovedaná jednou z0 zmIuvnich strán najmenej 6 t!,Zdiov pred ukonöen ím poistného obdobia, predlzuje
sa po uplynuti poistného obdobia automaticky vzdy o d'a|§ie poistné obdobie.

Poistenie v4niká nasledu]úci dei po Uzavretí poistnej
Ak nie je

V

I
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4.

okrem dóvodov zánikU poistenia UVedeni,ch

a)
b)

c)

d)

0
g)
h)

i)

platních práVnych predpisoch poistenie zaniká

písomnoU vípovedbu ktorejkol'vek zo zmlUVnych strán kU koncu poistného obdobia, priöom v1l,poved'm usí byt doruöená
druhe] Zm|UVnej strane najmenej 6 tizdöov pred uplynutím poistného obdobia, Ak do§lo k Zmene Vi,§ky poistného
a poistbvatel' Vy§kU poistného neoznámil tomU, kto s ním uzavre| poistnú Zmluvu najnesköl 10 tízdioV pred uplynutím
poistného obdobia, neUp]atní sa lehota podl'a predo§|ej Vety,
neZaplatenímpoístného:
ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebo|o zaplatené do troch mesiacov odo dia jeho

l)

ll)

e)

V

Uplynutím dohodnUte] doby, ak bolo V ZmlUVe dohodnuté poistenie na dobU Uröitú,
písomnoU Vipoved'ou ktoréhoko|'vek z úöastníkov ZmlUVy do dVoch mesiacov po uzavretízmluVy; VipoVedná |ehota je
osemdenná a zaöina p|yn út' nas|edujúcim dliom po doruöen í vipovede druhej zmluvnej strane,

splatnOsti,

ak poistné Za d'al§ie poistné obdobie nebolo Zaplatené do jedného mesiaca odo dna doruöenia V]i,zvy poistovatel'a

na jeho Zaplatenie, ak neboIo poistné Zaplatené pred doruöením tejto Vi,Zvy, ViZVa poistovatel'a obsahuje

up0zornenie, ze poistenie zanikne, ak nebUde Zaplatené,
Poistovatel'je povinn! doruöit túto VíZVu do jedného mesiaca odo dna splatnosti poistného, Ak nebola vyzva
doruöená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo Zaplatené do troch mesiacov odo döa jeho sp|atnosti.
Tieto Iehoty moino dohodoU ZmluVnich skán predÍzit najviac o tri mesiace, Poistenie Zanikne UplynUtim prislJ§nej
lehOty. To isté platí, ak bola Zaplatená len öasl poistného,
odstúpením poistbvatel'a od zm|uvy, ak pri pravdivom a úplnom Zodpovedaní otázok zo strany poisteného a/alebo
poistníka by poistovatel' ZmlUVU neuzavrel, Toto právo möze poistovatel' up|atnif písomne do troch mesiacov odo dia,
kedy takúto skutoönost zistil, inak jeho práVo zaniká,
odmietnutím poistného plnenia zo zmluvy, ak sa poisíovatel'po poistnej udalosti dozvie, Ze jej príöinou je skutoönost,
ktorú pre Vedome nepravdiVé a|ebo neúplné odpovede poi§teného a/a|ebo poistnika nemohol Zistjl pri dojednáVani
poistenia a ktorá bola podstatná pre uzavretie zmlUVy,
diom VstUpU poisteného do likvidácie alebo Vyhlásením konkUrzu na majetok poisteného,
ukonöením öinnosti poisteného, zánikom oprávnenia poisteného na podnikanie vzmysle príslu§njich právnych
predpisov, zmenou Vo Vlastnickych práVach poisteného a/alebo poistníka. Ktorúkol'Vek z tichto skutoönostije poistník
a/alebo poistení povinny oznámit písomne poistovatel'ovi najneskór do jedného mesiaca odo dna jej VZniku a predlozil
o tom písomni dok|ad,

písomnou Vípoved'ou kazdej zo Zmluvnych strán do 1 mesiaca odo dia poskytnutia poistného plnenia alebo jeho
zamietnUtia, Vipovedná lehota je 1 mesiac a Zaöína plynúl diom doruóenia v!,povede;jej up|ynUtím pOistenie zanikne.
Ak vfpoved'podal poistník a/alebo poisteny, poistbvatel'ovi prinálezí poistné do konca poistného obdobia, na ktoré bolo

poistenie dohodnUté,
pisomnou dohodou Zm|Uvnich Strán,
Ak ide o poistnú ZmlUVU na dobu neuröitú, poistovatel' si Vyhradzuje práVo z Vázneho objektíVneho dóVOdU, ktori
poistovatel' nezapríöinil, nemohol predvída| ani odVrátil a ktori mU bráni V plnení poistnej ZmlUVy pri súöasnom dodrziavani
záVáznych povinností pre podnikanle v poistovníctve, jednostranne a aj bez poskytnUtia Vypovednej lehoty vypovedat
poistnú zm|uvu, Poistbvatel' je V takom prípade povinn}i o Vypovedani a dóvode vypovedania poistnej zm|Uvy bez
Zbytoöného odkladU písomne informovat poistníka.

j)
5

Ölánok 13

Povinnosti po isteného a/alebo poistníka
1

Okrem povinností stanovenych v§eobecne závázními právnymi predpismi je poistenY a/alebo poistník povinnY:
a) odpovedat pravdivo a úplne na V§etky otáZky poistovatel'a tikajúce sa dojednáVaného poistenia,
b) umoznit poistovatel'ovi alebo ním poverenym osobám VstUp do prevádZkovych priestorov poistníka a/alebo poisteného
a Umoznil im posúdit rozsah poistného rizika (nebezpeöenstva), d'alejje povinn! poistovatel'ovi alebo ním poveren!m
osobám pred|ozit'na nahliadnUtie projektovú, technickú, úötovnú a inú odbornú dokUmentáciu a Umounjt preskúmanie
öinnostizariadenia slúziaceho k ochrane prevádzkov}rch priestorov poistníka,
c) bez zbytoöného odkladu, nalneskör v§ak do 30 dní odo dna zmien oznámil poistbvatel'ovi písomne v§etky zmeny
v skutoönostiach, na ktoré sa ho pytal pri dojednávaní poistenia, prípadne ku ktorím do§lo poöas trvania poistenia,
predov§etk}im zmeny poistného rizika (nebezpeöenstva), napr. druh vli,roby alebo öinnosti, poistnej hodnoty zariadenia
(súboru), miesta poistenia, rozsahu poistenia,
d) písomne oznámit pojs{ovatelovi kazdú zmenu svojej adresy V lehote najneskör 15 pracovnich dní odo dia kedy táto
zmena nastala,
e) dbat, aby poistná udalost nenasta|a, dodrziavat povinnosti smerujúce k odvráteniu §kody alebo k Zmen§eniu jej
rozsahu, l{ed'Uz §koda nasta|a a netrpiel poru§ovanie tichto povinnostíZo strany tretich osöb,
bez zbytoöného odk|adu, najneskór v§ak do 15 dníod zistenia §kodovej udalosti oznámil poisíovatel'ovi, Ze §kodová
Udalosl Vznikla, po{at' pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov, predlozil doklady potrebné
k posúdeniU, öi VZniklo práVo na poistné p|nenie a k stanoveniU jeho Vy§ky a umoznií poistovatel'ovi získat kópie tychto
dokladoV, Ak bo|a §kodOVá udalosl oznámená inak ako pisomne, je povinnoslou poisteného a/alebo poistníka ak o to

0
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g)
h)

I

i)
j)

k)

l)

poisfovatel' poziada bez zbytoöného odkladU, najneskór V§ak do 10 dni, potvrdil oznámenie §kodovej Udalosti pisomne
na príslU§nom fonnulári poislovatel'a,
ihned'oznámit polícii Udalost, ktorá Vznikla za okolností VZbudzujúcich podozrenie z trestného öinü a|ebo pokusU oli,
ak do§lo kU §kodovej udalosti, nesmie Zmenif stav touto Uda|ostou spösobeni, kym nie sú poókodené zariadenia
obhliadnuté poisfovatel'om a|ebo ním poverenou osobou, To Véak neplatí, ak pripadná Zmena stavu je nutná
z bezpeönostních a hygienicklch dóvodov a|ebo v záujme zrniernenia ókody, V tichto prípadoch je poistenY a/alebo
poistník povinnY zabezpeöit dostatoöné dókazy o rozsahu §kody (napr, uchovaním po§kodeni,ch zariadeni alebo ich
öastí, fotograí]ckym a|ebo íilmovlm materiá|Om, VideozáZnamom, protokolom o §kode),

zabezpeöit Voöi inému práVa na náhradu spösobenej §kody a práVa na postih a Vysporiadanie,
bez Zbytoöného odkladu, naineskór V§ak do 15 dní oznámit poistovatel'ovi, ze sa na§lo stratené alebo odcudzené
zariadenie, ktorého sa poistná Udalost t]íka, V prípade, 2e Uz poisteni prijal poistné plnenie za toto Zariadenie, Vrátit
poistovatel'ovi poistné p|nenie zníZené o primerané náklady potrebné na jeho opravu, ak bo|o po§kodené v dobe od
poistnej udalosti do doby, kedy bo|o nájdené; ak bo|o zariadenie v tejto súvislosti zniöené, je povinnY vrátit
poistovatel'ovi cenu pouzitel'nych ZVy§koV, najviac vöak sumu, ktorú by dosta| pri predaji Zariadenia realizovanom
V súöinnosti s poistovatelbm, pokial'sa poisfovate]'a poistenlí nedohodnú inak,
Viesl úötovníctvo spösobom a V rozsahu povinností stanovenych príslu§ními právnymi predpismi a V prípade, ak to
súVisí s poistením a|ebo so §etrením poistnej Uda|osti, bez zbytoöného odkladU predlozit' Vyziadané úötOVné doklady
poiStoVatel'oVi,
V prípade Zniöenia alebo straty poistenych Vkladn]lch a §ekovlch kniziek, platobnych kariet, cennych papierov, cenin
a inyoh obdobnych dokumentOV, nevyhnUtne Zahájit Umorovacie a|ebo iné obdobné konanie,

m) V prípade opravy po§kodenych Zariadení zvo]il primerany spósob opravy, v prípade straty poisteného Zariadenia si
obstarat'nové Zariadenia primeranej hodnoty. Ak poistovatel' Uröi, pristúpit k ponukovémU konaniU aleb0 si obstaraf
konkurenöné cenové ponuky,
n) oznámit ZVy§enie poistnej hodnoty zariadenia alebo súborU, ak do§|o V dobe trvania poisten ia k ieho ZVí§eniU Viac ako
o 15"k,
o) dodrziavaf technické a d'al§ie normy Vrátane predpisov Vzt'ahUjúce sa na prevádZku a údÉbupoisteného Zariadenia,
Viest preukáZatel'nú dokumentáciu (napr, prevádzkovi,denník), Udrziavat Zariadenie V dobrom technickom stave
a dodrziavat pokyny pre preVádZkU a údrzbu Zariadenia stanovené vlrobcom,
p) bez zbytoöného odk|adu, najneskör v§ak do 15 dni oznámit poistovatelbvi nové skutoönosti tíkajúcesa po§kodeného
Zariadenia, ktoré nebo|i a/a|ebo nemohli byrZistené pri prvotnom zistovan i rozsah u po§kodenia, resp. zaöiatku opravy
po§kodeného Zariadenia. V prípade, ak poisteny a/alebo poistník nepreukáze nesplnenie tejto povinnostl z objektíVnych
dóVodov, novo Vzniknuté skutoönosti nahlásené poistenym a/alebo poistník po Up|ynutí tejto lehoty poisfovatel'
neakceptuje,
Zbytoöného odkladu písomne oznámil poislovatel'ovi Vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu na jeho

q) bez

r)

majetok,

oznámií poistovate|'ovi, 2e uzavre| poistenie toho istého poistného rizika aj u iného poistovatel'a, uviest jeho názov,

sidlo a vf§ku dohodnutej poistnej sumy najneskór do 15 dní od uzavretia zmluvy u iného poistovatel'a,
plnit'd'al§ie povinnosti dohodnuté VZmlUVe, alebo ktoré sú mU U|ozené poistovateLom Vzmluve, alebo ktoré mU
poislovatel' pisomne oznámi po nahlásenej poistnej Udalosti.
Poistenli a/alebo poistník je povinn]i:

s)

2,

a) dodrziaval bezpeönostné predpisy, technické predpisy a d'al§ie normy Vrátane predpisov Vzlahujúcich sa
b)
c)

3.

d)

na

prevádzku, údrZbu a kontrolu poisteného zariadenia,
Viest preukáZatel'nú evidenciu o poistenom Zariadení,
Zabezpeöit obs|uhU a|ebo rjadenie poisteného zariadenia osobou, ktorá má predpísanú kvaliíikáciu a|ebo opráVnenie, alebo
ak nie je kvalifkácia a|ebo opráVnenie predpísané, osobou, ktorá bola preukázate]'ne na obsluhu alebo riaden]e za§ko|ená,

V prípade Vzniku §kody Uschovat V§etky po§kodené diely, k]im poistovatel' nevydá súhlas s ich likvidáciou.
Polstník je povinní bezodk|adne oznámit príslu§némU orgánU polície kazdú vzniknutú §kodoVú udalost následkom haVárie
samohybného pracovného stroja alebo Vozidla, ktoré vykonávalo prepravu samohybného pracovného stroja na miesto
v}',konu prác, ako aj plnit iné povinnosf stanovené aktuálne platním zákonom o cestnej premávke,

l

Ö|ánok 14

Povinnosti poisfovatel'a
okrem povinnosti stanovenych V§eobecne záVáZni,mi práVnyml predpismije poistbvate|' povinny:

a) ZachováVat mlöanlivos[, a to najmá o skutoönostiach tykajúcich sa poistenia, ako aj o skutoönostiach, ktoré sa dozvie
pri Uzatvorení poistenia, jeho spráVe a pri likvidácli poistnych Udalostí, a to nielen pokia]'ich poisteny a/alebo poistník

oznaöíZá döVerné, Poist'ovatel' móze tieto informácie poskytnút len so súhlasom poisteného aialebo poistníka, alebo
ak to ustanoví v§eobecne závázn! právny predpis,
b) bez zbytoöného odldadu, nalneskór v§ak do 15 dnípo ukonöen í vy§etrovan ia písomne informovat poisteného o rozsahU
a ví§ke poistného plnenia,
Vrátil poistenému a/alebo poistníkovi originálne doklady, ktoré si Vyziadal,
Umoznit poistenému a/alebo poistníkovi nazriet do podkladov, ktoré poistovatel sústredi| v priebehu Vy§etrovania
a vyhotovit si ich kópiu, av§ak okrem podk|adov, ktoré poistbvate|' povaZuje za döverné,

c) po ukonöení Vy§etrovania
d)
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Ólánok 15

príslu§nosf súdu
V§etky spory akéhoko]'vek druhu, ktoré móZu vzniknút na Základe zmluvy a|ebo V súVislosti s öou medzi poisfovatel'om
a poistníkorn a/alebo poistenym alebo inlmi oprávnen]imi osobarni, spadajú do právomoci súdov SR a budú rozhodované
podl'a právneho poriadku SR,

Ölánok

,l6

Prechod práv

1,
2,
3.

Ölánok í7
Doruöovanie

T_l

Ak má poisteni voöi po§kodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy alebo zníZenie döchodku, alebo
na Zastavenie jeho Viplaty, prechádza toto práVo na poislovatel'a, ak Za poisteného túto sumu zaplatil alebo za neho

Vypláca döchodok,
Ak bolo zariadenie V bezpodielovom spoluV|astníctve manzelov, ktoré zaniklo smrt'Ou a|ebo Vyhlásením Za mrtveho toho
z manzelou, ktor! uzavre| poistnú zmlUVU, povazuje sa Za poistníka ten z manze|ov, ktor]i je nad'aIej vlastníkom alebo
spoluVIastníkOm zariadenia,
Ak bezpodlelové spoluvlastníctvo manzelov Zaniklo inak ako z dóvodov uvedenych Vods, 2, tohto ölánku, poistenie
zanikne uplynutim poistného obdobia, na ktoré bo|o poistné zap|atené.

ísomností

1.

Poisfovatel' zasiela písomnosti na pos|ednú známu adresu poisteného alebo poistníka. Písomnost' poistovatel'a
poistenému alebo poistníkovi (d'aIej len ,Édresát"), sa povaZuje za doruöenú döom prevzatia písomnosti adresátom
a|ebo döom, kedy adresát prevzatie pisomnosti odopre|, V plípade, ze sa písomnost Ulozí na po§te kvö|i nezastihnutiu
adresáta s tim, ze sijU adresát V prislu§nej |ehote nevyzdvihol na po§te, povazuje sa Za doruöenú v posledny dei tejto
uröená

lehoty, aj ked' sa adresát o jej Ulození nedozvedel, alebo dnom, kedy bola písomnosl Vrátená poistovatel'ovi ako

2.

nedoruöená pre ZmenU adresy, ktorú adresát neoznámil.

Ak do|ozí adresát, ze mu príslu§ná pisomnosl nebola doruöená z döVodov hodnich osobitného zretela, móze na

to

poistbvate|' prihliadnut s ohl'adom na okolnosti prípadU.

Ölánok 18
b Vybavovania st'aiností

Sfainosti moZno podat na

akomkol'vek priamom alebo nepriamom kontaktnom mieste poístovatel'a (napr, osobne na

pobOÖke, písomne po§tou, te|efonicky, e-mailom alebo Vyplnenim kontaktného formUlára na internetovej stránke poislovatel'a),

Sfazovatel'má Zárovei moznost'sa so svojou staznostou obrátit aj na orgán VykonáVajúci dohl'ad nad finanönim trhom,
Ölánok

l9

T-l

Vfklad pojmov

Pre úöely tohto poistenia platí:
Öasová hodnota poisteného Zariadeniaje noVá hodnota Zariadenia Znízená o sUmU ZodpovedajúcU stupiU opotreboVania

1,

2,
3.

4,
5,

6,
7.

8.

alebo iného znehodnotenia,
Elektronické zariadenie je zariadenie, ktoré pre svoju funkciu VyUzíVa elektronické prvky a ktoré s|úzi najmá na riadenie
stro]ov, prístrojov,zariadenía v}irobnich procesoV alebo na meranie fyzikálnych alebo inich VeIiöín,
Haváriaje náraz alebo stret, priöom nárazje zráika poisteného vozidla s nepohyblivou prekáZkou (napr. stena, iné stojace
vozidlo) a stret je zrázka poisteného vozidla s pohybujúcim sa objektom (napr, iné vozidIo, ölovek, zviera).
Náhodná udalosfje uda|osl, o ktorej sa odöVodnene predpokladá, ie mó2e v óase trvania poistenia nastat', aV§ak V óase
uZavretia poistenia sa e§te nevie, kedy nastane alebo öi VóbeC nastane.
NespráVne vyhodnotenie kalendárneho dátumu v,lpoötovou technikou je akékol'Vek po§kodenie, následné §kody,
náklady, nároky a Vydavky, predbezné aj iné akejkol'Vek povahy priam0 öi nepriamo spósobené zlyhaním, nespráVnym
fUngovaním a nedostatkami akéhokol'vek poöítaöového systémU a|ebo siete, poöítaöového hardvéru, softVéru, Zariadenia
na spracovanie informácií, poöitaöovlch komponentov, médií,mikroöipoV, ZabUdovanich öipov, integrovanych obvodoV
alebo podobnych Zariadení öi inich Záznamov, ak správne nevyhodnotia akikol'Vek kalendárny dátum ako skutoöny
kalendárny dáturn, alebo ak nezachytia, neu|oiia, nezachovajú, nezvládnu, nevyhodnotia alebo nespracujú údaje a|ebo
informácie V dósl€dkU toho, 2e berú aklkol'vek dátum inak ako je skutoöny kalendárny dátum alebo V dösledkU toho, ze
ak}''kol'vek pokyn, ktori bol naprogramovany do poöítaöového systému a|ebo siete, öi d'al§ích vy§§ie menovanych
technicki,ch prostriedkov pre prenos dát je pokynom, ktori spösobuje zmazanie, stratu, deformáciu alebo modifikáciu
údajov a informácii a neschopnost Zachytit, Ulozit alebo spráVne spracovaf takét0 údaje pred, V priebehU a po Ukonöení
akéhOkol'üek dátUmU.
opotrebenie je prirodzen}' úbytok hodnoty zariadenia spösoben! jeho pouZivan im.
,Poistenie je práVny, Vzfah,
ktorym sa poist'ovate|' ZaVáZuje poskytnút poistenému poistné plnenie Za poistnú Udalost
a ktorym sa poistník ZaVázU]e platit poistné,

Poistenyje fyzická alebo právnická osoba, na ktorej majetok sa poistenie VztahUje,
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9,

Poistná dobaje öas, na ktori sa uzatvára zmluva. Je ohraniöená dátumom vzniku poistenia a dátumorn jeho zániku,
10. Poistná zmluva je písomn! dvojstranny práVny úkon, na Základe ktorého VZniká pojstenje fyzjckich a práVnickich osob,
1 1 , Poistné obdobie je öast poistnej doby dohodnutá v poistnej zmluve a|ebo stanovená právn ym predpjsom, Je to öasov;i

Úsek, za ktorí sa platí pojstné, Prijednorazovo pIatenich poisteniach je pojstné obdobie totozné s poistnoU dobou,
12, Poistné riziko (nebezpeöenstvo) je mozná prióina VZnikU §kody uvedená v poistnejzmluve, na ktorú sa poistenie Vzíahuje,
13, Poistník je fyzická alebo práVnická osoba, ktorá UZaVrela s poistovatelbm poistnú ZmlUVu a je povinná platit poistné,
14, Poistné plnenie,je náhrada poskytnutá,poistovatel'om na základe pojstnej zmluvy v prípade vzniku poistnej udalosti,

15, Poistovatel'je

cSoB Pojslovna,

a.s., z|zkova 11,811 02 Bratis|ava, Slovenská repub|ika zapísaná v OR oS Bratislava
444lB, lÖo: 31 325 416.
16, Poökodenie zariadenia je zmena stavu zariadenia, ktorú mozno objektívne odstránil opravou alebo úpravou,
17, Prenosnó eleKronické zariadenie je elektronické zariadenie, pre ktoré je obvyklé, ze sa jeho bezná pracovná öinnosí
VykonáVa na róZnych miestach aza timlo úöelom je prená§ané alebo premiestliované, lde napr, o rózne meracie
l,, odd, Sa, Vl, ö,

Zariadenia, medicínske prístroje, notebooky, mobilné telefóny, fotoaparáty, kamery a inú spotrebnú eIektronikU,
1B, PrevádzkyschopnY stav je taki stav zariadenia, v ktorom je po úspe§ne dokonöenom preberacom teste a skú§obnej
prevádzke (ak je pozadovaná) schopné plnit Uröené fUnkcie a dodrziavat hodnoty parametrov V medZiach stanovenich
technickou dokumentáciou,
19. Priamy úder blesku je bezprostrednY prechod blesku (atmosférického vi,boja) poistenym zariadením aIebo bezprostredné
pÓsobenie energie blesku (atmosférického v!,boja) a|ebo teploty jeho Viboja na poistené zarjadenie, priöom jeho úöinok
a nás|edky sú dostupn]i'mi t€chnickími prostriedkami jednOzn aöne identiflkovatel'né, Za priamy úder blesku sa nepovazuje

pÓsobenie elektrického prúdu (napr. poöas búrky, prepátim, prúdovim nárazom, chybami V izolácii, nedostatoönym
kontaktom, Zlyhanírn meracieho, regUlaöného alebo istiaceho zariadenia) na elekkické Zariadenia,
20, Primeran1!'mi nákladmi na opravu zariadenia sa rozumie hospodárne Vynalozená cena opravy Zariadenia alebo jeho
öasti, ktorá je V öase VZnikU poistnej udalosti V mieste obvyklá a Zahrlia:
a) náklady na náhradné diely a nevyhnutni materiál do Vi§ky novej hodnoty nahradzovanych dielov a materiálu V öase
VZnikU poistnej Udalosti,

b)

náklady na práCu, Vrátane nákladov na rozobratie a opátovné Zostavenie,
náklady na dopravu zariadenia na miesto poistenia a Z miesta opravy,
d) colné a iné pop|atky, ak boli zahrnuté v poistnej sume,
Náklady na provizórnu opravu sú ZahrnUté do primeraních nákladov na opravu zariadenia Ien Vtedy, ak tieto nák|ady sú
súöast'ou celkowch nákladov na opravu a nezvy§ujú p|nenie poistbvate]'a, ak poisfovatel'nerozhodne inak,
Prirnerané náklady na opraVU zariadenia nesmú presiahnUt öasovú hodnotu Zariadenia, ak poisfovatel' neUröí inak,

c)

21. Prísluöenstvo eleKronického zariadenia sú veci so zariadením pevne spojené, ktoré sú po technicke] stránke
nevyhnutné pre VykonáVanie Uróitej öinnosti Zariadenia podla jeho úöelu a sú uröené k tomu, aby boli s elektronickyrn
zariadením trvale uzívané,

22, Príslu§enstvo stroja je pomocné zariadenie, pomocné prístro]e a prostriedky so strojom pevne spojené, ktoré sú po
technickej stránke nevyhnutné pre öinnost stroja podl'a jeho úöelU.

23, Samohybn1!, pracovn! strojle vozidlo uröené na Vykon pracovnej öinnosti, Za samohybny pracovnli stroj sa nepovazuje
Vozidlo, ktoré je uröené na prepravu osöb alebo nákladu V akejkol'Vek forme. Za samohybny pracovny stroj sa povazujú

Vozid|á kategórie T (kolesové traktory), C (pásové traktory), R (pripojné Vozid|á traktorov), s (traktoími lahané vymenitel'né
strole), P (pracovné stroje) a V (ostatné stroje) za podmienky, 2e sú uröené na prácu. Za samohybn! pracovn! stroj sa
nepovaZujú vozid|á kategórie L, Ls, M, N a o a vozidlá so zvlá§tnym EÖV typu V, C a M, Kategórie vozídiel sú definované
V pravidlách cestnej premáVky.

24, Stroije vlastnr'stroj, strojné zariadenie alebo techno|ogická linka, Je to technické zariadenie, ktoré je samostatne schopné
vykonával prácu alebo slú2i na zmenu jednej formy energie na druhú,
25, Stroiné zariadenie je súhrn niekol'kYch vzájomne (technologicky a kon§truköne) prepojenlch stroiov a mechanizmov
uröenlch na plnenie predpísan)ich íunkcii.
26, Strojné a/alebo eleKronické zariadenie zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku je zariadenie, ktoré je pevne
mechanicky spojené s vozid|om alebo podvozkom, ktoré bez pouZitia náradia nie je mozné demontovat',

27, Súbor tvoria zariadenia, ktoré majú podobni alebo rovnak! charakter, alebo sú uröené k rovnakému hospodárskemu
úöelu,

28. Za súÖast' zariaden ia sa pova2ujú veci, ktoré k nemu podl'a povahy patria a nemózu byt'oddelené bez toho, aby sa tim
zariadenie neznehodnotilo. Za súöast Zariadenia sa nepovazujú externé nosiöe dát a dáta potrebné pre základnú funkciU
zariadenia,
29, §kodová udalost je náhodná udalosi, poöas ktorej dochádza ku vzniku §kody, ktorá móZe byt dövodom vzniku práva na
poistné plneniej ökodová udalost nie je V§ak totozná s poistnoU uda|ostou.
30, §kodou sa iozumie po§kodenie, zniöenie, odcudzenie alebo strata veci,
31 , skody spösobené jadrovou energiou sú §kody vzniknuté:
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a)
b)

Z ioniZUjúceho 2iarenia alebo kontaminácie rádioaktiVitoU z akéhokol'Vek rádioaktíVneho odpadU a]ebo Zo spal'ovan
jadroVého paIiVa,

z

rádloaktíVnych, toxicki,ch alebo inak rizikovych alebo kontaminUjúcich Vlastností akéhokol'Vek nUkleárneho
zariadenia, reaktoru a|ebo nUkleárnej montáze alebo nukleárneho komponentU,
c) z pösobenia akejko|'vek zbrane VyuzíVajúcej atómové a|ebo nukleárne §tiepenie alebo syntéZu a|ebo inú podobnú
reakciU, rádioaktíVnej sily alebo materiálu,
32, Terorizmom sa rozumie pouZitie sily alebo násiIia aIebo hrozba pouZitia sily a|ebo násilia akejkol'vek osoby alebo skupiny
|'Udí, samostatne alebo V niekoho prospech a|ebo V spolupráci s akoukol'vek organizáciou alebo Vládou, spáchané Z
politického, nábozenského, ideologického alebo etnického dóVodU alebo úöelu, spösobujúce ujmu na l'udskom zdraví,
hmotnom alebo nehmotnom majetku a|ebo infra§truktúre, Vrátane úmyslu ovplyviovaf akúkol'Vek Vládu, Zastra§ovaf
obyvatel'stvo a|ebo öasl obyvatel'stva,
33, Trva|fm znehodnotením sa rozumie, ak sa zariadenie uZ nedá pou2it'pre svoj úóe| v§eobecne a|ebo pre poisteného,
34, Udribou je súhrn öinností zabezpeöujúcich §tandardnú technickú spósobiIost a hospodárnost prevádzky zariadenia,
spomal'u]úci fyzické opotrebenie, predchádzajúci jeho následkom a odstrariulúci drobnej§ie chyby, spravidla bez
demontáze dielov a bez vlmeny súöiastok a podl'a predpisov v!,robcu alebo dodáVatel'a Zariadenia,
35, Ukonöením öinnosti poisteného sa.ozJm

a)
b)

c)

d)

e:

u právnicklich osöb, ktoré sa Zapisujú do obchodného registra, Vymaz Z obchodného registra,

U práVnick]ich osób, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, Zru§enie práVnickej osoby Zriadovatel'om alebo
Vimazom z príslu§ného registra,
U podnikatel'ov - ryZick}rch osób, ktoré sú zapísanév iivnostenskom reg]stri, vÍmaz z Zivnostenského registra,
u podnikate|'ov - fyzick!,ch osöb, ktoré nie sú zapísané V zivnostenskom registri, Zánik opráVnenia k podnikate|'skej
öinnosti,

36, Vnútorné nepokoj€ sú násilné nepokoje, vzbury, územne izolované ojedineIé akty násilia (hrozba pouzitia alebo pouzitie
násilia) alebo iné akty podobnej povahy motivované politicky, sociálne, ideologicky, nábozensky a pod,
37, Vojnové udalosti sú Vzbury, povstania, hromadné násilné nepokoje, násilné konania motivované politicky, sociálne,
ideologicky, náboZensky38, Vozidlo je motorové Vozid|o alebo prípojné Vozidlo Vrátane jeho Vibavy a príslu§enstva, ktoré bude alebo ]e vybavené
pIatnim s|ovenskym technickim preUkazom, slovenski,m evidenönim öíslom a p|atnym osvedöením o teohnickej kontrole
podl'a platného Znenia zákona o premáVke na pozemnlch komunikáciách (cestny Zákon), priöom:
a) motorovym Vozidlom sa roZUmie cestné nekolajové vozid|o s v|astnym pohonom,
b) prípojnym Vozidlom sa roZUmie cestné neko]'ajové Vozidlo bez vlastného pohonU, ktoré sa pripája k motorovémU VozidlU.
39, Vlibava vozidla je prisluöenstvo a doplnky, ktoré sú zabudované vo vozidle, Za vYbavu vozidla sa nepovaZujú poöítaóové
zarjadenja, ktoré nes|úzia na prevádzku VoZ]dla a predmety V rozpore s práVnym predpisom pre prevádzkU motorovich
VoZidiel.

uibeí zaliadení sa

povaZuje jedno alebo skuplna zariadení vymenovaniich v zmluve,
je
41, V;ibuch
náhly niöivi prejav tlakovej sily spoöíVajúci v rozpínavosti pIynU alebo pár. Vlbuch nie je aerodynamick]i, kesk
vlbuch
v spal'ovacom priestore spal'ovacieho motora a inych zariadení, v ktorfch sa energia víbuchu alebo Vy§§ieho
alebo
tlaku ciel'avedome VyUzíVa.
42. Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá V pracovnopráVnych vztahoch, a ak to ustanovuje osobitny predpis, aj V obdobni,ch
pracovnych vzt'ahoch VykonáVa pre ZamestnáVatel'a Závislú prácu,
43, Znehodnotenie zariadenia je Zmena stavu Zariadenia, pri ktore]je zariadenie nad'alej fUnköná, a|e Zní2i sa jeho hodnota,

40. Za

44. zniöením zariadenia sa rozumie zrnena stavu zariadenia, ktorú objektíVne nie je mozné odstránit' opravou, a preto
zariadenie Uz nie je mozné d'alej poUzíVat na póvodn!, úöe|,
45, zvysky sú öasti Zariaden ia, ktoré bolj postihn uté poistnoU uda|ostou a boli nahradené novimi, za ktoré poistovatel' poskytol
poistné plnenie. PoUzitel'né ZVy§ky sa od poistného plnenia odpoöitajú s prihliadnUtím na rnoznosti ich d'al§ieho pouZitia.

Ölánok 20
S oloöné ustanovenia
1

,

Poislovatel je oprávnenjl v súlade s platnym Zákonom o ochrane osobnych údajov a Nariadenim Európskeho parlamentu
a Rady (EU) ö, 2016/679 o o0hrane fyzickích osöb pri spracúVaní osobnich úda]ov a o Vol'nom pohybe takychto údajov
(d'alej len ,,Nariadenie") pre úöely vedenia zmluvného vztahu s dotknutou osobou, predmetom ktorého je
poistenie, získaval a spracúVat osobné údaje poisteného a/alebo poistníka, ktoré sú nevyhnUtné na dosiahnUtie úöelu
spracúVania na Základe platného zákona o poistovníctve.

2,
3,

Dodatoöné inform_ácie o spracúvaní osobnych údajov ÖSOB Poistovilou, a,s, sú definované V l\,4emorande ochrany
osobnych.údajov CSOB Finanönej skupiny, ktoré je dostUpné na stránke WWW.csob,sk,
Na úöely identif]kácie klientov a ich ZástUpcov a Zachovania moznosti následnej kontroly tejto identifikácie a na d'a|§ie úöe|y
V súlade s p|atnim Zákonom o pois(ovníCtVe sú klienti a ich zástupcovia aj bez súhlasu dotknutlch osób povinní poisiovni
na jej ziadost poskytnút osobné údale v rozsahU Uvedenom V Zákone o poisfovníctve,
Ak sa niektoré ustanovenia ti,chto VPP SEZ 2019 stanú nep|atnlmi a|ebo sporn]imi v dösledku zmeny v§eobecne
záuáznych práVnych predpisov, pouZije sa takli v§eobecne ZáVáZny práVny predpis, ktor]i je im svojou povahoU a úöelom
najbliz§í.
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Jazyk

4,

0dchylné

5,

ustanovenia

6,

V§etky dokIady a dokumenty tlkajúce sa poistenia sa poislovatelovi predkIadajú v slovenskom jazyku. V prípade, ak boli
Vystavené V cUdzom jazyku, mUsí k nim byt'prilozeni úradne overeny preklad do slovenského jazyka, av§ak s Vínimkou
dokladov a dokumentov predkladaniich poistbvatel'ovi V öeskom jazyku. v pripade dokumentov (Vrátane poistnej ZmlUVy)
a dokladov tlklúcich sa poistenia predlozen}rch poistbvatelbm má v pripade nesúladu prednost' dokument (vrátane
poistnejzmluvy) a/alebo doklad predloZeni,v §tátnom jazyku Slovenskej republiky,
V zmluve sa moZno od Ustanovení tichto VPP SEZ 2019 odchíIit'a Upravit tak Vzájomné práVa a povinnosti, ak Z povahy
ich Ustanovení nevyplyva, ze sa nemozno od njch odchi,lit.
Zmeny V ZmlUVe mozno Vykonat'|en písomnou dohodou úóastníkov, inak sú neplatné.

Ólánok 2í
závereöné ustanovenia

Úöinnost

l 1,

2,
3,

Tieto VPP SEZ 2019 sú neoddelitel'nou súóaslou ZmlUVy.
SchváIené predstavenstvom poistovatel'a döa 24.09.2019,

Tieto VPP

sEZ 2019 nadobúdajúplatnost dóom ich schválenia predstavenstvom

poistovatel'a

a úöinnost' diom

0,1.10.2019.
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a§oB

Klauzula SEZ 008 2019
Poistenie technologického vybavenia budov

Za súbor technologického Vybavenia bUdov sa pre úöely tejto Zmluvy povazujú V§etky zariadenia, ktoré slúzia na prevádzkovanie bUdovy, nie sú
UVedené V úötovnej evidencii poisteného na úóte investiöny majetok, ale sú Zahrnuté V majetkovej karte nehnUtel'ností, lde napr, o:
a) Vi,lahy, pohyblivé schody,
b techno|ogické Zariadenie kotolne Za podm]enky, ze je pevne spojené s bUdovou,
c Zariadenie pre ohrev Vody, ak je pevne spojené s budovoU a je napo]ené na VodoVOdnú sief,
d klimatiZaöné zariadenja Za podmienky, Ze sú pevne spojené s budovou,
e pohonné jednotky elektromechanicky poháöanlch brán, eIektronickf vrátnik,
aktíVne elektronické Zabezpeöovacie systémy (PCo, EZS, EPS a iné poplachoVé systémy), Vrátane kamier tichto systémov,
a podobne, Nejedná sa o zariadenia, ktoré bezprostredne slúzia ako súöast Vyrobnych teohnologicki,ch Zariadení (napr. Virobné linky a ich

f)

prísIu§enstvo),

l

Táto klaUZUla nadobúda úöinnost' dnom 0'1.10,2019
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Poistenie majetku a zodpovednosti podnikatel'ov

J-

Csoa

lnformaön! dokument o poistnom produkte

Spoloönost': ÖsoB Poist'ovfra,

a, s.

Produkt

Slovenská republika

Poistenie podnikov a podnikatelov

Tento informaöny dokument Vám má poskytnút' základ n! prehl'ad
o rozsahu a pod m jenkach poistenia, priöom
kompletné informác ie pred Uzavretím zmluvy a zmluvn
é informácie o poistnom p rodukte sú uvedené v poistnej
zmlUVe, V§eobecny ch a osobitn]ích poistntlch podmie
nkach a Zmluvnych dojed nanjach
o akí typ poistenia ide?
Pojslenie kryje §kody na maietkU pois|eného, prípadne §kody,
za ktoré je poisteny lodpovédnti
v závislostiod ro7sahu poislenia dohodnulého v poistnej

r.ÁiÚ''''-'"'""*''

2§
ld
r'

'/

co P p."a."tom

poistenia?

V poistnej zmluve móze byt dojednané poistenie maietku
alebo
polslenE zocípovednosti za skodu alebo obe lieto hlavné

Elöo

poislénia

asistencia
ijáwi
obnove_.prevádzky po wniku hav;;in;; sit;;;];
:::!:l:f |'i
(Upralanle,
ochranu vá§ho majelku, vyhtadanie nowc-h
Órieslorov.
prestahovanie, zíiadenie núdzovej lelefonickei
ústrédne), l,]
asislencia. zdravolná
Automatickou sÚÖaslou §ú a§istenöné slu2by: technická
(organizácia a Úhradá nákládov na odslránenie
nauariineno-

asistencia (lzv. l;kár na

telefó;e).

bw
ve;i
s poislnou

maietku, tak prédmetom poistenia móie
il:].]y^*,..'^"s,p_9i:renie
ouoova..stavebné
súóasti, wrobné a prevádzkové zaliadenia, zásobv.

osoDltneno chaíakeru a náklady \'ynalo'ené v st]vislosti

sú vybrané úzikéz njzéie Uvedenych Uvedené
zmluve:

Poistené riziká

v poistnej

:,

r'

"

"
r'

ffi,,:."""rr",!"il,i:í,3J:fi::x,"o?:íi*.,o
ioisrenie

ilLi' "--

v poislnej

zmluve,

súvislosli s Wkonom podnikalelskéj óinnosli

ni";" p."dmetom poistenia?

.majetku sa neyztahuje na: budovy bez
kolaudaöného
rozhodnutia, arrl'ooooo nevyuzivané
nehnulelnosti, nehnutelhosti na ltárycn sri vylbnavane

t poistenie

stavebné Upravy, ak tielo úpraw mali Últyv na únítstoay,
verejné pozemné komunikácie, verelné iozvody elekkiny,

plyru, Vody. tepla a verejné elektronic'ké komuniiaöné
sieté,

!!!i":ijr$.#:Í:

'rieűara.
i::,ll""].í"g§ffT;"É"jffi"r;:"r#"
züeratá.
a mikioorgániíny. pÉu'lorJ,
iora;o,ie
Vozidlá, lanové dráhy,

t poistenie zodpovednosti

2a §kodu sa nevzíahuje na §kodu,
inak ato poistenou öinnostou, na §kodu,
kloru spósobíle sebe alebo spolupoislenej osobe. blízkej
ktorú ste^spösobili

n:|t: Éilt.i,:'§"i?;"""rró

boi"tu"i"

'pi".us"ni;

'

zariadení,

poistenie strojnych a e|éktronicl§ich
poisleniepreru§enia p,evaa,ry151r6;n!---

Pokuty, penále. §kody na ;ivolnom

-

§peciíikované

Ak si, vybéíietépoistenie zodpovednosti za §kodu,

pojstenie

poistneizmluve,

:*il? fliii lÍi"$"l;

predmetom akéhokolvet povinného, 2ákonného
alebo
.
povlnne, zmluvného
poistenia podla právneho poíiadku

rizikám
_ zivelné, v dó§ledku o.icudzenia
;őal;iy
il3Ji!i|%fi|,i?l*.
alebo proti v§étldm rizikám,
boislenie protivsetkúm

Poistné sumy píe iednollivé píedmelv Doislenia sú bliz§ie

v

V

sa

'Í"l'"':il"""T.ffi".'.'#xfr::i,

;x*nu,ff'i:fir""§l",Ji:iÍ
sprenéverou. úmyselnym konanlm, Vojnowmi
:f9!"9d"T
udalostaíni, §trajkom alebo teíorizmom, iiarenim,

2amorénim a Pod'

Vzanuje na náhradu §kody. ktoíU spósobíte inej osobe
v §úvis|osti

s Vykonom va§ej podnikatel'skej öinnosti §pecmkovaílej poistnej
V
zmluve,
Polstenie sa yztáhuje na §kody:

.

na
na.

Veci

jej po§kodením, zniöením. stíalou. poistenie
sa wtahuie ái
májetkovú Ujmu, klorá r2nikla vlastnikovi Veci nauaov v
oo-iáu-J

u3lého,

.

náklady na |ikvidáciu ,nie"n"i u"ii,

_lst<u,.,
zapozlcanle
náhíadného slroja,
na

_zdravi

alebo 2ivote

-nánJÜ'iJ

osoby- náhrada za bolest, náhrada za stazenie

spolocenského uplátnenia, slralu 2árobktr, u§lí zisk, nákJadv
§ooiené
s,Iieöenlm , náklady na pohreb, regresy poistoúrr,

.

"osr,Óo*ii"liri"ll

uJmy,

na zvieíáli -jeho zranenin. usmrtenlm, strátou, poislenie
sa \azrahuie

_

náklady V podobe uiter,o ,iir.,,,.
:l"1:_
,.yj.""
spolenel_"l"]|9",]
so slalosllivostou o z€nené zviera.
"ar,i"jv

Poistenie sa vztahuje aj na §kody:
vyplwajúce z Wkonu vlastníckeho práva,
naUzíVanych/prenajatlíchnehnuteíno§tiach,
na odlozenjich veciach va§ich zamestnancov,

.
.
.
.

Vyplivajúcu 2 prevádzkovéniá sociálnych, rekreaönúch
Zariadeni, Wplyvajúcu 7 úöasti na Mi§tavách,
\rzniknutú pri organizovaní kultúmych a spoloöenskych podujatí,
vyplwajúcu z drzby zvierat, ktoré
Wúiívate na staleniÓ.
Poistná suma pre poistenie Zodpovednosli za skodu bude stanovená
V poistnej zmluve,

.
.

T}ikajú sa kr]tia nejaké obmedzenia?

celková W§ka poistného plnenia je obmedzená
w§kou

poistnejsumyalebolimitov,

Nie §ú kMé §kody

vándalizmom, ak píipad nebol §elreny pollciou.
Ak poluéílepoünnosti uvedené v poistn)ich podmienkach,
poístovalel móze znl2it poistné plnenie,
Plnenie poi§tovatel'a pre pripad odcudzenia Vécíza jednU
poistnú udalost je obmedzené limjtom zodpovedajúcim
§pösobu Zabezpeöenia v öase poistnej ud;losti,
pozadovanému poistovatel'om,
Ak_v öase poistnej udalo§ti je poistná suma poistenej veci
niz§ia ako je.j poistná hodnota, poisfovater znízi póistné
plnenie V rovnakom pomeíe, vakom je poistná suma
k poistnej hodnote,

.:]l

I

aksú stanovené poistovaúlom.

\rzniknuté odcudzením alebo

@

Kde sa na mia vzfahuie krytie?

'
"

Poislenie majelku sa Vztahuje na poistné Udalosti, kloré Vám ako poistenému Vzniknú na mieste poistenia na území
slovenskej
republiky uvedenom V poistnej zmluve.
Poistenie zodpovednosli za skodu sa Vztahu]e na poislné udalosti, kloré Vy ako poisten}i spósobíte a za klolé zodpovedáte
na území
uvedenom v poistnej zmJuve.

Aké mám povinnosti?

-

LJ§kutoönite opatrenia, aby poistná udalost nenastala alebo bola öo najmen§ia.

Vpripade Vzniku§kodovej udalostitÚto skutoöno§t bezodkladne, najneskördo

15 dní oznámte pojstovate|,ovi, posk},tnite jej informácie
vzniku a rozsahu následkov,
Umoznite poistovatelovi Vstup do poistenych objektov za úöelom posúdenia roz§ahu poistného rizika a po Vzniku
§kodovej udalosti
rozsah po§kodenia.
Neodkladne oznámte polícii poistnú udatosf, ak nastala za okolností nasvedöujúcich spáchanje trestného öinu alebo priestupku,
a predlozte policajny protokol,
predlozte poistovatelovi v§etky pozadované
doklady potrebné na \,ysetrovanie §kodovej/poistnej udalosti.
zabezpeÖte vedenie ÚÖtovníctva V zmysle povinností stanovenych príslu§nymi právnyói predpismi a v pripade poistnej
udalosti na
Vyziadanie predlozte údtovné doklady poistovatelovi,
oznámte poistovatej'ovi zwsenie poistnej hodnoty vecialebo súboru, ak do§lo v priebehu poistenia k jej zw§eniu o viac ako
15%,
odpovedajte pravdivo a úpIne na vsetky otázky poistovatela,
oznámte poistovatelbvi vstup do liküdácie alebo vyhlásenie konkuzu na Vá§ majetok.
oznámte poistovatel'ovi, ze ste uzavreli poistenie toho islého poistného íizika aj uiného poistovatela, uved,te jeho názov,
sídIo a w§ku
dohodnutej poistnej sumy,
o jej

Kedy a ako uhradím platbu?
Poistné je splatné pnl'm dÖom poistného obdobia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak je
poislného V splátkach, je ich Wóka a splatnost uvedená v zmluve,

V

zmluve dohodnulé platenie

Poistné móze byt uhradené poéiowm pelia2nym poukazom, prevodom na úöét, Vkla(iom hotovosti na úöet, ato podl,a pokynov

poistovatel'a uvedénvch pri L]zatváraní poistne]' zmlUVy,

l-.'

íA

Kedy zaéínaa konöí krytie?
zaöiatok kMia
Poislenje lznjká nasledujúci deh po uzavretí poistnej zmluvy, pokial' V zmluve nie
ie uvedené inak. Ak nie je
poistenie sa dojednáva na dobu neuróitú s poistn\rm obdobím-1 ;ok
Goislnv rok).
Koniec krytia

V

zmluve ovec,ené inak,

KMie konóí:

. up]ynulím dohodnutej poistnejdoby, ak bolo v zmluve dohodnuté poistenie na dobu Uróitú,
nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo Zaplatené do troch me§iacov
' jeho
splatnosti,

'

.
.

.

g

odo

dia

nezaplatenim tzv. následného poistného, ak poi§tné za d'al§ie poistné obdobie nezaplatíte do í mesiaca odo döa
doruöenia Wzvy na
jeho zap]atenie, Ák Vám V}zVá nebola doruöená do jedného mesiaca odo döa splatno§ti
následného poistnéno, poistenle zinixne, at
ná§ledné poistné neuhradíle do 3 mes:acov odo dia jeho splatnosti,
diom vstupu Va§ej spoloönosti do likvidácie alebo Vyhlásenim konkurzu na Vá§ majetok,
Ukonöenim Va§ej podnikatél3kej öinnosti, zánikom oprávnenia na podnikanie vzmysle príslu§n}ich právnych predpisov, predajom
poistenych veci,
dohodou zmIuvnvch strán.

Ako mözem zmluvu vypovedaf?
zmluvu mözete písomne Wpovedat:
. do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy,
. do 1 mesiaca odo dfia Vystaveniá oznámenia o poslq^nutí poistného plnenia alebo jeho zamietnutia,

koncu poistného obdobia, ak va§a písomná wpoved' nám bude
' 6!utiZdiov

doruöená v lehote minimáIne
Pred Wroöím Poistnej zmluvy. Uvedená lehota 6 tY2döov sa neuplatní v prípade, akvám nebola zmena póisineno oznamena
aspofi í0 tyzdiov pred koncom poistného obdobia.

