All ianz- Slovenská

poisťovňa,

a.s.

Allianz:

sam...a.pOistbvfia

SÚHRNNÝ NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY
PP01
Poistná zmluva je uzavretá podpisom tohto návrhu oboma zmluvnými stranami

Xl Nová poistná zmluva

D Zmena poistnej zmluvy číslo
uzatvorenej dňa

D. D .l

L___________.

V prípade dojednania zmeny poistnej zmluvy, uvedte dôvod zmeny:

D Náhrada poistnej zmluvy číslo
Nahrádzaná poistná zmluva zaniká dňom, ktorý predchádza
novej poistnej zmluvy. Uvedte dôvod náhrady:
Nespotrebované poistné z nah rádzanej poistnej zmluvy sa:

dňu

vzniku poistenia

D vráti poistníkovi
D prevedie na nahradzujúcu poistnú zmluvu
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Allanz
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~'ki pqistbvfii

Súhrnný návrh poistnej zmluvy
Poisťovateľ

Allianz -Slovenská poisťovňa, a. s.,
Dostojevského rad 4,

81 5 74 Bratislava 1, Slovenská republika,
Bankové spojenie: SK1 7 1100 0000 0026 2600 6702 BlC: TATRSKBX

l

obchodné !Obec
_meno:
_

Poistnfk

Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Bratislava l,
Oddiel: Sa, Vložka ČJSio 196/B
lČO: OO 151 700
IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862

Poruba

IIČO/RČ: loo 318426

IDIČ:
č.

12021162792

bank.

účtu:

Sídlo

ISídlo:

Zastúpený
oprávnenou
osobou č. 1

IPoruba

l čavojská
l

Zastúpený
oprávnenou
osobou č. 2

lPriezvisko:

lTelefonický
kontakt:

Korešpond.
adresa

Poistený
(vyplňte,

ak
sa lfši od
poistnfka)

IIČO/RČ:

136322270
lsk2021627B

Informácie pre
účely správy
poistenia

Vyhlásenie
poistnllca

Sankčná

doložka

Univerzálna maklérska

spoločnosť,

s.r.o.

Poistník berie na vedomie, že je povinný bezodkladne oznámiť poisťovatelovi všetky zmeny údajov v tomto návrhu poistnej zmluvy a prílohách.
a) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami a prílohami, ktoré sa vzťahujú k dojednanén
poisteniu a tvoria jeho neoddelitel'nú súčasť. Potvrdzujem, že som príslušné dokumenty osobne obdržal.
b) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s Informáciou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy. Uvedená informácia je kdispozícii aj na www.allianzsp.sk/pp_lq
c) Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovate la chladne poistenia sú úplné a pravdivé.
d) Poistník je povinný poisťovatelovi poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné údaje, ako aj ďalšie údaje požadované poisťovatelom v zmy-!
zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov. Poistnik svojím podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje, že bol oprávnený
zástupcom poisťovatela oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. l zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákon
(dalej len .,zákon o ochrane osobných údajov") a dáva poisťovatelovi súhlas so sprístupňovaním/poskytovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám a s ich spracúvaní
tretími stranami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí, vymáhaním pohladávok, zaisťovniam za účelom zaistenia a peňažným ústavom za účelom vinkulácie. Sú hl
sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy a počas tejto doby nie je možné ho účinne odvolať. Pre prípad, že sú v poistnej zmluve uvedené
osobné údaje inej osoby, poistní kvyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje: že dotknutá osoba, ktorej osobné údaje poskytol, udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svoji
osobných údajov na účely poistnej zmluvy. Poistník je povinný preukázať poisťovatelovi kedykolvek na jeho žiados~ že disponuje uvedeným písomným súhlasom dotknutej osoby. Poistník
povinný nahlásiť poisťovatelovi akúkolilek zmenu svojich osobných údajov, ako aj zmenu osobných údajov inej dotknutej osoby, ktorej osobné údaje poskytol. Práva dotknutej osoby pri
spracúvaní osobných údajov sú upravené v§ 28 zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, že má poisťovatel' podla zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť ve
dotknutej osobe, táto oznamovacia povinnosť môže byt splnená aj tak, že sa daný oznam uverejní na príslušnej internetovej stránke poisťovateľa:
e) Poistnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene: ..!.l ÁNO, ak O NIE, v tom prípade je súčasťou poistnej zmluvy tlačivo: Preukázanie rozsahu starostlivosti

iiillili'imilif.

m... -"wa..~ ~'---"~'~·i··'""
2194-1/xm-platnosť od 1/2014-tlač

1./201
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Rekapituláda
poistného

QJ Poistenie majetku .................................................................................. počet príloh:

D

poistné celkom:

2 327,741 EUI

O Poistenie strojov- technické riziká .................................................... počet príloh: ~ poistné celkom:

0,00 EUI

O Poistenie nákladu .................................................................................. počet príloh: ~ poistné celkom:

l
0,00 l EUI
0,00 l EUI

O Poistenie vozidiel autosalónov ............................................................ počet príloh:[] poistné celkom:

0,00 EU l

O Poistenie hospodárskych zvierat ........................................................ počet príloh:[] poistné celkom:

0,00 EU l

O Poistenie plodín ...................................................................................... počet príloh: ~ poistné celkom:

0,00 EU l

O Poistenie prerušenia prevádzky ..........................................................

[l Prevádzková zodpovednosť za škodu ................................................

O

Zodpovednosť za environmentálnu škodu

......................................

počet príloh: ~

poistné celkom:

počet príloh:

EJ

poistné celkom:

203,20

EU l

počet príloh:~

poistné celkom:

0,00

EU l

D Stavebné poistenie ................................................................................ počet príloh:~ poistné celkom:

l
0,00 l EUI
0,00 l EUI
O,OQ l EUI
0,00 l EUI
0,00 l EU

Celkové poistné:

2 530,941 EUI

O Zodpovednosť za škodu cestného dopravcu .................................... počet príloh:[] poistné celkom:
O Profesijná zodpovednosť za škodu -lekári .......................... ..............

počet príloh:~

0,00 EUI

poistné celkom:

O Profesijná zodpovednosť za škodu- ekonom., právne profesie .... počet príloh: ~ poistné celkom:
O Profesijná zodpovednosť za škodu - IT ..................................•........... počet príloh: ~ poistné celkom:

O Poistenie bytových domov .................................................................. počet príloh: ~ poistné celkom:
Výpočet

poistného
(V prípade nepriaznivého škodového priebehu v predchádzajúcom
poistnom období bonus na nasledujúce poistné obdobie zaniká
v plnej výške).

Obchodná zlava:

§.] %

+ Bonus: ~ % =

100,00 EUI

Minimálne poistné:

Celkové poistné po zlave (CP):
Vznik
a zánik
poistenia
/zmena
poistenia
Bežné
poistné

~.~.12

Vznik poistenia f Zmena poistenia od

~

Poistenie je dlh odo bé na dobu

D

Poistenie je na dobu

Poistné obdobie:

3

0 1 41

1 265,47 EU

OO:OOhodín

neurčitú. (Poistné obdobie je 1rok a predlžuje sa o dá/ší rok, pokiaľnedôjde k výpovedi poistenia.)

D. D .l

určitú do:

D

bežný rok

~%

Výročný deň (deň a mesiac): ~ .~

kalendárny rok

(Prvý deň dojednaného poistného obdobia. Pre kalendárny rok: O7.07.)

Jednorazové
poistné

D

l~x' ročná splátka

D
D

CP

splátka naraz

polročné splátky
1/2 CP x prirážka 3%

Dštvrťročné
D. D .l
D. D .l
O. D .l
splátky
1/4 CP x prirážka 5%

splátka v splátkach - 1. splátka:

2. splátka:

3. splátka:

1 265,47

Lehotné poistné:

l
l
l

EU

vo výške:

EU

vo výške:

EU

vo výške:

EU

D

Údaje pre platbu
poistného

V hotovosti - doklad č.: 13 13 131
1
~~~~--------------~
Bankové spojenie: SK1711 OO 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX
Pre platbu prvého poistného uvädzajte ako variabilný symbol čislo tohto návrhu na poistenie (uvedené vy!fle). Pre platbu následného poistného uvädzajte ako variabilný symbol čislo
poistnej zmluvy, ktoré Vám bude oznámené na tlačive Poistka Bežné poistné je splatné pr.ým dňom poistného obdobia a jednorazové poistné dňom vzniku poistenia. Vprípade
dojednania platenia bežného poistného w forme ročných/polročn~h /štvrťročných splátok, prvá splátka poistného je splatná v deň vzniku poistenia. Každá ďalšia splátka poistného je
splatná v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s výročným dňom poistenia, a to .2lf.a~esteho/tretieho mesiaca nasledujúceho po splatnosti predchádzajúcej splát
poistného.Vprípade dojednania platenia jednorazového poistného vo forme individuál~ ·slilát~ú splátky~tné v dojednan~h termínoch solatnosti.

Vyhlásenie
oprávneného

Vyhlasujem, že som overil totožnosť klienta podľa dokladu totožnosti.

zástupcu
poisťovatela

~ Bankovým prevodom

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

lPoruba

l

Datum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

~.~.12 o

141

1111~1111111111111 1111111111111111111111

otlačok pečiatky oprávneného zást~
poisťovatela

Adela Kovacova

meno a priezvisko osoby zodpovednej za upisovan
..... _ --

,. • .. ·- - .l . .!

--~-..' • .•!!

-

--

San kčná

doložka

Poistite l' na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikatelské ani žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) pre majeto!
škodu ani osoby, pokia!' by
(i) takouto poistnou ochranou (poistným krytím) a/alebo
(ii) takýmito podnikatet:skými alebo inými aktivitami
došlo k porušeniu akejkolvek uplatnitelnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie, vyplývajúcej z práva alebo predpisov Organizácie spojených národov a/alebo Európskej únie/Európske
hospodárskeho priestoru a/alebo by došlo k porušeniu akejkolvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovensl
repu bliky. Poistite!' na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne žiadne poistné plnenie pokia!' by takýmto poistným plnením došlo k porušeniu akejkolvek uplatnitel'r
ekonomickej alebo obchodnej sankcie, vyplývajúcej z práva alebo predpisov Organizácie spojených národov a/alebo Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru a/alebo by do
k porušeniu akejkolílek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.
zodpovednosť za

Príloha NPZ - M
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Poistenie majetku
Miesto
poistenia:

Ulica

č .:

Miesto:
Popis miesta
poistenia:

l č. p.

1213/43

súp . č.

486

PSČ:

IPoruba

197211

Popis miesta poistenia
l. Miesto poistenia sa nachádza: .!l vo vnútri obce D v priem. zóne D na okraji obce O na samote

2. Bol v mieste poistenia alebo vjeho bezprostrednej
blízkostí zaznamenaný zosuv pôdy?

13. Bola v ~íeste,P.Oiste~ia povo~eň v uplynulých

D áno .!!.1 nie
akáno, výluka podla VPP-M

Dáno .!!l nie

l Orokoch casteJSie ako jedenkrat?

a) Poistenie budov
Popis
predmetu
poistenia:

kód činnosti: 179000

Predmet poistenia - popis
'!l budova

Objekt č. Popis (číslo JKSO príp. KS)

Poistná suma [EU R)

Dčasťbud o~ ~----+---------------------------------------------------------------1--------------

D stav. úpra~ 1

bytový dom

Rok uvedenia do prevádzky/celkovej rekonštrukcie:

Č. listu vlastníctva: l1961

\2014

l

Vedlajšie budovy, stavby, technologické zariadenia, nezahrnuté v poistnej sume objektL

l Katastrálne úz.: Poruba

Spôsob využitia stavebného objektu
(podiel plochy jednotlivých prevádzok na celkovej ploche):
.!l ~ 50 % .~Y.!~.V.Ý...~?.~............................................................................................... .
Odo 50 % ........................................................................................................................
Ddo25% ....................................................................................................................... .
Ddo lO % .........................................................................................................................

Celková poistná suma:
súčet

al ), a2), a3), a4)

l

Priráiky

a4)

Celková plocha objektu (m'): ..........~.~-~-~ . alebo obstavaný priestor (m'): .......................
.!!.1 Aodolná, Bčiastočne odolná
Požiarna odolnosť konštrukcie:
D Cneodolná

.!llv novej hodnote D včasovej hodnote

2. Je budova vo výstavbe, v rekonštrukcii alebo na svoj účel
nepoužitelhá?
3. Je dojazd profesionálnych hasičov do 5 mi nút, bez prekážok príjazdu? Najbližší hasičský zbo r - miesto:
.................................................. vzdialenosť (v km): .9. .......
4. Je budova na mieste s nočným osvetlením/oplotením
alebo prístup do budovy je trvalo (24 hod. denne) kontralovaný (vrátnik, strážnik, SBS) 7
5. Platí zákaz fajčenia v celej budove?

D áno
.!l nie
D áno
.!!l nie
.!l áno
D nie

D áno
.!!l nie

6. Je v budove fun kčná elektrická požiarna sig nalizácia
s na pojením na miesto pod stálou kontrolou osoby D áno
.!l nie
schopnej reagovať na prijaté hlásenie?
7. Sú v budove inštalované sprinklerové hasiace zariadenia? D áno
.!!.1 nie
8. Zlomkové poistenie - limity plnenia: (čl. 6 ods. 6 ZD-M)
voda, ................................................... EUR, t.j ...........%z poistnej sumy
víchrica,.............................................. EUR, t.j ...........%z poistnej sumy
9. Zlava za ~ššiu spo l uúčasť:

.!!l

voda
.!!l

víchrica
.!!.1

živel
.!!l

ostatné
.!!.1

0,18

0,27

0,18

0,30

0,10

poistné [EUR]:

193,67

290,51

193,67

322,79

107,60

spo l uú ča sť [EUR]:

50

50

50

50

50

Dotazník (otázka č . l a 2 sa vyplň ujú vždy):
Prirážky/zľavy (uplatňuj ú sa iba pre poistnú sumu nad 200 000 EUR):
(poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zlavu so zápornou hodnotou)
l . Je v budove viac ako 50%n~užívanej plochy, resp. je D áno
budova viac ako l mesiac neobývaná l nepoužívaná?
.!l nie

požiar
.!l

sadzba [%o]:

1 075 956 ,601 EUR

Spoluúčast

/zľavy:

131

Poistené riziko:

Základné
poistenie:

1 075 956,61

ll

Poistené riziko
požiar
prirážka [%]:

voda

víchrica

živel

ostatné

Poistné spolu
[EUR]

1 108,2·

Poistné spolu
[EUR]

0,00

0,0

poistné [EUR):
prirážka [%]:

0,0

poistné [EUR):
zliiVa [%]:
poistné [EUR]:

x

x

x

x

x

x

x

x

zli!Va [%]:

10,00

x

x

x

x

poistné [EUR]:

-19,37

x

x

x

x

zlava [%]:

x

x

x

x

poistné [EUR):

x

x

x

x

zlava [%]:

x

x

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

x

zlava [%]:

x

x

x

x

poistné [EUR] :

x

x

x

x

zlava [%]:

x

x

x

poistné [EUR):

x

x

x

zliwa [%]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poistné [EUR):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poistné za prirážky/zlilvy:
Poistné za časť a) poistenie budOif:

0,0

-19,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-19,3

1 088,8

Príloha NPZ - M

č.

U

k návrhu poistnej zmluvy č. Ll_ _ _
9B_7_2o_o_s4_1_4_

_ _jl
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b) Poistenie hnutelhých vecí
Popis

predmetu
poistenia:

kód činnosti: \

Predmet poistenia - popis
Druh prevádzkovej činnosti:
Bezpečnostná

trieda pre krádež:

@]

Je budova, v ktorej sú uložené poistené veci, vo výstavbe/v rekonštru kcii? D áno D nie

Poznámka: požadované podmienky zabezpečenia pre prípad krádeže sú Je prevádzka dlhšie ako l mesiac nevyužíva ná na svoju činnost?
D áno O nie
uvedené v ZO-M
Uloženie cenností v zabezpečenom priestore a navyše:
D mimo trezora
Riziková zóna pre krádež:
DL on . ..!!1 111.
0 vo viacstennom trezore s min. s l trezorovým zámkom a min. hmotnosťou 300 kg alebo pevne
Zabezpečen ie priestorov prevádzky proti krádeži v čase dojednania
zabudovanom do podlahy alebo steny tak, že ho nie je možné odn iesť bez otvorenia,
D v certifikovanom trezore D l. stupňa alebOO min. ll. stupňa odolnosti podla STN EN l l 43- l o
poistenia posúdenie podla najslabšie zabezpečeného miesta)
min. hmotnosti 300 kg alebo pevne zabudovanom do podlahy alebo steny tak, že ho nie jE
Mechanické:
D základné D rozšírené D špeciálne
možné odniesť bez otvorenia, minimálne s jedným trezorovým zámkom
EZS (vývod signálu): D bez EZS D lokálny 0 AN D PCO
2. Zásoby
l . Výrobné a prevádzkové
3. Veci zamestnancov :
Spolu [EUR]
Predmet poistenia:
počet zamestnancov:
O
zariadenia (vlastné a cudzie spolu) (vlastné a cudzie spolu)
Poistná suma v novej hodnote (EUR)

lTo

Poistná suma v časovej hodnote (EUR)
Základné
poistenie:

l

Cel ková poistná suma:
súčet

bl ), b2)

Prirážky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poistené riziko:
O,OOI EUR

Spoluúčasť:

/zľavy:

0,00

požiar
D

voda
D

víchrica
D

krádež
D

živel
D

b1l

ostatné
D

sadzba [%o]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poistné [EUR]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2l

O,OC

O,OC
Poistné spolu
[EUR]

O,OC

spoluúčasť[ EUR]:

Dotazník (otázka č. l a 2 sa vyplňujú vždy):
Pri rážky/zľavy ( uplatňujú sa iba pre poistnú sumu nad l OO 000 EUR):
(poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zliwu so zápornou hodnotou)
1. Poistené vec1 sú umiestnené:

o vbudovách iba zhorlavého materiálu bez protipoiiameho náteru
D áno
D nie

3. Rozšírenie miesta poistenia pre pojazdné DH,Pl,CZ,A
prac. stroje a strojné /el.zariadenia prenosné DEU
alebo zabudované vo vozidle na územie
O iné:

4. Je dojazd profesionálnych hasičov do 5 minút, bez
prekážok príjazdu? Najbližší hasičský zbor D áno
D nie
v: .....................................vzdialenosť (v km): .........Q
5. Je pratádzka na mieste s noč. osvetlením/oplotením
alebo je prístup do prevádzky trvalo (24 hod. denne) D áno
D nie
kontrolovarr}' (vrátnik. strážnik. SBS)?
6. Platí zákaz fajčen i a v celej prevádzke?

D áno
D nie

7. Je v budove funkčná elektrická požiarna signalizácia
s napojením na miesto pod stálou kontrolou osoiJý D áno
D nie
schopnej reagovať na plijaté hlásenie?
8. Sú v prevádzke inštalované sprinklerové
hasiace zariadenia?

voda

víchrica

krádež

živel

ostatné

sadzba [%o]:

D vstavebných bunkách, nafukovacich halách,stanoch

O mimo budo\1)1, okrem vozidiel aveci na volhom priestobvykleuložených
2. Dojednáva sa poistenie výberu vecí?

Poistené riziko
požiar

D áno
D nie

9. Je v prevádzke inštalovaný kamerový systém D áno
so záznamom a jeho archiváciou?
D nie
1O. EZS má vývod signálu:

D lokálny(-10%)
Dna AN (-20%)
D na PCO (-40%)
ll. Zlomkové poistenie -limity plnenia: (čl. 6 ods. 6 ZO-M)
voda,
EUR, t.j.
%z PS
víchrica,
EUR, t.j.
%z PS
krádež,
EUR, t.j.
%z PS
l 2. Zlava za vyššiu spoluú časť:
..!!l

Poistné spolu
[EUR]

O,OC

poistné lEUR]:
prirážka [%]:

0,0(

poistné [EUR]:
prirážka[%]:

0,0(

poistné [EUR] :
zlava [%]:

x

x

x

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

x

x

zlava [%]:

x

x

x

x

poistné [EUR):

x

x

x

x

zlava [%):

x

x

x

x

x

poistné [EUR):

x

x

x

x

x

zlava [%]:

x

x

x

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

x

x

zlava [%]:

x

x

x

x

x

poistné [EUR):

x

x

x

x

x

zlava [%]:

x

x

x

x

x

poistné [EUR):

x

x

x

x

x

zlava [%]:

x

x

x

x

x

poistné (EUR):

x

x

x

x

x

zlava [%]:

x

x

x

poistné [EUR):

x

x

x

zlava[%]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poistné (EUR):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poistné za prirážky/zlavy:

0,0(

0,0(

0,0(

O,OC

O,OC

0,0(

O,OC

0,0(

0,0(

O,O(

Poistné za časť b) poistenie hnuteľných vecí: 1...._ _ _ _
0;_
,O_C
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c) Pripoistenia
Pripoistenia:

Pripoistenia: (dojednávajú sa na prvé riziko
vzmysle čl. 14 ods. 4 VPP-M)

Poistná su ma [EUR]
(zvýšenie hornej hranice
pi enia)

l. Vypratávacie náklady
(čl. 6 ods. l písm. a) ZO-M)

o

vzákladnom poistení kryté do l 000 EUR 1
2. Stavebné súčasti budovy-krádež, vandalizmus
(čl. 6 ods. l písm. b) ZO-M)
v základnom poistení kryté do l 000 EUR
3. Zvonku budovy umiestnené predmety
(čl. 6 ods. l písm. c) ZD-M)
vzákladnom poistení kryté do l 000 EUR

o

4. Demontáž, remontáž ndsoškodenJ'h
stavebných súčastí (ď. 6 o s. l písm. ) ZO-M)
v zákl. poistení kryté do l 000 EUR

o

S. Cennosti v trezore
(čl. 6 ods. 2 písm. a) ZO-M)
v základnom poistení hnut. vecí kryté do 1 000 EUR

o

6. Cennosti pri preprave
(čl. 6 ods. 2 písm. a) ZD-M)
v základr.om poistení hnut. vecí kryté do l 000 EUR
7. Umelecké predme~
(čl. 6 ods. 2 písm. b ZD-M)
v základnom poistení hnut. vecí kryté do 1 000 EUR
8. Výstavné modely
(cl. 6 ods. 2 písm. b) ZD-M)
v základnom poisteni hnut. vecí kryté do 1 000 EUR
9. DPH (iba ak poisten~je platcom DPH)
(čl. l Oods. S písm. ) VPP-M)

o

o
o

l

o
o
o

l O. Obnova dát
(čl.

6 ods. 2 písm. c) ZD-M)
v základnom poistení hnut. vecí kryté do 1 000 EUR
ll. Výmena zámkov vstup. dverí po strate
klu ča (čl. 6 ods. 3 ZD-M)
vzákladnom poistení hnut. vecí kryté do 1 000 EUR
12.

o
o

l

voda

víchrica

krádež

živel

sadzba [%o]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

0,00

x

x

sadzba [reo]:

x

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

sadzba [reol:

x

x

Poistné spolu
[EUR]

ostatné

poistné [EUR]:

0,00

x

x

x

x

x

O,OC

O,OC

O,OC

x

x

0,00

x

sadzba [%o]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poistné [EUR]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sadzba [roo ]:

0,00

0,00

o.oo ,

0,00

0,00

0,00

poistné [EUR]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poistné [EUR]:

l

Poistené riziko
požiar

sadzba [%o]:

x

x

x

0,00

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

0,00

x

x

O,OC

0,0(

0,0(

sadzba [roo]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poistné [EUR]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sadzba [roo l:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poistné [EUR]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sadzba [%o]:

x

x

x

0,00

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

0,00

x

x

sadzba [%o]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poistné [EUR]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sadzba [%o]:

x

x

x

0,00

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

0,00

x

x

sadzba [%o]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poistné [EUR]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

Poistné za časť c) pripoistenia: !L.._ _ _ _0..:.,0_1

d) Poistenie skla
Sida:

Poistenie rizika
rozbitia skla:

l Poistná suma [EUR]
l

O stanovená paušálne z poistnej sumy budovy
O stanovená sú borom (vonkajšie, vnútorné sklá)

1 500,00 ..!!l sta novená na l. riziko

spo l uú časť [EUR]

sadzba [%o]

Poistné [EUR]

75,01

50,00

50,00

Zlavy:

zl1wa [%]

· l. Dojednaná vyššia spoluúčasť

0,0
0,01

0,00

2.

0,00

Pripoistenia (dojednávajú sa na prvé riziko v zmysle čl. 14 ods. 4 VPP-M):
13. Firemné štíty, povrchová úprava zasklenia, provizórna oprava zasklenia, lešenie a iné
stavebné prostriedky, de- íremontáž stavebných súčastí (čl. l Oods. 6 písm. b) až f) VPP-M)

Poistná suma [EUR]

Poistné [EUR]

sadzba [%o]
0,00

0,0

Poistné za časť d) poistenie skla:

1
._____7_5...;,_0

0,00

Súhmnépoistnézačastia), b), c), d):

(poistné za celú pn1ohu)

l

1163 ,8

.L . ._ _ _ _ _ _ ; _

Poistné
Obsah poistenia upravujú:
podmienky Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, ~Ginríeadt5':2'0i~dalej len 'VPP-M")
Zmluvné dojednania pre poistenie majetku, účinné od 1.5.2012 (dalej len "ZD-M'),
Doložky:
a dokumenty:
Vznik
/zmena
poistenia

Vznik/zmena poistenia
na tejto prílohe od

l 01.05.2014 00 :00:00 l00:00 hod.

Dôvod zmeny:
Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto prílohe

l08 .04. 20 14 00 :00:00 l
·········---·---·.

pqtl

V

IS

........-- ..·-·-----·--· ·· ·········- ················-

a otlačok pečiatky oprávneného zástup1
poisťovatela
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Poistenie majetku
Miesto
poistenia:

Popis miesta
poistenia:

Ulica č. :

lč.p.

Miesto:

IPoruba

1213/42

súp. č.

487

PSČ:

19721 1

Popis miesta poistenia

1. Miesto poistenia sa nachádza: ~ vo vnútri obce O v priem. zóne O na okraji obce O na samote

2. Bol v mieste poistenia alebo v jeho bezprostrednej
blízkosti zaznamenaný zosuv pôdy?

13. Bola v mieste poistenia povodeň v uplynulých

O áno .!l nie
ak áno, výluka podla VPP-M

Oáno .!.l nie

1Orokoch častejšie ako jedenkrát?

a) Poistenie budov
Popis
predmetu
poistenia:

Predmet poistenia - popis

kód

činnosti:

\79000

Poistná suma [EUR
Objekt č. Popis (číslo JKSO príp. KS)
• budova
O časť budovy l - - - - + - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t -- -- - - 0 stav. úpravy 2
bytový dom
1 075 956,
Rok uvedenia do prevádzky/celkovej rekonštrukcie:

Č. listu vlastníctva:\1961

\2014

\

Vedlajšie budovy, stavby, technologické zariadenia, nezahrnuté v poistnej sume obje~

\ Katastrálne úz.: Poruba

Spôsob využitia stavebného objektu
(podiel plochy jednodil,.ých prevádzok na celkovej ploche):

.!"l ~ so% -~~~.'~Ý...d.9.~............................................................................................... .

a4)

Odo SO% ........................................................................................................................
Odo25% ........................................................................................................................

Celková plocha objektu (m'): ..........~.9.~.~ . alebo obstavaný priestor ( m'): ....................

OdolO % ........................................................................................................................ .

Požiarna odolnosť konštrukcie:

Poistené riziko:

Základné
poistenie:

Celková poistná suma:
súčet

al ), a2), a3), a4)

l

Spoluúčasť:

Prirážky
/7!~

O áno
.!l nie

2. Je budova vo výstavbe, v rekonštrukcii alebo na svoj účel
nepoužitelilá?

O áno
.!l nie

3. Je dojazd profesionálnych hasičov do S minút, bez preO áno
kážok príjazdu? Najbližší hasičský zbor - miesto:
O nie
..................................................vzdialenosť (v km): .9. .......
4. Je budova na mieste s nočným osvetlením/oplotením
alebo prístup do budovy je trvalo (24 hod. denne) kontra- .!l áno
O nie
lovaný (vrátnik, strážnik, SBS) ?
S. Platí zákaz fajčen ia v celej budove?

O áno
.!!l nie

6. Je v budove funkč n á elektrická požiarna signalizácia
s napojením na miesto pod stálou kontrolou osoby O áno
.!!l nie
schopnej reagovať na prijaté hlásenie?
7. Sú v budove inštalované sprinklerové hasiace zariadenia? O áno
.!!l nie

8. Zlomkové poistenie -limity plnenia: (čl. 6 ods. 6 ZD-M)
voda, ................................................... EUR, t.j . ..........%z poistnej sumy
víchrica, .............................................. EUR, t.j ...........%z poistnej sumy

víchrica
.!!.l

živel

ostatné
.!!.l

.!l

0,27

0,18

0,30

0,10

poistné [EUR]:

193,67

290,51

193,67

322,79

107,60

spol u účasť [EUR]:

50

50

50

50

50

Poistené riziko
požiar

prirážka[%]:

voda

víchrica

živel

ostatné

0,00

prirážka[%]:

zlava [%]:

x

x

x

x

poistné (EUR]:

x

x

x

x

10,00

x

x

x

x

-1 9,37

x

x

x

x

zlava [%]:

x

x

x

x

poistné (EUR]:

x

x

x

x

x

x

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

x

zlava [%):

x

x

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

poistné [EUR]:

1 108,

Poistné spoli
[EUR]

o

poistné [EUR]:

zlava [%]:

Poistné spoh
iEUR]

o

poistné [EUR]:

zlava [%]:

c
-19

c

c
(

zlava (%]:

(

poistné (EUR]:
zlava [%):

9. Zli!Va za vyššiu spoluúčasť:

.!l

0,1 8

Dotazník (otázka č. l a 2 sa vyplňujú vždy):
Prirážky/zľavy (uplatňujú sa iba pre poistnú sumu nad 200 000 EUR):
(poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zlavu so zápornou hodnotou)
l. Je v budove viac ako 50% nevyužívanej plochy, resp. je
budova viac ako l mesiac neobývaná l nepoužíva ná?

voda

.!l

sadzba [%o]:

1 075 956,60 1EUR

.!!ll v novej hodnote O v časovej hodnote

požiar

.!l Aodolná, B čiastočne odolná
O Cneodolná

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(

.!l

poistné [EUR] :

Poistné za priráíky/zlilvy:
Poistné za časť a) poistenie budov:

-1!

1 081
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b) Poistenie hnutelhých vecí
Popis
predmetu

Predmet poistenia - popis

poistenia:

Druh prevádzkovej činnosti:
Bezpečnostná

trieda pre krádež:

kód činnosti: \

@]

Je budova, v ktorej sú uložené poistené veci, vo výstavbe/v rekonštrukcii? D áno D nie

Poznámka: požadované podmienky zabezpečenia pre prípad krádeže sú Je prevádzka dlhšie ako l mesiac nevyužíva ná na svoju činnost?
D áno O nie
uvedené v ZD-M
Uloženie cenností v zabezpečenom priestore a navyše:
O mimo trezora
Rizil.ová zóna pre krádež:
DL Oli. .!!.1 111.
0 vo viacstennom trezore s min. s l trezorovým zámkom a min. hmotnosťou 300 kg alebo pevne
Za bezpečenie priestorov prevádzky proti krádeži v čase dojednania
zabudovanom do podlahy alebo steny tak, že ho nie je možné odniesť bez otvorenia,
D v certifikovanom trezore D l. stupňa alebOO min. ll. stupňa odolnosti podla STN EN l l 43- l o
poistenia posúdenie podla najslabšie zabezpečeného miesta)
min. hmotnosti 300 kg alebo pevne zabudovanom do podlahy alebo steny tak, že ho nie je
Mechanické:
D základné D rozšírené D špeciálne
možné odniesť bez otvorenia, minimálne s jedným trezorovým zámkom
EZS (vývod signálu): D bez EZS D lokálny 0 ATV 0 PCO
2. Zásoby
l . Výrobné a prevádzkové
3. Veci zamestnancov
Spolu [EUR]
Predmet poistenia:
poč.etzamestnancov:
O
zariadenia (vlastné a cudzie spolu) (vlastné a cudzie spolu)

.\To

Poistná suma v novej hodnote (EUR)
Poistná suma v časovej hodnote (EUR)
Základné
Celková poistná suma:!
súčet

o,oo iEUR

bl), b2)

0,00

0,00

0,00

0,00

sadzba [%o]:
poistné [EUR]:

Spoluúčasť:

Prirážky

0,00

Poistené riziko:

poistenie:

/zf<N:f.

0,00

požiar
D

voda
D

0,00

0,00

0,00

0,00

víchrica
D

krádež
D

živel
D

b1 )

b2)

ostatné
D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O,OC
Poistné spolu
[EUR]

0,00

spoluúčasť[ EUR]:

Dotazník (otázka č. l a 2 sa vyplňujú vždy):
Prirážky/z ľavy ( upl atň uj ú sa iba pre poistnú sumu nad l OO 000 EUR):
(poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zlavu so zápornou hodnotou)
1. PoiStene vecr sú umrestnené:

Dv stavebných bunkách, nafukovacich halách, stanoch
D m1mo budo.y, okrem voz1diel aveci na voľnom priestobvykfeuložených
o vbudovách iba zhorlavého materiálu bez protipcžiarneho náteru
2. Dojednáva sa poistenie výberu vecí?

D áno
D nie

3. Rozšírenie miesta poistenia pre pojazdné DH,Pl.,CZ,A
pr3C. stroje a strojné /el. zariadenia prenosné DEU
alebo zabudované vo vozidle na územie
O iné:
4. Je dojazd profesionálnych hasičov do 5 minút, bez
prekážok príjazdu? Najbližší h asičský zbor D áno
D nie
v: ..................................... vzdialenosť (v km): .........Q
5. Je prevádzka na mieste s noč. osvetlením/oplotením
alebo je prístup do prevádzky trvalo (24 hod. denne) D áno
D nie
kontrolovafo/ (vrátnik. strážnik. SBS)?
6. Platí zákaz fajčeni a v celej prevádzke?

D áno
D nie

7. Je v budove funkčná elektrická požiarna signalizáda
s napojením na miesto pod stálou kontrolou osoby D áno
D nie
schopnej reagovať na prijaté hlásenie?

8. Sú v prevádzke inštalované sprinklerové
hasiace zariadenia?

D áno
D nie

9. Je v prevádzke inštalovaný kamerový systém D áno
so záznamom a jeho archiváciou?
D nie
l O. EZS má vývod signálu:

D lokálny(-10%)
D naATV(-20%)
0 na PCO (-40%)
l l . Zlomkové poistenie -limity plnenia: (čl. 6 ods. 6 ZD-M)
EUR, Lj.
%z PS
voda,
víchrica,
EUR, t.j.
%z PS
krádež,
EUR, t.j.
%z PS
l 2. Zl'ava za vyššiu spolu ú časť:

.!1

Poistené riziko
požiar

voda

víchrica

krádež

živel

Poistné spolu
[EUR]

ostatné

sadzba [%o]:

O,OC

poistné [EUR]:
prirážka[%]:

O,OC

poistné [EUR]:
prirážka [%]:

0,0(

poistné [EUR] :
zlava [%]:

x

x

x

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

x

x

zlava [%]:

x

x

x

x

poistné [EUR):

x

x

x

x

zlava [%]:

x

x

x

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

x

x

zlava [%]:

x

x

x

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

x

x

zlava [%]:

x

x

x

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

x

x

zlava [%]:

x

x

x

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

x

x

zlava [%]:

x

x

x

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

x

x

zlava [%]:

x

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

zlava [%]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poistné [EUR):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poistné za prirážky/zľavy:
Poistné za časť b) poistenie hnutefných vecí:

O,OC

0,0(

0,0(

0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,01

0,01

l

O,0(

~=======

1.._____0..:...'O_(
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c) Pripoistenia
Pripoistenia:

!

Pripoistenia: (dojednávajú sa na prvé riziko
v zmysle čl. 14 ods. 4 VPP-M)

l
l
6 ods. písm. a) ZO-M)
vzákladnom poistení kryté do
Stavebné súčasti budovy-krádež, vandalizmus l
6 ods. písm. b) ZD-M)

Poistná suma [EUR]
(zvýšenie hornej hranice
pi enia)

l . Vypratávacie náklady
(čl.

(čl.

voda

víchrica

živel

krádež

o sadzba [%o]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poistné [EUR]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

0,00

x

x

0,00

x

x

sadzba[%.]:

O

l

v základnom poistení kryté do 1 000 EUR !

poistné [EUR]:

x

X

X

o

4. Demontáž, remontáž nepoškodených

o sadzba[%.]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poistné [EUR] :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sadzba [o/oo]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poistné [EUR] :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sadzba [%o]:
x
x
0,00
x
x
x
1 - - - - - + - - - +- - - + - - - - 1 - - - t - - - +- --i
x
x
poistné [EUR]:
x
x
0,00
x

stavebných súčastí (čl. 6 ods. l písm. d) ZD-M)
v zákl. poistení kryté do 1 000 EUR

O

6 ods. 2 písm. a) ZD-M)
vzá'<ladnom poistení hnut. vecí kryté do 1 ODO EURj

l

6. Cennosti pri preprave
(čl. 6 ods. 2 písm. a) ZO-M)

o

vzákladnom poistení hnut. veci kryté do 1 000 EUR

o

7. u(~l elecké predmety
c . 6 ods. 2 písm. b) ZD-M)

o

8. VÝ-stavné modely

x

x

x

0,00

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

0,00

x

x

O,C

O,C

sadzba [o/oo]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poistné [EUR] :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sadzba [%o]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poistné [EUR]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sadzba [%o]:

x

x

x

0,00

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

0,00

x

x

sadzba [%o]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poistné [EUR]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sadzba[%.]:

x

x

x

0,00

x

x

poistné [EUR]:

x

x

x

0,00

x

x

sadzba [%o]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

poistné [EUR]:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,(

1 - -- - + - - - - + -- - + - - - 1 - --+----+-- --i

(cl. 6 ods. 2 písm. b) ZO-M)
vz~kladnom poistení hnut. vecí kryté do 1 000 EUR

o

9. DPH (iba ak poistený je platcom DPH)

l Oods. S písm. b) VP P-M)

l

l O. Obnova dát
l
(čl. 6 ods. 2 písm. c) ZO-M)
v základnom poisteni hnut. vecí kryté do 1 000 EUR
l l. Výmena zámkov vstup. dverí po strate
kluča (čl. 6 ods. 3 ZO-M)
v ú klaonom poistení hnut. vecí kryté do l 000 EUR .

O

12.

O

L_

sadzba [%o]:

0,0

1------+-----'---t- - -+----t----'--1-- - + - - --i

vzákladnom pOisteni hnut. vecí kryté do 1 000 EUR

(či.

0,0

1 - - - --+----t---+----t-----1---+----i

'i

(čl.

0,0

0,0

3. Zvonku budovy umiestnené predmety
(čl. 6ods. l písm. c) ZO-M)
nákladnom poistení kryté do l 000 EUR

S. Cennosti v trezore

Poistné spolu
[EUR]

ostatné

1 - - - - + - - - - + - - - t----1,.-----t-- - - + - - --i

l

l 000 EUR

2.

Poistené riziko
požiar

O

l
1

0,(

0,(

0,(

0,1

0,1

------------~--~--~--~--~--~--~~--~~===

Poistné za časť c) pripoistenia:!,__ _ _ _O"'",l

d) Poistenie skla
Sld o:

Poistenie rizika
rozbitia sld a:

l Poistná suma [EUR]

l

O stanovená paušálne z poistnej sumy budovy
O stanovená súborom (vonkajšie, vnútorné sklá)

1 500,00 ..!!l stanovená na l . rizi ko

spoluúčasť [EUR]

sadzba [%o]
50,00

Zlavy:

O,
O,

0,00

2.

0,00

Pripoistenia (dojednávajú sa na prvé riziko v zmysle čl. 14 ods. 4 VPP-M):

13. Firemné štíty, povrchová úprava zasklenia, provizórna oprava zasklenia, lešenie a iné
sta'tebné prostriedky, de-/remontáž stavebných súčastí (čl. l Oods. 6 písm. b) až f) VP P-M)

Poistná suma [EUR!
0,00

(poistné za celú pn1ohu)

l 01.05.2014 00:00:00 l

00:00

Dôvod zmeny:
Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto prílohe

l08.04.2014 00:00:00 l

hod.

o.

0,00

Súhmnépoistnézačastia),b),c),d):

Poistné
Obsah poistenia upravujú:
podmienky Všeoberné flOistné podmienky pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb, účinné od 1.5.201 2 (di!lej len 'VPP-M")
Zmluvné dOJEDnania pre poistenie majetku, účinné od 1.5.2012 (ďalej len "ZO-M"),
Doložky:
a dokumenty:

Poistné [EUR

sadzba [%o]

Poistné za časť d) poistenie skla:

Vznik/zmena poistenia
na tejto prílohe od

75 ,

50,00

zlava [%]

l . Dojednaná vyššia s p oluúča sť

Vznik
/zmena
poistenia

Poistné [EUR]

7_5

. _ l_ _ _ _

l

1 163

L ._ _ _ _
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Prevádzková zodpovednosť za škodu
Poistená

Druh poistenej činnosti vrátane poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom:

ann osť

Druh poistenej činnosti bez poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom:

z vlastníctva a prenájmu

nehnuteľnosti

Pri dojednávaní činnosti :
spril'la nehnutelností , prenájom nehnutel'ností, vlastníctvo nehnuteľností s výnimkou vlastníctva bytového domu - uveďte presnú adresu nehnuteľnosti a počet m2
správa bytového domu- uve!fte presnú adresu bytového domu a počet bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
1.

Poruba

č.p.

1213/43 bytový dom

č.

486 -1016m2 , Poruba

č. p .

1213/42 bytový dom

č.

487 -1016 m2

2.
3.

Dotazník (vyplňuje sa vždy)
Ročný obrat

-

[EUR J:

Počet

za:nestnancov:

Počet spolupracujúcich

Poistné

1 000 ,00

- - --

Poistná suma [EURJ:'--1_ _ _ _ _ _ _
5_0_0_0_0_
, 0_0_,1

Spoluúčasť[EUR]:

o
osôb:

o

Výpočet poistného:

O"moO

Predmet poistenia - Základné poistenie
Kód činnosti

9

o 11 lo o

l

l

l

l
l

l

!
Zlir.y 1
Prirážky

jednotiek

vlastníctvo, prenájom nehnuteľností

l

~============~

' '""''"l

Sadzba za jednotku
l Jednotka

SR!
Zľava za

poistenie
bez vadného
výrobku[%]

Základné poistné
[EUR]

o

203 ,20

Základné poistné spolu:

203 120

20,32 10,00 EUR/1 00m2

l

l

l

!

l

l

Druh zlavy

Poistné [EUR]

ZJava [%]

l

Množstevná zlilVa

j

l

l Zlava za dojednanú vyššiu spoluúčasť ako je základná

0,00 -

0 ,00

-

0 ,00

0,00

Predmety poistenia- Pripoistenia (prirážka k základnému poistnému spolu)
Kód

Druh pripoistenia

Pripoistenie

4io
Rozšírenie poistného krytia pre veci vnesené do ubytovacieho zariadenia
l
1

O áno 29 nie

l

l

O áno

l

2 j O 1 Škody spôsobené na prenajatých nehnutelr10stiach

l

lO

1

Regresné náhrady za pracovný úraz a chorobu z povolania

Sublimit plnenia
[EUR]

1

31 o

Rozšírenie územnej platnosti

x xix Iné:
x x!l x Iné:
x X [X ! Iné:
l

'

'

l

Poistné [EUR]

Pri rážka [%]

x
x
x

+

0,00

+

0 ,00

+

0 ,00

+

0100

l9lnie

0,00

Dáno l9!nie

0,00

D áno

.291nie

do výšky poistnej sumy

O áno

l9!nie

+

D áno

15.! nie

+

D áno

15.!1 nie

+

l

Poistné
za pn1ohu

50 ,00

Zl all)' zo zakladneho poistne ho spolu
Kód

Pripoistenia:

Počet

Oblasť činnosti

l

0,00

Celkové poistné za prílohu - prevádzková zodpovednosť za škodu: ._l_ _ _2_0_3_,_2o_.l

Poistné
podmienky

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami, účinné od l 1.3.2007 (ďalej len 'VPP-Z"), Zmluvné dojednaní
pre po is;enie zodpovednosti za škodu, účinné od l .1.201 O(ďalej len "ZD-Z"), Doložky, prílohy a dokumenty

Vznik,
zmena
poistenia

Vznik/zmena poistenia
l
l
na tejto prílohe o~d-----==0=1=·0=5=_=2=0=1=4=0=0=:=0=0=
: 0=0=~0:_0:: :0_::__0
:_: :_:_:ho::::_
d.
Dôvod zmeny:
Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto prílohe
los .04.2014 oo :oo :ool

···········--···--······ .. ---- .. ----····················-·..

podpis a otlačok pečiatky poistníka

1 1 1 1 11 1 111111111111~ l l l l l l llllllllllllllllllllllll~

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
článok 1
ÚVOdné ustanovenia

1. Pre poistenie maJetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb platia všeobecne

záväzné právne predpisy, tieto všeobecné poistné podmienky (dalej len ..VPP-M")
a zmluvné dojedna nia, ktoré sú neoddelitel'nou súča sťou poistnej zmluvy.
2. VPP-M sa vzťahujú na zmluvné poistenie majetku (ďalej len .. poistenie") právnických
alebo podn ikajúcich fyzických osôb vykonávajúcich či nnosť v súlade s príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Pre účely tohto poistenia je poisťovatelom Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Poistníkom je
osoba, ktorá s poisťovatelom uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je v poistnej zmluve
uvedená podnikajúca fyzická alebo právnická osoba, na ktorej majetok sa toto poistenie
vzťahuje.

ďánok2

Poistné riziká
1. Poistenie Je možné dojednať pre Jednotlivé riziká, resp. ich skupiny uvedené v článkoch
3 - 9 VPP-M. Po1stenie kryje len tie Jednotlivé riziká, prípadne skupiny rizík, ktorých
poistenie Je v pmstnej zmluve dojednané.
2. Poistenie sa vzťahuje na predmet pmstenia tiež vtedy. ak bol poškodený, zničený alebo
stratený v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá bola spôsobená rizikom
dojednaným v poistnej zmluve.

2. Podfa VPP-M sa považuje:
a) za povodeň zaplavenie miesta poistenia vodou, ktorá sa vyliala z brehov
povrchového vodstva. U ohradzovaného vodného toku sa za breh vodného toku
považuje teleso hrádze,
b) za záplavu vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi
v mieste poistenia a ktoré bolo spôsobené prírodnými vplyvmi.
2.1 Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) vodou z vodovodného zariadenia v zmysle č1.6 týchto VPP-M,
b) spätným vystúpením odpadovej vody z verejného kanalizačného potrubia, okrem
prípadov, kedy bolo toto vystúpenie spôsobené povodňou alebo záplavou,
c) vodou zo žlabov alebo zvodov odvádzajúcich atmosférické zrážky,
d) zvýšením hladiny podzemnej vody, ktoré nebolo spôsobené povodňou alebo
záplavou,
e) vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do budovy, ak k nemu došlo inak
než vplyvom poškodenia stavebných súčastí povodňou alebo záplavou.

2.2 Poistený je povinný zabezpečiť:
a) plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia kanalizácie,
b) inštaláciu uzáverov zabraňujúcich spätnému vystúpeniu vody z kanalizácie,
c) v priestoroch budovy, ktoré ležia na úrovni alebo pod úrovňou prízemné ho podlažia,
uloženie zásob a vecí charakteru zásob minimálne 12 cm nad úrovňou podlahy.
3. Podla VPP-M sa za zemetrasenie považujú otrasy zemského povrchu vyvolané

geofyzikálnymi procesmi vo vnútri Zeme. Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené
zemetrasením, ktorého účinky dosiahnu v mieste poistenia minimálne 6. stupeň
makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98 (Európska makroseizmická stupnica).

článok3

Škody spôsobené požiarom, úderom blesku,
výbuchom alebo pádom lietadla
1.

2.

Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola
spôsobená:
a) pož1arom,
b) úderom blesku,
c) výbuchom.
d) pádom lietadla.
Podfa VPP-M sa považuje:
a) za požiar oh eň, ktorý sa vlastnou silou nekontrolovatel'ne rozšíril mimo určen ého
ohniska,
b) za úder blesku bezprostredné pôsobenie energie blesku alebo teploty jeho výboja
na poistenú vec so zanechaním stôp na poistenej veci,
c) za výbuch náhly ničivý preJav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo
pár (explozia),
d) za pád lietadla náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho častí alebo jeho
nákladu.

3. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) skratom, ak sa plameň, ktorý vznikol skratom, ďalej ne rozšíril.
b) tienim,
c) vystavením veci úžitkovému ohňu a teplu,
d) prepätím alebo indukciou na elektrických alebo elektronických zariadeniach,
e) cielenou explóziou pri trhacích prácach a podobných prácach,
f) explóziou v spalovôcom priestore spalovacích motorov alebo v iných zariadeniach,
v ktorých sa energia výbuchu cielavedome využíva.

4.

5. Podla VPP-M sa za ZOSIN pôdy považuje prírodnými vplyvmi zapríčinené náhle zasunutie
alebo zrútenie pôdy, zeminy alebo skál.
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) zosúvaním alebo zrútením pôdy, zeminy alebo skál zapríčineným akoukolvek ludskou
činnosťou,

b) sada ním pôdy.
c) zosuvom pôdy, ktorý sa s ohladom na situáciu v mieste poistenia dá predpokladať
t.j. jeho výskyt bol častejší ako jedenkrát za desať rokov pred dátumom vzniku škody.
6. Podla VPP-M sa považuje:
a) za lavlnu zosuv snehovej alebo ladovej vrstvy z prírodných svahov,
b) za ťarchu snehu poškodenie alebo zničenie poistenej veci nadmernou ťarchou
snehu, námrazy alebo ladovej vrstvy. Za nadmernú ťarchu snehu, námrazy alebo
ladovej vrstvy sa považuje zaťaženie stavebnej konštrukcie presahujúce normou
stanovené hodnoty.
ďánok6

Škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia
1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola

spôsobená vodou, kvapalinou alebo p;3rou unikajúcou z niektorého z nasledovných
zariadení (dalej len "vodovodné zariadenie"):
a) privádzacie alebo odvádzacie potrubie vodovodného alebo kanalizačného
systému vrátane armatúr alebo iného s ním prepojeného zariadenia,
b) vykurovací, klimatizačný alebo solárny systém, vrátane armatúr alebo iného s ním
prepojeného zariadenia,
c) sprinklerové alebo iné automatické zariadenie požiarnej ochrany,
d) zvody odvádzajúce atmosférické zrážky vrátane armatúr alebo iného s nimi
prepojeného zariadenia, ktoré sa nachádzajú vo vnútri budovy,
e) akvárium s objemom min. 50 litrov.

článok4

Škody spôsobené víchricou alebo krupobitfm
1.

Poistenemu vzn1 kne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola
spôsobená:
a) víchncou,
b) kru pobitím.

2.

Podla VPP-M sa považuje:
a) za víchricu prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť minimálne
75 km/h (resp. 20,8 m/s). Ak nemôže byť rýchlosť prúdenia vzduchu zistená,
poskytne po isťovatel poistné plnenie za škodu spôsobenú víchricou, ak poistený
pre~ káže, že pohyb vzduchu v bezprostrednom okolí miesta poistenia spôsobil
škody na stavbác h alebo na veciach rovnako odolných, ktoré boli v čase
bezprostredne pred poistnou udalosťou v bezchybnom stave; za škodu spôsobenú
víchncou sa považuJe aJ vrhnutie predmetu na poistenú vec bezprostredne
zap ríčinené pôsobením víchrice,
b) za krupobitie jav, pri ktorom kúsky ladu vytvorené v atmosfére dopadajú na poistenú
vec.

3. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok alebo
nečistôt do budovy, ak k nemu neprišlo vplyvom poškodenia stavebných súčastí
následkom víchrice alebo krupobitia.
článok S
Škody spôsobené živelnou udalosťou

1. Poistenému vzmkne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej v_eci bola

spôsobená:
a) povod ňou, záplavou,
b) zemetrasením,
c) výbuchom sopky,
d) zosuvom pôdy.
e) lavínou alebo ťarchou snehu.

Podl"a VPP-M sa za výbuch sopky považuje uvol"nenie tlaku počas vytvorenia otvoru
v zemskej kôre, ktoré je sprevádzané výtokom lávy alebo vyvrhnutím popola, iných
materiálov alebo plynov.

2. Ak predmetom poistenia je budova, poistenie sa vzťahuje aj na nasledovné súčasti
budovy poškodené alebo zničené prasknutím:
a) privádzacie alebo odpadové potrubie vodovodného alebo kanal izačného systému
vrátane armatúr,
b) potrubie vykurovacieho, klimatizačného alebo solárneho systému vrátane
armatúr a vykurovacích telies,
c) sprinklerové alebo iné automatické zariadenie požiarnej ochrany,
d) zvody (vrátane armatúr) odvádzajúce atmosférické zrážky, ktoré sa nachádzajú
vo vnútri budovy.
3.

Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) spätným vystúpením odpadovej vody z verejného kanalizačného potrubia,
b) pri vykonávaní tlakových skúšok, opravy alebo údňby vodovodného zariadenia,
c) sadaním pôdy, ak bolo spôsobené inak než vodou unikajúcou z vodovodného
zariadenia,
d) vynaloženými nákladmi na uniknutú vodu alebo médium,
e) na vodovodnom zariadení následkom jeho poškodenia ludskou činnosťou alebo
prirodzeným opotrebením; za poškodenie ludskou činnosťou sa považuje prevŕtanie,
prerazenie a pod . a za prirodzené opotrebenie sa považuje korózia, erózia, vplyv
hrdze, plesní, húb, hniloby a pod.
f) vodou unikajúcou zo strešných žlabov a vol'ne vedúcich vonkajších zvodov,
g) kondenzovanou vodou alebo médiom, bez poškodenia vodovodného zariadenia.

4. Poistený je povinný:
a) udržiavať vodovodné zariadenia v prevádzkyschopnom stave a zabezpečiť ich
pravidelnú kontrolu,
b) zabezpečiť v priestoroch budovy, ktoré ležia na úrovni alebo pod úrovňou
prízemného podlažia, uloženie zásob a vecí charakteru zásob minimálne 12 cm
nad úrovňou podlahy,

c) v chladnom období zaistiť primera né vykurovanie budovy,
d) v prípade nutnosti uzatvo riť prívod vody a vypustiť potrubie.

3. Podla VPP-M sa za škodu spôsobenú dymom považuje také poškodenie alebo zničenie
poistenej veci, ktoré spôsobil dym náhle uniknutý v dôsledku poruchy zo zariadení
na vykurovanie, spalovanie, varenie alebo sušenie, ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia.

ďánok7

Škody spôsobené krádežou, lúpežou alebo vandalizmom
1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola

spôsobená:
a) krádežou,
b) lúpežou v mieste poistenia,
c) lúpežou pri preprave poistených vecí vymenovaných v č l. 10, ods. 3, písm. b)
VP P-M, (dalej len "lúpež pri preprave")
d) vandalizmom.
2. Podla VPP-M sa za krádež považuje zmocnenie sa poistenej veci vlámaním alebo
prekonaním prekážky:
2.1 Za vlámanie sa považuje:
a) vniknutie páchatela do miesta poistenia tak, že ho otvoril:
a.a) nástrojom, ktorý nie je u rčený na jeho riadne otvorenie,
a.b) iným preukázatelhe násilným spôsobom,
a.c) kl"účom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa zmocnil vlámaním
alebo lúpežou.
b) vniknu tie páchatela do trezora, ktorého obsah je poistený, tak, že ho otvoril:
b.a) nástrojom alebo spôsobom, ktorý nie je urče ný na jeho riadne otvorenie,
b.b) spôsobom alebo kl"účom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa
zmocnil:
- vlámaním do úschovného objektu, ktorý je zabezpečený minimálne tak
ako trezor, v ktorom sú uložené poistené veci,
- vlámaním do úschovného objektu uza mykatel"ného minimálne dvoma
zámkami, ktorých kiUče sú uložené oddelene mimo miesta poistenia,
- lúpežou.
2.2 Za prekonan1e prekážky sa považuje:
a) preukázate[né prekonanie prekážky alebo opatrenia chrániaceho poistenú vec
pred krádežou,
b) ukrytie sa páchatela v mieste poistenia a zanechanie stôp dokazujúcich jeho
nepovolenú prítomnosť v mieste poistenia.
3. Podla VPP-M sa za lúpež v mieste poistenia považuje zmocnenie sa veci páchatelom:
a) použitím násilia alebo hrozby bezprostredného násilia proti poistenému alebo
jeho zástupcovi,
b) využitím zníženého odporu poisteného alebo jeho zástupcu v dôsledku jeho fyzického
oslabenia po nehode (nie v príč1nnej súvislosti s vedomým požitím alkoholu, drog
alebo zneužitím liekov) alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú ne môže byť
zodpovedný.
Za zástupcu poisteného sa považujú jeho zamestnanci, osoby, ktorým poistený
zveril poistené veci alebo osoby poverené strážením miesta poistenia.
4. Podla VPP-M sa za lúpež pri preprave považuje zmocnenie sa poistenej veci
pácha telom:
a) spôsobom uvedeným v ods. 3 tohto článku,
b) vyd1eraním poisteného ale oo jeho zástupcu vykonávajúceho prepravu,
c) uvedením poisteného do omylu alebo využitím omylu poisteného alebo jeho
zástupcu vykonávajúceho prepravu.
Za zástupcu poisteného sa považujú jeho zamestnanci, osoby, ktorým poistený zveril
poistené veci alebo osoby poverené strážením poistený"'1 prepravovaných vecí.
5. Podla VPP-M sa za vandalizmus považuje poškodenie alebo zničenie poistenej veci
páchatelom v súv1slost1 s krádežou alebo lúpežou v mieste poistenia a dalej ak príde
k poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci pri pokuse o vykonanie činov uvedených
v ods. 1 tohto článku pod písm. a) alebo b).
6. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) škody spôsobené úmyselným konaním zástupcov poisteného, ak toto konanie bolo
uskutočnené v m1este poistenia počas doby, kedy im bol umožnený prístup
do m1esta poistenia,
b) lúpež pn p1eprave vykonávanej na základe prepravnej zmluvy.
Za zástupcu poisteného sa považujú jeho zamestnanci. osoby, ktorým poistený
zveril poistené veci alebo osoby poverené strážením miesta poistenia.
7. Poistený je povinný v prípade straty krúča od vstupných dverí do miesta poistenia alebo
od úschovného objektu, kde sú poistené veci uložené v súlade s dojednanými
podmienkami, bezodkladne zabezpečiť výmenu existujúceho zámku iným zámkom
minimálne rovnakého druhu a kvality.
článok S

Škody spôsobené nárazom vozidla, dymom.
rázovou vf nou alebo pádom predmetov
1. Poistenému vznikne právo na po1stné plnenie, ak škoda na poistenej vec1 bola
spôsobená:
a) nárazom voz1dla,
b) dymom,
c) rázovou vlnou,
d) pádom predmetov.
2. Podla VPP-M sa za škodu spôsobenú nárazom vozidla považuje poškodenie alebo
zničenie poistenej veci priamym stretom s vozidlom alebo jeho nákladom alebo
vrhnutím predmetu zapríčineným pnamym stretom s vozidlom alebo jeho nákladom
pri dopravnej nehode.
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) voz1dlam1 prevádzkovaným1 poisteným,
b) na voz1dlách samotných a na ich náklade.

4. Podla VPP-M sa za škodu spôsobenú rázovou vlnou považuje poškodenie alebo zničenie

poistenej veci spôsobené rázovou vlnou vzniknutou pri prelete nadzvukového lietadla,
ktoré prekročilo rýchlosť zvuku.
S. Pre účely tohto poistenia sa za škodu spôsobenú pádom predmetov na poistenú vec

považuje poškodenie alebo zničenie poistenej veci spôsobené pádom stromov, stožiarov
alebo iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poškodených poistených vecí. Pádom sa
pre účely tohto poistenia rozumie taký pád stromu. stožiaru alebo iného predmetu.
ktorý ma znaky vo[ného pádu spôsobeného zemskou gravitáciou.
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené pádom stromov. stožiarov alebo iných
predmetov zaprfčineným akoukolvek [u ds kou či nnosťou.
článok9

Poškodenie alebo zničenie skla
1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie. ak škoda na poistenom skle vrátane fôlií
a rámu. v ktorom je osadené (dalej len .,sklo") bola spôsobená jeho rozbitím.
2. Podla VPP-M sa za rozbitie skla považuje poškodenie skla akoukolvek náhodnou
udal osťou. ktorá nie je vo VPP-M. zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve
vylú čená.

3. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) škody spôsobené poškriabaním povrchu skla,
b) rozbitie skla. ktoré nastalo v čase jeho demontáže alebo inštalácie.
c) škody spôsobené krádežou alebo stratou skla.
4. Poistený je povinný:
a) udržiavať zasklenie v riadnom technickom stave,
b) nevystavoval sklo sálavému teplu alebo priamemu
alebo odstraňovaní náterov).

ohňu

(napr. pri rozmrazovaní

článok 10
Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia sú veci vo vlastníctve poisteného, špecifikované v poistnej zmluve
podla jednotlivých položiek.
2. Ak je v poistnej zmluve dojednané, vzťahuje sa poistenie aj na veci vo vlastníctve cudzích
osôb, len ak ich poistený užíva alebo ich prevzal pri poskytovaní služby na základe
písomnej zmluvy.
3. Pokia!' nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa nevzťahuje na:
a) nosiče dát a obnovu dát a záznamov výrobnej a prevádzkovej dokumentácie
na nich uložených,
b) peniaze, listinné cenné papiere, ceniny, drahé kovy a iné cennosti (zlato, striebro,
platina, perly, drahokamy, polodrahokamy. slonovina alebo výrobky z nich, náramkové
a vreckové hodinky s nákupnou hodnotou vyššou ako 200 EUR za kus),
c) veci umeleckej, zberatelskej, historickej hodnoty alebo starožitnosti.
d) výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia nepoužitelhé
pre štandardnú produkciu,
e) veci osobnej potreby zamestnancov, ktoré sa obvykle nosia do zamestnania a veci,
ktoré boli zamestnancom na miesto poistenia prinesené na žiadosť alebo so súhlasom
zamestnávatela v súvislosti s plnením pracovných úloh,
f) stavebné úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje náklady v priestoroch, ktoré užíva
na základe nájomnej zmluvy,
g) náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti, vrátane strhnutia
stojacich častí, odvoz sutiny a iných zvyškov na najbližšiu skládku a na ich uloženie
alebo zničenie,
h) náklady na demontáž alebo remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí
a na stavebné úpravy vykonané v súvislosti so znovuzaobstaraním alebo opravou
vecí poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej udalosti,
i) náklady na zamedzenie alebo skrátenie prerušenia prevádzky následkom poistnej
udalosti.
4. Pokia[ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie pre prípad škôd spôsobených
víchricou alebo krupobitím v zmysle čl. 4 VPP-M sa nevzťahuje na:
a) veci umiestnené na vonkajšej strane budovy (napr. firemné štíty, reklamné tabule.
markízy, anténne systémy, vonkajšie osvetlenie, vonkajšie vedenie vrátane
pod porných konštrukcií),
b) hnutelhé veci nachádzajúce sa na valnom priestranstve.
5. Pokia!' me je v poistnej zmluve dojednané inak. poistenie pre prípad škôd spôsobených
krádežou. lúpežou alebo vandalizmom v zmysle čl. 7 VPP-M sa nevzťahuje na:
a) automaty na vhadzovanie mincí a na automaty na vydávanie a vymieňanie peňazí
vrátane ich obsahu,
b) daň z pridanej hodnoty, ktorú je poistený povinný v zmysle zákona vrátiť do štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky za poistené veci v prípade poistnej udalosti,
c) náklady na odstránenie škôd na stavebných súčastiach nehnutelhosti poškodených,
zničených alebo stratených pri poistnej udalosti.
d) náklady na výmenu zámkov vstupných dverí do budovy v mieste poistenia, ak
prišlo k poškodeniu. zničeniu alebo strate kfúča v dôsledku udalosti definovanej
v čl. 7, ods. 1, písm. a) ažd) VPP-M a to aj mimo miesta poistenia,
e) náklady na výmenu zámkov dverí od trezorov a trezorových miestností v mieste
poistenia, ak prišlo k poškodeniu, zničeniu alebo strate kl"úča v dôsledku udalosti
definova nej v čl. 7, ods. 1, písm. a) ažd) VPP-M a to aj mimo miesta poistenia.
6. Pokia[ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie pre prípad škôd na skle
spôsobených rozbitím v zmysle čl. 9 VPP-M sa nevzťahuje na:
a) sklené častí hnutelhých vecí (napr. zasklenie nábytku, zrkadla, osvetlovacie telesá,
sklokeramické varné plochy a pod.),
b) veci umiestnené na vonkajšej strane budovy (napr. firemné štíty, reklamné tabule.
vonkajšie osvetlenie a pod.).
c) náklady na špeciálnu povrchovú úpravu zasklenia (napr. malba, písmo, lept a pod.),

d) náklady na provizórnu opravu zasklenia,
e) náklady na lešenie alebo podobné pomocné prostriedky nutné na uskutočnenie
opravy zasklema,
f) náklady na montáž a demontáž stavebných súčastí nutnú na uskutoč nenie opravy
zasklenia (napr. ochranných mreží, markíz, uzáverov okien a pod.).
7. Poistenie sa nevzťahuje na:

a) vozidlá, ktoré sú vyrobené alebo schválené na úče ly prevádzky v premávke
na pozemných komunikáciách a podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel,
b) plavtdlá,lietadlá, prípadne iné zariadenia schopné pohybu v atmosfére,
c) software a databázy údajov,
d) vodstvo, pôdu, polia, lesy, živé hospodárske zvieratá, nepozberané
polhohospodárske plodiny, ovocné dreviny, pozberané polhohospodárske plodiny
uskladnené na varnom priestranstve, produkty živočíš nej výroby uskladnené
na varnom priestranstve,
e) náklady na dekontamináciu pôdy a vody,
f) vrtné veže vrátane príslušenstva,
g) pozemné komunikácie (diarnice, cesty. miestne komunikácie, účelové
komunikácie) vrátane mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov,
h) atómové elektrárne a zariadenia na prípravu jad rového paliva pre tieto elektrárne,
vrátane príslušenstva,
i) veci, ktoré sú dlhodobo nevyužitelhé alebo nevyužívané,
j) rozvody elektriny, plynu, vody, tepla a elektronické komunikačné siete, pokiar nie sú
súčasťou predmetu poistenia.
článok11

S. Poistenie zanikne výpoveďou :
a) jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy.
Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne,
b) ku koncu poistného obdobia: výpoveď sa musi dať aspoň 6 týždňov pred jeho
uplynutím,
c) jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného
plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím
poistenie zanikne,
d) do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa poisťovater dozvedel o zmene v skutočnostiach,
ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy, pokia!' zmluvné strany
neakceptujú uvedené zmeny úpravou poistnej zmluvy; poistenie v takom prípade
zanikne doručením výpovede druhej zmluvnej strane.
6. Poistenie zanikne odmietnutím poistného plnenia v zmysle čl. 16, ods. 11 VPP-M.
7. Poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinností
uvedených v čl. 20, ods. 1, písm. b), ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by
poisťovatel' poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovatel' uplatniť do troch
mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil, inak právo zanikne.
8. Poistenie zanikne:

a) uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané (poistenie dojednané na dobu
b) ak odpadne možnos~ že poistná udalosť nastane,
c) zánikom poisteného.

určitú),

9. Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými právnymi predpismi nie sú

Všeobecné 1.9luky z poistenia

ustanoveniami tohto článku dotknuté.

1. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo ná klady akejkolvek povahy spôsobené,
vyplývajúce z/zo alebo vzniknuté v príčinnej súvislosti s/so:
a) vojnovými udalosťami, vyhlásením vojnového stavu alebo výnimočného stavu,
napadnutím alebo činom vonkajšieho nepriatela, nepriatel'skej akcie (bez chladu
na to, či bola vojna vypovedaná alebo nie),
b) revolúciou, povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským prevratom, občianskou
vojnou, demonštráciou, zabavením, povinnosťa mi uloženými pri obrane štátu
(naor. poskytnutím vecných prostriedkov na plnenie úloh obrany štátu), alebo
represívnymi zásahmi štátnych orgánov,
c) vnútornými nepokojmi, štrajkom, výlukou,
d) akýmkolvek teroristickým činom; vylúčená je taktiež škoda spôsobená pri vykonávaní
opatrení na kontrolu, preve~ciu, potlačenie alebo inak sa vzťahujúca k teroristickému
činu; pre účely tohto poistenia teroristický čin znamená čin zahrňujúci, ale nie
obmedzený na použitie sily alebo násilia a/alebo jeho hrozby osobou alebo skupinou
osôb. konajúCich samostatne alebo v mene alebo v spojení s akoukolvek organizáciou
alebo vládou, vykonaný z politických, náboženských, ideologických alebo iných
podobných pohnútok, s úmyslom ovplyvniť vládu a/alebo zastrašiť obyvatel'stvo
alebo ieho časť,
e) jadrovou energiou alebo jadrovým žiarením akéhokolilek druhu alebo rádioaktívnou
kontamtnáCiou,
f) banskýmt r'ztkamt,
g) znečistením zamorením, kontamináciou vrátane presakovania,
h) úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania, alebo vedomou
nedban livosťou poisteného alebo inej osoby konajúcej na podnet poisteného,
osoby blízkeJ pOistenému alebo osoby žijúcej s poisteným v spo ločnej domácnosti,

článok14

Poistná hodnota, poistná suma
1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste. Poistnou hodnotou
môže byť:
a) nová hodnota - hodnota, ktorú je nutné v mieste poistenia vynaložiť na
znovunadobudnutie novej veci rovnakého druhu a kvality,
b) časová hodnota - nová hodnota znížená o zodpovedajúcu mieru opotrebovania
alebo iného znehodnotenia veci.
2. Vec je poistená na novú hodnotu, pokiarmiera opotrebovania alebo iného znehodnotenia
veci nepresiahne 60%. Pokiar miera opotrebovania alebo iného znehodnotenia veci
presiahne 60 %. vec je poistená na časovú hodnotu.
3. Poistná suma je podkladom pre výpočet poistného a zároveň maximálnou hranicou
poistného plnenia za poistné obdobie. Poistná suma sa stanoví pre jednotlivé položky
predmetov poistenia a mala by zodpovedať ich poistnej hodnote. Poistnú sumu stanoví
vždy na vlastnú zodpovednosť poistník.
4. Pokia l' nie je možné stanovi ť poistnú sumu zodpovedajúcu poistnej hodnote alebo
v prípadoch stanovených poisťovatelom, môže byť dojednané poistenie na prvé riziko,
kde poistník stanoví poistnú sumu pre položky predmetov poistenia. Takto stanovená
poistná suma je hornou hranicou poistného plnenia poisťovatela zo všetkých poistných
udalosti, ktoré nastali v poistnom období. Skutočnos~ že pre jednotlivé položky je
dojednané poistenie na prvé riziko, musí byť jednoznačne uvedená v poistnej zmluve.

článok 12
Miesto poistenia

článok 15

Poistné

1. Miestom poistenia je budova, m iestnosť alebo miesto nachádzajúce sa na území

Slovenskej republiky, vymedzené v poistnej zmluve adresou alebo katastrálnym územím
s číslom parcely (pozemku), kde sa poistené veci nachádzajú, ak nie je ďalej vo VPP-M
alebo v poistnej zmluve dojednané inak.
2. Poistente sa vzťahuje aJ na bé miesto (náhradné miesto) ako miesto poistenia uvedené
v poistnej zmluve, pokiar poistený na nevyhnutnú dobu premiestni poistené veci
z dôvod u bezprostredne hroziacej alebo už vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie sa
na náhradné miesto vzťahuje odo dňa premiestnenia poistených vecí, len ak poistený
oznám t poisťovatel'ovi adresu tohto miesta a zoznam premiestnených vecí
do 14 kalendárnych dní od ich premiestnenia.
3. Miestom poistenia pre veci vymenované v čl. 10, ods. 3, písm. a) ab) VPP-M sú úschovné

obje kty alebo trezory uvedené v zmluvných dojednaniach, nachádzajúce sa
v mieste poistenta uvedenom v poistnej zmluve. Trezory musia splňať podmienku
klasifikácie podla príslušneJ technickej normy.
4. Miestom poistenia pre prepravované veci poistené pre prípad lúpeže v zmysle
čl. 7, ods. l, písm . c) VPP-M je územte Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej
zml uve uvedené inak.

l.

Poistné je cena za poskytnutú poistnú ochranu zo strany poisťovatela, ktoré uhrádza
poistník
a) za poistné obdobie (bežné poistné) alebo
b) ako poistné určené za celú poistnú dobu Qednorazové poistné)
v termínoch splatnosti dohodnutých v poistnej zmluve.

2. Poistné je stanovené sadzbou z poistných súm pre jednotlivé položky predmetov
poistenia. Výšku sadzby stanoví poisťovater.
3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné za poistné obdobie
v splátkach. Pri dojednaní polročného alebo štvrťročného platenia splátok poistného
sa ú čtuje k poistnému prirážka, a to 3 %z ročného poistného za platenie v polročných
splátka<;.h a S % z ročného poistného za platenie v štvrťročných splátkach. Ak bolo
dohodnuté platenie poistného v splátkach, platí, že pre nezaplatenie jednej splátky
poistného môže poisťovateržiadať poistnika o zaplatenie všetkých splátok poistného
za celé poistné obdobie, v ktorom mal poistník splátku poistného zaplatiť; poistník je
povinný na základe takejto žiadosti splátky poistného poisťovaterovi zaplatiť.
Poisťovater má nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškania.
4.

článok 13

Pri platení poistného prostredníctvom pošty alebo banky je pre zaplatenie poistného
rozhodujúci deň pripísania platby na účet poisťovatela.

Vznik a zánik poistenia
1.

čas, na ktorý sa dojed ná poistenie, je poistná doba. časť poistnej doby dohodnutá
v poistnej zmluve za ktorú sa platí poistné, je poistné obdobie. Pri krátkodobých
poiste ntach (poi~tná doba kratšia ako jeden rok) sú poistná doba a poistné obdobie
totožné.

2. Poistenie môže byť dojednané na dobu

neu rčitú

alebo na dobu

5. Ak príde v priebehu poistného obdobia k zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom
pri uzavieraní poistnej zmluvy, je poisťovater oprávnený dňom tejto zmeny navrhnúť
poistníkovi úpravu výšky poistného.
6.

určitú .

3. Poistente vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod.) po dni uzavretia poistnej
zmluvy, pokia! nte Je v poistnej zmluve dojednané inak.

Poisťovater má

právo na poistné za dobu od vzniku do zániku poistenia. Ak zanikne
poistenie pred uplynutím poistného obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené, poisťovater
je povinný zvyšujúcu časť poistného vrátiť. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho
poistenia tým odpadol, patrí poisťovatelovi poistné do konca poistného obdobia, v ktorom
poistná udalosť nastala.
článok16

4. Poistente zamkne pre neplateme poistného:
a) ak poistné za prvé poistné obdob1e alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené
do troch mesiacov odo dňa Jeho splatnosti,
b) ak poistné za dalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo
dňa doručer>ia výzvy p01sťovatela na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené
pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovatela obsahuje upozornenie, že poistenie
zar.ikne, ak nebude zaplatené.
Poisteme zantkne pre neplatenie aj v prípade, ak bola zaplatená len časť poistného.

Plnenie poisťovatera
1.

Právo poisteného na plnenie poisťovatela (poistné plnenie) vznikne, ak nastala poistná
uda losť.

2. Poistnou uda losťou je akákolvek náhodná udalosť, s ktorou je podra príslušných
ustanovení poistnej zmluvy spojená povinnosť poisťovatela poskytnúť poistné plnenie.
Náhodnou škodovou udalosťou je taká udalosť, pri ktorej vznikne na predmete
poistenia škoda, ktorá nastane v mieste poistenia počas trvania poistenia náhle

a nečakane a o ktoreJ v čase dojednania poistnej zmluvy poisťovatel' a poistený
predpokladajú, že môže nastať. avšak nie je isté, či nastane, a kedy nastane.
3. Ak príde k poškodeniu, zniče n iu alebo strate veci poistnou udalosťou, uhradí poisťovatel'

primerané a hospodárne náklady zvyčajné v mieste vzniku poistnej udalosti, na jej
opravu alebo znovunadobudnutie (rozhodujúca je nižšia suma z uvedených
nákladov). Poisťovatel' poskytne poistné plnenie do výšky príslušnej hodnoty veci
stanoveneJ podla čl. 14, ods. 1 a 2 VPP-M ku dňu vzniku poistnej udalosti, najviac však
poistnú sumu alebo limit poistného plnenia stanovené v poistnej zmluve (rozhodujúca je
nižšia suma).
4. Poistné plnenie za zásoby, ktoré poistený vyrobil alebo sú po záručnej dobe, je obmedzené
ich dos1ahnutel'nou predajnou cenou.
5. Ak príde poistnou udalosťou k poškodeniu, zničeniu alebo strate poistených listinných

cenných papierov, peňazí alebo cenín, uhradí poisťova tel:
a) v prípade listinných cenných papierov sumu vynaloženú na umorenie a pokial'
emitent nevydá ich duplikát, sumu, o ktorú sa majetok poisteného v listinných
cenných pap1eroch znížil a to v menovitej hodnote, v hodnote vyjadrenej emisným
kurzom alebo kurzom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
b) v prípade peňazí alebo cenín, pok1al' emitent nevydá ich duplikát, sumu, o ktorú
sa majetok poisteného v peniazoch alebo ce ninách znížil v ich nominálnej
hodnote.
6.

Poisťovatel' poskytne

poistné plnenie za všetky poistné udalosti, ktoré nasta li v priebehu
poistného obdobia, max1málne vo výške:
a) pOistnej sumy stanovenej pre príslušnú položku pred metu poistenia a poistné
obdobie, alebo
b) súhrnného lim1tu poistného plnenia, dojednaného pre príslušnú položku predmetu
poistenia v poistnej zmluve.
Pre určenie výšky poiStného plnenia Je rozhodujúca nižšia z uvedených súm.

7. Zvyšky poškodeneJ alebo zničeneJ veci zostávaJú vo vlastníctve poisteného a ich hodnota
sa odpočítava od výšky škody.
8. Po vzniku po1stnej udalosti sa zníži poistná suma pre príslušnú položku predmetu
poistenia a poistné obdobie o výšku vyplateného poistného plnenia. Výška poistnej
sumy môže byť na návrh poistníka pri doplatení poistného upravená. Toto dojednanie
nemá vplyv na podpoistenie.
9. Ak nastane poistná udalosť na veci pmstenej na novú hodnotu, poskytne poisťovatel'

poistné pl ne111e presahujúce časovú hodnotu, len ak poistený do troch rokov
od poistneJ udalosti zrealizuje opravu takejto veci alebo znovunadobudnutie veci
rovnakého dru hu a kvality v mieste poistenia, resp. aj na inom mieste Slovenskej
rep ubliky, ak 11ie Je jeJ znovunadobudnutie v mieste poistenia realizovatelhé z dôvodov
právnycr alebo ekonomických.
1O.

Poisťovatel uhradí pnmerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v mieste
vzniku p<Jistnej udalosti v príčinneJ súvislosti s poistnou udalosťou na opatrenia vykonané
poisteným na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej škody alebo na zmiernenie
následkov škody, vrátane opatrení neúspešných, ak boli primerané okolnostiam.
Náhrada týchto nákladov spoločne s poistným plnením za poškodené veci je obmedzená
poistnou sumou pre Jednotlivé položky predmetov poistenia. Ak boli tieto opatrenia
vykonané na pokyn poisťovatela, sú hradené aj nad dojednanú poistnú sumu . Náklady
na zásah hasičov alebo mých osôb, ktoré sú povinné zasiahnuť vo verejnom záujme,
poisťovatel' nehradí.

11. Ak sa poisiovatel dozv1e až po poistneJ udalosti, že Jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre
vedome nepravd•vé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia
a ktorá pre uzavretie pOistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený poistné plnenie
z poistneJ zmluV'; odmietnuť. Odmietnutím poistného plnenia pod l'a tohto odseku
poisten.= zanikne.
12. Poisťovalel' je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť alebo zamietnuť v prípade
porušeni~ povmností uvedených vo VPP-M, zmluvných dojednaniach alebo poistnej
zmluve, pokia[ takéto porušenie povinností malo podstatný vplyv na vznik poistnej
udalosti alebo rozsah následkov poistnej udalosti
13. Ak poistený uved1e poisiovatela úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach

týkajúciCh sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky, nie je poisťovatel'
povinný pos kytnúť poistné plnenie z poistnej udalosti.
14. Poistné plnenie Je splatné do 15 dní, len čo poisťovatel' skončil vyšetrovanie nutné na
zistenie rozsahu SVOJej povinnosti plniť. Ak nemôže byť vyšetrovanie ukončené do 30 dní
po tom, ako >a púismvatel' dozvedel o vzniku poistneJ udalosti, poskytne poistenému
na jeho Žiadosť prime• aný preddavok.
15. Poisťovatel' poskytne poistné plnenie v mene platnej na území Slovenskej republiky.

Pri prepočte cudzeJ meny na menu platnú na území Slovenskej republiky vychádza
poistovatel' z kurzu Európskej centrálnej banky ku dňu vzniku poistnej udalosti.
16. Poisíovarer má p~vo odpočítať od poistného plnenia sumu zodpovedajúcu dlžnému
poistnému.
článok

17

Podpoistenie
1. Ak Je v clobe vmik•" po'stnej udalosti poistná suma jednotlivej položky predmetu
poisten i ~ nigi3 ako Jej poistná hodnota, poskytne poisťovatel' poistné plnenie, ktoré je
k výške škody v rovnakom pomere ako poistná suma k poistnej hodnote.
2. V prípadt d )jednania poistenia na prvé riziko podla čl. 14, ods. 4 VPP-M sa ustanovenie

ods. l tohto článku

neuplatňuje.

ďánok18
Spoluúčasť

článok 19
Znalecké konanie

l. V prípade poistnej udalosti je možné dohodnúť, že výška poistného plnenia poisťovatela

bude sta novená v znaleckom konaní.
2. Pre znalecké konanie platí:
a) poistený aj poisťovatel" vymenujú svojho znalca do 15 dní od uzavretia dohody
v zmysle ods. 1 tohto článku VPP-M a o jeho menovaní bezodkladne upovedomia
druhú stranu. Znalec nesmie mať voči strane, letorou bol vymenovaný, žiadne
obchodné ani pracovnoprávne vzťahy, prípadnú námietku proti vymenovaniu
znalca musí druhá strana vzniesť pred začatím jeho činnosti,
b) znalci vymenovaní obidvoma stranami sa ešte pred začiatkom svojej či nnosti
dohodnú na osobe tretieho znalca s hlasom rozhodujúcim pre prípad ich nezhody,
c) obaja znalci vymenovani zúčastnenými stranami spracujú nezávisle na sebe znalecký
posudok o sporných otázkach,
d) tento znalecký posudok odovzdajú obidvaja znalci zároveň poistenému aj
poi sťovatelovi, v prípade existencie rozporov odovzdá poisťovatel' obidva spracované
posudky tretiemu znalcovi s hlasom rozhodujúcim. Tento znalec urobí rozhodnutie
v sporných otázkach a toto svoje rozhodnutie, ktoré je záväzné pre obe strany,
odovzdá poistenému aj poisťovatelovi,
e) náklady svojho znalca hradí každá strana, náklady znalca s hlasom rozhodujúcim
obidve strany rovnakým dielom.
3.

Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a povinnosti poisteného a poisťovatel'a,
upravené právnymi predpismi, poistnou zmluvou, zmluvnými dojednaniami
aVPP-M.
článok20

Povinnosti poistnlka, poisteného
l.

Poistník a/alebo poistený je povinný:
a) platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, v prípade platenia poistného
prostredníctvom pošty alebo banky dodržiavať zúčtovacie dáta pre platbu
poistného určené poisťovatelom,
b) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovatela týkajúce sa
dojednávaného poistenia,
c) bezodkladne oznámiť poisťovatelovi akúkolvek zmenu v náležitostiach, ktoré boli
podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy,
d) dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, technických
noriem, VPP-M, zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy,
e) viesť evidenciu poistených vecí uvedených v článku l O, ods. 3, písm. a) ažd) a túto
spolu so záložnými nosičmi elektronických dát uložiť tak, aby v prípade poistnej
udalosti nemohla byť poškodená, zničená alebo stratená spolu s poistenými vecami,
f) oznámiť poisťovatelovi, že uzavrel ďalšie poistenie rovnakých položiek predmetu
poistenia, na rovnaké riziko u iného poisťovatel'a a oznámiť jeho obchodné meno
a výšku poistnej sumy,
g) dbať, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané opatrenia na jej
odvrátenie.

2. V prípade vzniku škody je poistený povinný:

a) bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovatelovi,
b) bezodkladne oznámiť polícii vznik škody, ktorá nastala za okolností vzbudzujúcich
podozrenie zo spáchania trestného činu,
c) vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody, a podla možnosti
si k tomu vyžiadať pokyny poisťovatela a postupovať v súlade s nimi,
d) nemeniť bez súhlasu poisťovatela stav vzniknutý škodou, ak to nie je nevyhnutné
na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody alebo v rozpore so všeobecným
záujmom,
e) poskytnúť poisťovatelovi potrebnú súčinnosť na zistenie príčin a výšky škody, podať
pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu a predložiť v dohodnutej lehote doklady
vyžiadané poisťovatelom,
f) umožni ť poisťovatelovi alebo osobám ním povereným, všetky vyšetrovania potrebné
pre posúdenie nároku na poistné plnenie a jeho výšku a predložiť k tomu potrebné
podklady a informácie,
g) zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej škody alebo iné obdobné
práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu
zodpovedá,
h) bezodkladne začať umorovacie konanie listinných cenných papierov stratených pri
škode,
i) bezodkladne oznámiť poisťovatelovi nájdenie poistených vecí alebo ich zvyškov
stratených v súvislosti s poistnou udalosťou; pri prevzatí týchto vecí je povinný vrátiť
zodpovedajúcu časť poistného plnenia.
článok21

Doručovanie

plsomnosti

Poistník a poistený je povinný písomne oznámiť poisťovatelovi zmenu svojej adresy bez
zbytočného odkladu. Poisťovater zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistnika
alebo poisteného. Písomnosť poisťovatel'a určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len
..adresát") sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom,
kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli
nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte,
považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení
nedozvedel. V prípade, že je písomnosť vrátená po isťovatelovi ako nedoručená z dôvodu,
že adresáta nemožno zistiť na adrese, ktorej zmenu adresát neoznámil, písomnosť sa
považuje za doručenú dňom jej vrátenia poisťovatelovi.
článok22
Záverečné

ustallOIII!nia

l . Od ustanoveni týchto VPP-M je možné sa v poistnej zmluve
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.

odchýliť,

ak to nie je

1. Poistený sa podiela na pOistnom plnení z každej poistnej udalosti pevne stanovenou
sumou alebo percentom stanoveným' poistnej zmluve, resp. ich kombináciou (ďalej
len .,s poluúčasť").

2. Poistná zmluva pre toto poistenie sa riadi právom Slovenskej republiky. Pre riešenie
sporov, týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poistenie, je založená právomoc súdov
Slovenskej republiky.

2. Spoluúčasť dojednaná v pOistneJ zmluve sa odpočíta od výsledného poistného plnenia.

3. VPP-M nadobúdajú účinnosť 1.5.2012.

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
Poistenie majetku
čllínolc1
Spoločné ustanovenia

1. Tíeto Zmluvné dojednania pre poistenie majetku (ďalej len ,,Z[}-M") doplňajú, prípadne
nahrádzaJÚ Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku právnických
a podnikaJúcich fyzických osôb (dalej len .,VPP-M'') v ustanoveniach tu uvedených a sú
neoddelitelnou súčasťou poistnej zmlull)'.
2. Od ustanovení týchto ZD-M Je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to nie je
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.
3. ZD-M nadobúdajú účinnosť 1.S.2 012.

b) strojné a elektronické zariadenia zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku,
pokia l' sú zahrnuté v poistnej sume hnutelhých vecí a
c) hnutelhé veci nachádzajúce sa mimo budoll)', ktorých umiestnenie mimo budoll)'
je obll)'klé.
článok 6

Predmety pripoistenia, limity poistného plnenia
1.

ďánok2

Poistné rizilcé
Podla VPP-M Je možné poiste nie dojed nať pre riziká:
a) požiar- v rozsahu čl. 3 VPP-M- Skody spôsobené požiarom, úderom blesku, výbuchom
alebo pádoľ'l lietadla,
b) víchrica- v rozsahu čl. 4 VPP-M- Skody spôsobené víchricou alebo krupobitím,
c) živel - v rQzsahu čl. S VPP-M- Škody spôsobené živel nou uda losťou ,
d) voda -v rozsahu čl. 6 VPP-M- Škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia,
e) ostatné -v rozsahu čl. 8 VPP-M- Škody spôsobené nárazom vozidla, dymom, rázovou
vlnou alebo pádom predmetov,
f) krádež - v rozsahu čl. 7 ods. 1 písm. a) a d) VPP-M - Škody spôsobené krádežou,
lúpežou alebo va ndalizmom,
g) lúpež - v rozsahu čl. 7 ods. 1 písm. b). c) a d) VPP-M- Škody spôsobené krádežou,
lúpežou alebo vandalizmom,
h) rozbitie skla - v rozsahu čl. 9 VPP-M- Poškodenia alebo zničen i a skla.
článok3
Spoluúčasť

l . Spol uúčasť pre jednotlivé poistené riziká v základnom poistení a v poistení skla je SO EUR,
pokia!' mP Je dojednané inak.
Spoluúčasť pre Jednotlivé poistené riziká v pripoisteniach Je rovnaká ako pre príslušné
poistené riz1ká v základnom poistení. V prípade, ak Je spoluúčasť pre jednotlivé poistené
riziká v základnom poistení budov a hnutelných vecí rozdielna, uplatň uje sa pre tieto
poistené riziká v pripoisteniach najvyššia spoluú časť dojednaná pre dané poistené riziko
v základnom poistení.
3. Spoluúčasť pre pripoistenie v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) týchto Z[}-M je 1OO EUR, pokia!'
nie Je v základnom poistení pre riziko krádeže dojednaná II)'ŠŠía spoluúčasť. Pre riziká
v ostatných pripoisteniach, pre ktoré nie sú dojednané spol uúčasti v základnom poistení,
sa u platňuje spol uúčasť SOEUR.
4. Spoluúčasť pre škody spôsobené krádežou z vozidla pre prenosné strojné a elektronické
zariadema alebo strojné a elektromcké zariadenia zabudované v alebo na vozidle
alebo podvozku, Je vo výške 10% z výšky škody na poistenej vecí, minimálne však SOO EUR,
pokia l' me Je doJednané mak.

2.

2.

3.

článok 4

lndelQÍda
1. Poistná suma budov, resp. stavebných úprav poistených na novú hodnotu, bude
na žiadosť pmstníka pre ďa lšie pOistné obdobie upravená v závislostí od zmeny indexu
cien stavebných prác, matenálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve.
2. Poistná suma výrobných a prevádzkových zariadení poistených na novú hodnotu bude
na žiadosť poistníka pre dalšie po1stné obdobie upravená v závislosti od zmeny
indexu s!lotrebitelských cien.
článok S
Predmety poistenia, poistná suma

Poistenie budov:
1. Predmetmi pmstenia sú budoll)', haly a stavby (dalej len .. budoll)''') v zmysle čl. lO ods. 1
a 2 VPP-M, poistené do výšky poistneJ sumy stanoveneJ poistníkom, uvedenej v poistnej
zmluve. Poistná suma môže byť stanovená na novú alebo časovú hodnotu v zmysle čl. 14
ods. l písm. a) alebo b) VPP-M.
2. Pokia!' sú v pmstneJ zmluve ako predmet pOistenia dojednané stavebné úpra"Y
v prenajatých priestoroch, vzťahuJe sa poistenie na stavebné úprali)' V mieste poistenia
uvedenom v pOistneJ zmluve, ktoré po1stený ll)'konal na svoJe náklady v priestoroch,
ktoré užíva na základe náJomneJ zmlull)'. Stavebné úprali)' sú poistené do výšky poistnej
sumy stanoveneJ poistnikom, uvedeneJ v poistneJ zmluve. Poistná suma je stanovená
na novú hodnotu v zmysle čl. 14 ods. 1 písm. a) VPP-M.
Poistenie hnuteľných vecí:
3. Predmetmi poistenia sú hnutelhé veCI (výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby, veci
zamestnancov) v zmysle čl. 1Oods. 1 a 2 VPP-M, poistené do výšky poistnej sumy
stanoveneJ po1stníkom, uvedenej v poistnej zmluve. Poistná suma môže byť stanovená
na novú alebo časovú hodnotu v zmysle čl. 14 ods. 1 písm. a) alebo b) VPP-M.
4. Veci po1stené na časovú hodnotu sú predmetmi poistenia len ak sú konkrétne ~~)'menované
v zozname, ktorý Je súčasťou poistnej zmlull)'.
S. Pokia!' sú v poistneJ zmluve ako predmet poistenia dojednané aj veci zamestnancov,
vzťahuje sa poistenie na:
a) veci osobnej potreby zamestnancov, ktoré sa obvykle nosia do zamestnania, do
výšky 200 EUR na jedného zamestnanca a naii)'Še
b) všetly veci zamestnancov, ktoré boli do miesta poistenia prinesené na žiadosť
alebo so súhlasom zamestnávatela v súvislosti s plnením pracovných úloh,
do v)5ky l 000 EUR.
Poisteme sa nevzťahuje na peniaze v hotovostí a cenné papiere zamestnancov. .
6. Pokia l sú" poistneJ sume hnutelných vecí zahrnuté aj vozidlá, poistenie sa odchylne od
čl. 10 od; 7 pôsm. a) VPP-M vztahu je na vozidlá s výnimkou cestných vozidiel.
7. OdchylnE cd čl. 1(\ oas. 4 písm. b) VPP-M sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aJ
na nasledovné predmety poistenia nachádzajúce sa mimo budoll)':
a) voz·alá.

4.
S.
6.
7.

8.

Poisťovatel' uhradí v jednom poistnom období a za každú prílohu poistnej zmlull)',
na ktorej je dojednané poistenie budov alebo hnutelhých vecí, a ak tieto boli
poškodené, zničené alebo stratené poistnou udalosťou, nell)'hnutné náklady na:
a) ll)'pratanie miesta poistenia vrátane strhnutia stojacich častí, odvoz sutiny a iných
ZII)'Škov na najbližšiu skládku a na ich uloženie alebo zničenie, do výšky 1 000 EUR,
b) odstránenie škôd spôsobených krádežou alebo vandalizmom na stavebných
súčastiach poistenej budoll)' alebo na poistených stavebných úpravách, do výšky
1 000 EUR. Podmienka vlámania alebo prekonania prekážky nemusí byť splnená.
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené postriekaním sprejmi a grafitmi,
rozbitím skla a na rozostavaných stavebných objektoch,
c) odstránenie škôd na predmetoch pripevnených zvonku plášťa budoll)' (napr.
firemné štíty, reklamné tabule, markízy, anténne systémy, vonkajšie osvetlenie,
vonkajšie vedenie) vrátane podporných konštrukcií, ku ktorým prišlo v dôsledku
víchrice, do výšky 1 000 EUR,
d) demontáž alebo remontáž ostatných nepoškodených stavebných súčastí budoll)'
a ostatných nepoškodených poistených vecí a na stavebné úprali)' ll)'konané
na ostatných nepoškodených stavebných súčastiach budovy, v súvislosti so
znovuzaobstaraním alebo opravou vecí poškodených, zničených alebo stratených
pri poistnej udalosti, do výšky 1 000 EUR.
Poisťovatel' uhradí v jednom poistnom období a za každú prílohu poistnej zmlull)',
na ktorej je dojednané poistenie hnutelných vecí, a ak tieto bolí poškodené, zničené
alebo stratené poistnou udalosťou:
a) cennosti (peniaze, listinné cenné papiere, ceniny, drahé kOII)', klenoty a iné cennosti)
do výšky 1 000 EUR. Uvedené veci musia byť v mieste poistenia chránené:
- proti krádeži v uzamknutom priestore zabezpečenom minimálne základným
mechanickým zabezpečením,
- proti lúpeži pod dohl'adom spolahlivej osoby,
b) umelecké predmety (veci umeleckej, zberatelskej, historickej hodnoty, starožitnosti)
do výšky 1 000 EUR a výstavné modely (vzmy, prototypy, exponáty) do výšky 1 000 EUR.
Uvedené veci musia byť v mieste poistenia chránené proti krádeži v uzamknutom
priestore zabezpečenom minimálne základným mechanickým zabezpečením.
c) nosiče dát a záznamy účtovnej, výrobnej a prevádzkovej dokumentácie, ak vzniknú
náklady na ich obnovenie (ďalej len ..obnova dát"), do výšky 1 000 EUR. Uvedené
veci musia byť v mieste poistenia chránené proti krádeži v uzamknutom priestore
zabezpečenom minimálne základným mechanickým zabezpečením
d) veci uvedené v čl. S ods. 7 písm. c) týchto 2[}-M do výšky 1 000 EUR.
Poisťovatel'uhradí v jednom poistnom období nell)'hnutné náklady na výmenu zámkov
vstupných dverí do budoll)'v mieste poistenia, v zmysle čl. 1Oods. S písm. d) VP P-M,
do výšky 1 000 EUR za každú prílohu poistnej zmlull)', na ktorej je dojednané poistenie
hnutelných veci.
Pre položky v ods. 1, 2 a 3 tohto článku sa môže dohodnúť zvýšenie uvedených limitov
poistného plnenia o poistné sumy uvedené v jednotlivých prílohách poistnej zmlull)'.
V prípade, že pre položky uvedené v ods. 2 tohto článku budú v jednotlivých prílohách
poistnej zmlull)' dojednané II)'Ššie limity poistného plnenia, poistený musí splniť
podmienky stanovené poisťovatelom v čl. 8 týchto ZD-M.
Pokia l' je v poistnej zmluve dojednané zlomkové poistenie pre jednotlivé riziká, je horná
hranica poistného plnenia určená stanoveným percentom z poistnej sumy alebo limitom
poistného plnenia uvedeným v poistnej zmluve.
V prípade poistnej udalosti spôsobenej úderom blesku poisiovatei' uhradí v jednom
poistnom období a za každú prílohu poistnej zmlull)', na ktorej je dojednané poistenie
budov, poistné plnenie do výšky limitu poistného plnenia 1 000 EUR za škody
spôsobené prepätím alebo indukciou na elektrických alebo elektronických
zariadeniach, ktoré sú súčasťou poistenej budovy.
Poisťovatel' uhradí v jednom poistnom období za všetky poistné udalosti, škody
spôsobené rizikom:
a) víchrica do výšky limitu poistného plnenia:
al ) 3 000 000 EUR, pokia l' škoda vznikla na jednom mieste poistenia, alebo
a2) 7 000 000 EUR, pokia!' škoda vznikla súčasne na viacerých miestach poistenia
poistených v tejto poistnej zmluve,
b) povodeň do výšky limitu poistného plnenia 3 000 000 EUR,
c) zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu do výšky limitu
poistného plnenia:
cl ) 3 000 000 EUR pokia l' škoda vznikla na jednom mieste poistenia, alebo
c2) 15 000 000 EUR pokia!' škoda vznikla súčasne na viacerých miestach poistenia
poistených v tejto poistnej zmluve.
ďlínok7

Miesto poistenia
1. Miestom poistenia je celé územie SR pre nasledovné predmety poistenia:
a) vozidlá,
b) prenosné strojné a elektronické zariadenia,
c) strojné a elektronické zariadenia zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku.
2. Podmienky zabezpečenia poistených vecí pre krádež a lúpež uvedené v čl. 8 týchto Z[}-M
sa vzťahujú aj na miesto poistenia v zmysle ods. 1 tohto článku.
ďánolc8

Spôsoby zabezpečenia poistených ved
1. Pre stanovenie výšky poistného plnenia je rozhodujúci stav zabezpečenia miesta poistenia
v dobe vzniku poistnej udalosti. Všetky požadované zabezpečovacie prvky musia byť
v čase poistnej udalosti funkčné a v aktivovanom stave.

2. Ak dôjde k poškodeniu alebo zničeniu poistenýt:h nosirov dát a záznamov úftovnej,
výrobnej a prevádzkovej dokumentácie požiarom, poskytne poisťovatel' poistné plnenie
do výšky poistnej sumy daných vecí stanovenej v poistneJ zmluve, pokia l' uvedené
predmety poistenta boli uložené v úschovných objektoch s požiarnou odolnosťou
minimál11e 60 P (pre magnetické a optické nosiče dát 60 DIS). Proti krádeži musia byť
nosiče dát a záznamov účtovnej, výrobnej a prevádzkovej dokumentácie chránené
v uzamknutom priestore zabezpečenom minimálne základným mechanickým
zabezpečením.

3. Ak dôjde ku krádeži poistenýt:h hnuteľných ved z uzamknutého priestoru budovy,
poskytne poisťovatel' poistné plnente za výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby
a veci zamestnancov do výšky limitov p01stného plnenia uvedených v tabulke č. 1. Limity
poistného plnenia závisia od bezpečnostnej triedy (dalej aj "BI} stanovenej pre poistenú
prevádzku v pOIStneJ zmluve, úrovne mechanického zabezpečenia a zabezpečenia
elektnckou Labczpeéovacou signahzáoou ( EZS). Tieto podmienky zabezpečenia a limity
poistného plnen1a sa nevzťah ujú na poistené vozidlá .

Tabulka č. 1
Zabezpečenie
Bezpečno~·

·.í

e-lektrickou zabezpečovacou
signalizác:ou ( EZS) s vývodom signálu:

MeLhamcké

tneá<
(BT):

zahr7pečenie.:

bezm

l

A1V

lokálny

PCO

Limity poistného plnenia (v EUR}:
základné

10000

rozšírené

20000

100000

l

špecialne

150000

l

základné

soooo
sooo

rozšírené

15 ODO

špc'Ciálne

30 ODO

l

rozšírene

o

i

: •ctoálne

o
o

l, 2

3

4

s

špeoalne _)

SO ODO

- ---

100000

r- -···l SO ODD

400 ODD
-······------ ·--··SOO ODD
·--··

-·

1SOOD

-

-

50000

-

s 000
1SOOD

600 ODO

10DODD

200 ODO

1SO 000

400
.....
______ 000
-····
600 ODO

-- ---------

-------

30000

-··

200000

····-

200 000
SO ODO

200 000

200 000

600 000

o

600 000

- --··-···- --·--· ·-·-·····-···-

o

4. Ak dôjde ku krádeži poistených vec! uloženýt:h mimo budovy, poskytne poisťovatel'
poistné pl nenie za výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby a veci zamestnancov,

ktorých usk adnenie mimo budovy 1e obvyklé, nasledovne:
a) do ] ODO EI .:R, il k Je priestranst\IO vybavené funkčným oplotením celého pozemku
s mlntmálnou výškou 190 cm a uzamknutou bránou,
b) do 20 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené minimálne spôsobom uvedeným
pod písm. a) tohto ods. a súčasne buď strážené fyzickou strážou alebo vybavené
funkč ne u elekt11ckou zabezpečovdcou signalizáciou s lokálnym vývodom s1gnálu,
c) do SU 000 EUR, ak J~ priestranstvo zabezpečené minimálne spôsobom uvedeným
pod p1sm. a) tohto ods. a súčasne buď strážené fyzickou strážou ozbrojenou strelnou
zbra ňou pnpravenou na obranu (za alternatívu strelnej zbrane sa akceptuje služobný
pes), alebo vybavené funkčnou elektnckou zabezpečovacou signalizáciou s napojením
na pult centralizovaneJ ochrany.
Tieto podm1enky zabezpečeni a a lim1ty p01stnéno plnenia sa nevzťahujú na vozidlá,
prenosne stroJne a elektronické zanadenia a stroJné a elektronické zariadenia
zabudova ne v alebo na vozidle alebo podvozku.
S. Ak dôjde ku krádeži poistenýt:h cennosti z uzamknutého trezoru, poskytne poisťovatel'
poistne plneme oo výšky lim1tov poistného plnenia uvedených v tabulke č. 2. Limity
poistného plnenia záv1sia od stupňa odolnosti trezoru, úrovne mechanického zabezpečenia
pnestoru a zabezpei'ema elektrickou zabezpečovaco u signalizáciou (EZSJ.
Tabulka č. 2

Stup~·

l

odolr<Cstl

Zabezpečenie elektricko~ zabezpečo~aCOll

l \l ' : 1;,r.. ~ké

S1qnaliza<1ou ( EZS) s vyvodom s1gnalu:

trezoru poob J ubezrečen~e:

STN EN 11~3 ..1

0· alebo

necertlfikovený

bez

us

:

l

lokálny
. •

?akladné
rozšírené

l SOO
2 ODD

2 000
3 000

špeciálne

S 000
...... 6 000 -·-

3 000

5 000

6 000

7 ODD

ú kladné

S ODD

6000

7 ODO

rozšírené

6 ODD

7 000

7 000

10000

.. .

špeoalne

'-Jné
ll

roz~~ , eae

l

.

3 ODO
4 000

..

l.

PCO

A7V
,

Limity polstneho pi nema (v EUR}:

špeoálne

l

l

7 ODO
10000

1s oao

i
l

l

__

20000

10000
20000

.. .....

15 ODD
-- ··-10000
20 000
·--····
15 000
30 000

-

·s ooo

.... ....

-·

30000
40 000

40 000

sú cennosti uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške alebo kufri,
b) do 1OODD EUR, ak vykonávajú prepravu dve osoby, pričom aspoň jedna je vybavená
obranným sprejom a ak sú cennosti uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške
alebo kufri,
c) do 20 000 EUR, ak vykonávajú prepravu dve osoby, pričom obidve sú vybavené
obranným sprejom a ak sú cennosti uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške
alebo kufri,
d) do 30 ODD EUR, ak vykonávajú prepravu dve osoby, pričom aspoň jedna je ozbrojená
strelnou zbraňou pripravenou na obranu a ak sú cennosti uložené v pevnej riadne
uzatvorenej taške alebo kufri, alebo ak sú obidve osoby vykonávajúce prepravu
vybavené obranným sprejom a ak sú cennosti uložené v riadne uzamknutom
bezpečnostnom kufríku,
e) do SO ODD EUR, ak vykonávajú prepravu dve osoby, pričom aspoň jedna je ozbrojená
strelnou zbraňou pripravenou na obranu a ďalšia osoba je vybavená obranným
spreJom a ak sú cennosti uložené v riadne uzamknutom bezpečnostnom kufríku.
Poistený je pri preprave cenností povinný dodržiavať nasledovné podmienky:
- osoby vykonávajúce prepravu musia byť staršie ako 18 rokov, spol'ahlivé,
bezúhonné, fyzicky a psychicky spôsobilé, vyškolené pre tento druh činnosti,
- prepravované cennosti musia byť počas prepravy pod kontrolou osôb
vykonávajúcich prepravu, ktoré sú schopné zasiahnuť v záujme ochrany
prepravovaných cenností,
pri preprave vozidlom smie vodič zastaviť vozidlo iba z dôvodov vyplývajúcich
z pravidiel cestnej premávky, vozidlo použité pre prepravu cenností musí byť
v dobrom technickom stave a spôsobilé na premávku na pozemných
komunikáciách,
- druh a množstvo prepravovaných cenností, doba a trasa prepravy musia byť
utajené pred nepovolanými osobami.
9. Ak dôjde ku krádeži poistených vozidiel alebo ich časti. poskytne poisťovater poistné
plnenie do výšky dojednanej poistnej sumy danej veci:
a) ak bolo vozidlo odstavené:
na oplotenom pozemku, alebo
na pozemku pri trvale obývanom rodinnom dome vybavenom funkčným
oplotením celého pozemku a uzamknutou bránou, alebo
- v mieste pod stálym dohladom, alebo
- v uzamknutej garáži/budove
a súčasne bolo uzamknuté funkčnými zámkami na dverách (ak je nimi výrobcom
vozidla vybavené).
b) ak nie je možné zabezpečiť vozidlo v zmysle písm. a) tohto ods., poskytne poisťovatel'
poistné plnenie, len ak bolo uzamknuté funkčnými zámkami na dverách (ak je nimi
výrobcom vozidla vybavené), a navyše zabezpečené kombináciou minimálne
dvoch z nasledovných zabezpečovacích zariadení:
- odnímatelhým alebo s ním pevne spojeným mechanickým zabezpečovacím
zariadením,
poplachovým systémom s akustickým vývodom signálu alebo hlásením na
zariadenie pod stálou kontrolou oprávnenej osoby,
- imobilizérom,
- elektronickým vyhladávacím systémom,
c) ak nie je možné ťahaný alebo nesený pojazdný pracovný stroj zabezpečiť v zmysle
písm. a) alebo b) tohto ods., musí byť pripojený a uzamknutý k vozidlu
zabezpečenému v zmysle ustanovení písm. b) tohto odseku.
l O. Ak dôjde ku krádeži poistenýt:h
prenosných strojných a elektroniclcých zariaden( nachádzajúcich sa v motDrovom
vozidle alebo v pojazdnom pracovnom stroji s vlastným zdrojom pohonu,
strojných aelektronických zariadenf zabudwa~ v alebo na vozidle alebo pod.ozltu,
poskytne poisťovatel' poistné plnenie do výšky limitov poistného plnenia uvedených
v tabulke č. 3. tak, aby neboli zvonku viditelhé a aby do batožinového priestoru nebolo
možné vniknúť bez jeho odomknutia alebo poškodenia.
Limity poistného plnenia závisia od úrovne zabezpečenia vozidla a spôsobu jeho
odstavenia s poistenými vecami v čase poistnej udalosti. Prenosné strojné
a elektronické zariadenia musia byť navyše uložené v batožinovom priestore
motorového vozidla alebo pojazdného pracovného stroja s vlastným zdrojom pohonu
tak, aby neboli z vonku viditelhé a aby do ba to ži nového priestoru nebolo možné vniknúť
bez jeho odomknutia alebo poškodenia.
Tabulka č 3
Umitypoistného plnenia(ll EUR) pre~ Sfn?in8.r~~alebll
ubudované stroje a zarŕadenia, v závislosti od 6rovne ~~v ~~torom sa
tieto predmety nachédzajll v !3se.poíStnef udalosti
Zab&pečenie vozidla

---

50000
70000

6. Ak dôjde ku kräoei1 poistenýt:h umeleckých predmetov alebo výstavných modelov,
poskytne p01sťovatel poistné plnenie co výšky l O000 EUR za umelecké predmety a do
výšky 1O000 EUR z~ výstavné modely pok1al' uvedené predmety poistenia boli uložené
v priestore zab zpečenom minimálne základným mechanickým zabezpeče ní m .
7. Ak dôjde k lúpeži poistených veci spáchanej v budove alebo na pozemku v mieste poistenia,
poskytne poisťovate l' p.~istné plnenie za odcudzené výrobné a prevádzkové zariadenia,
zásoby a veci zarne5 .nancov:
a) clo~ ()(),1 ~! I R. ;;lc JP miPstn f'OI StPni~ ~od diJhli!dom spolahliveJ osoby,
b) do 20 000 ~L . ~ -~ J cer nosti do~ 000 EUR, aL. je m1esto poistenia buď pod dohladom
spc•ahliveJ o< hy disponuJúCe] 'Tložnosťou aktivovať elektrickú zabezpečovaciu
s1gnaliláci u (EZS) proti lúpežnému prepadnu tiu s napoJením na pult
centrahLDvanel ochranv alebo strážené fvz1ckou strážou ozbrojenou stŕelnou
zbr3ňou pnor "''e,,ou na obranu
8. Ak dôjde k lúpez1 poistených cennosti spáchaneJ pri ich preprave, poskytne poisťovatel'
poistne plneme za odcudzené cennosti:
a) do S 000 EU~. ak vykonáva prepravu Jedna osoba vybavená obranným sprejom a ak

Bel

doiJtádll

~~-~
~

~ Ptx!~
tltlh6dDm

a) uzamknutie funkčnými zámkami na
dverách (ak je nimi výrobcom vozidla
vybavené)

soo

2 soo

S ODO

10000

b) ako pod písm. a) tejto tabulky +
kom binácia min. 2 z nasledovných
zabezpečovacích zariadení:
- mech. zabezp. zariad. odnímatelhé
alebo pevne spojené s vozidlom
• imob1lizér
- elektronický vyhladávací systém

1 000

S ODD

10000

20000

c) ako pod písm. a) tejto tabulky +
poplachový systém s akustickým
vývodom signálu alebo hlásením na
zariadenie pod stálou kontrolou
oprávnenej osoby

2 000

10000

20000

50000

ďánok9

16. Lokálny llývod signálu -vývod poplachového signálu na akustickú a optickú signalizáciu,

Výldad pojmov

umiestnenú priamo v chránenom priestore alebo jeho bezprostrednej blízkosti.
Signalizácia (akustický a optický hlásič) musí byť umiestnená zvonka budovy alebo
v chránenom priestore tak, aby nebola lahko dosiahnutel'ná zo zeme, okien, balkónov
a podobne, bez použitia pomocných prostriedkov (rebrík, náradie a pod.). Akustické
hlásiče musia mať kontakt samoochrany a vlastné zálohovanie.
17. ATV (autDmatick9telef6nnywlič)- je zariadenie na prenos signalizácie zo systému fZSna
minimálne dve navzájom nezávislé telefónne stanice, u ktorých sa v mimoprevádzkových
hodinách zabezpečí prítomnosť osoby schopnej reagovať na prijatý signál zo
zabez pečeného objektu alebo priestoru a vykonať primerané opatrenia na odvrátenie
alebo zmiernenie následkov škody.
18. PCO - pult centralizovanej ochrany prevádzkovaný políciou alebo súkromnou
bezpečnostnou službou (SBS), ktorý musí splňať všetky požiadavky platných slovenských
technických noriem pre poplachové systémy. Prevádzkovatel' pultu musí disponovať
zásahovou jednotkou.

Definície mechanrckého zabezpeče nia :
1. základné - všetky vstupy do poisteného pnestoru musia byť zabezpečené pevnými
dverami. v zá rubniach zabezpeče nýc h protr roztiahnutiu, uzamykatel'nými
bezpečnostným zámkom alebo visiacim zámkom. Všetky otvory musia byť
zabe zpečené bežnýmr stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť bez ich
poškodema, bez kl'úča alebo bez elektronického pomocného zariadenia.
2. rozšfrené- vyžaduJe sa základné zabezpečenie a navyše všetky kritické otvory musia
byť chránené sklom osadeným v pevnom ráme, na ktorom je nalepená bezpečnostná
fólia hrúbky mm. 200 um ( pri čom sa nevyžaduje jej vlepenie do rámu) alebo sklom
s oceiOvou zvarovanou sieťou s priemerom prútu min. 6 mm a max. velkosťou oka 22S cm',
pnpevnenou po obvode do steny a:ebo d:> rámu okna zvonku nedemontovatel'ným
spôsobom.
3. ~peciá lne - vše .ky vstupy do porsteného pnestoru musia byť zabezpečené
prierazuvzdorným1 dvera mi, v záru bn iach zabezpečenýc h proti roztiahnutiu,
uzamykatel'nými bezpečnostným zámkom. Dvere musia byť navyše uzamkn uté
prídavným bezpečnostným zámkom (resp. celoplošnou závorou alebo visiacim
zámkom). Pokral budú dvere zabez pečené viacbodovým bezpečnostným systémom,
prídavný zámok sa nevyžaduje. Všetky kriticke otvory musia byi zabezpečené funkčnými
mrežami alebo bezpečnostnými roletami alebo bezpečnostným sklom alebo sklom
s nalepenou bezpečnostnou fó /Jau hrúbky min. 300 !<m. Fólia musí byi lepená po celej
ploche skla, které m~sí byť pevne vs2dené do rámu tak, aby ho nebolo možné vytlačiť
alebo yc rať bez d~štrukcie rámu. 0>to·.n2 otvory musia byť zabezpe čené bežnými
stavcbn;mi pcvkami, cez ktoré nic JE: možné vni knúť bez id · poškodenia, bez kl'úča
alebo bez elektronrckého pomocného zariadenia.
4. Pevné dl.'cre - O\ o l e, cez ktoré me Je možné ná silne vniknúť použitím výlu čne l'udskej
sily (napríklaw ''Ykopnu:im, vyrazerím, zdvrhnutím alebo vytrhnutím), t.j. bez použitia
ná str~JOV älebo ná rad. a. Pokia l' sú dvere zhotovené z kaleného bezpečnostného skla
s bezrárnovoL konštrukciou, osaden;c v záru bm sa nevyžaduje.
S. Priernzll\o:zdomé dvere - dvere SJ zvýšenou odol nosťou proti vlámaniu, dverné krídlo
musí byť vystužené ocelovou platňou, resp. ocelovým rámom, odolnými proti prerazeniu.
6. Bezpečnostný zámok· zámok, ktorého uzamykací mechanizmus je vytvorený takými
mechalliCkými dlebo inými prvkami, ktoré sťa ž ujú ich prekonanie bez použitia
odpovedaJúceho n<bliJ. Za t: ez pečno;tr.ý zámok je považovaný zámok vybavený
be zpe(~CJstnou prc!:lovo:J cyundrickou vloZkou chránenou bezpečnostným štítom
proti roclome ••u, osad~:nou zvonku ncdemcntovatclhým spôsobom (nepresahujúcim
be zr;ečnostny štít viac 2ke 3 mrn), odolnou voČI vyhmataniu a vytlačeniu.
7. Visiaci L!r 1ok- ~tz.:>ebostný visiaci zámok s tvrdeným strmeňom min. priemeru l Omm
alebo r,a;o•.cu •. ch a"cu srrmeňa voči prestrihnutiu. Oko petlrce, ktorým prechádza
strme'i e petlica .rotdne Jej uchytenia musia ma( rovnakú mechanickú pevnosť ako
strmE:ň

Definície dalších pojmov:
19. Fyzická stráž- bezprostredné stráženie objektu, priestoru alebo predmetov fyzickými
osobami. Osoby musia vykonávať v mieste poistenia obhliadky kontrolovatel'ným
spôsobom (napr. kontrolné hodiny, kontrola nadriadeným, kamerový systém so
záznamom).
20. Preprava cennosti- súhrn činností, ktorými sa priamo uskutočňuje premiestnenie cenností
prenášaním alebo preváža ním. Začiatok prepravy je daný okamihom prevzatia poistených
cenností k bezprostredne nadväzujúcej preprave (vykonanej najkratšou cestou bez
zbytočného zdržania) a koniec prepravy ich odovzdaním na mieste určenia. Pri preprave
vozidlom je vodič považovaný za osobu vykonávajúcu prepravu.
21. Úschovný objekt- priestor ohraničený špeciálnou konštrukciou, ktorá zaručuje maximálne
dosiah nutel'nú bezpečnosť pre vnútri uložené predmety (napr. ohňovzdorná skriňa,
ohňovzdorná kartotéka).
22. Trezor - uzamknutý viacstenný úschovný objekt o minimálnej hmotnosti 300 kg alebo
pevne zabudovaný do steny alebo podlahy tak. aby ho nebolo možné odniesť bez otvorenia,
minimálne s jedným trezorovým zámkom. Podmienky pre certifikované trezory sa riadia
STN EN 1143-1.
23. Pevná taška alebo kufor - taška alebo kufor, vyrobené z pevného, nepriehladného
materiálu, napr. kože, hliníka, tvrdeného plastu alebo materiálu minimálne obdobnej
pevnosti. Musia byť uzatváratel'né minimálne jedným mechanizmom (napr. zips, pracka,
remeň).

24. BezpečnostJný kufrilc- kufrík určený na prepravu cenností, so spevnenou konštrukciou,

2S.

.. dmku.

8. Celoplos:"!á záv0ra prídamý uzamykaLi r'lechanizmus, ktorý zabezpečuje zvýšenie
odclr.oót: dJernl.hc. k:ídla, s uchyten'm .r.r~imál ne na strane zámku a na strane
závesa,. P.:;<!ai'J" Ulamykatei'ná z vonkajšeJ strany dverného krídla, musí byť vybavená
bezpečnost.~ým zámkom alebo v1siacim zámkom.
9. Kritický otvor- ot• or v l:onštrukcii stJ>Jb:t (napr. okno) s plochou väčšou ako 400 cm'
alebo sr úZrnerom Jiičšim ako 21 cm v jednom smere, s výškou spodného okraja do
3 m ve vertikálnom S'Tlere od ;;:en.e alebo ,r,ého miesta umožňuj úceho prístup.
NaJme .513 v:dra:~nosi od miesta umožňujú ceho d os i ahnu ť úroveň otvoru
v hcr,;_~",á,non ' '"'"Je 1,20 m (napr od ~trornu, bleskozvodu, požiarneho rebríka
a pod.) 2d k, i:ic,.1 Jt•'"' ;a považuje a; otvor na vstupných dverách.
1O. Bezpe~r.ostné role!}' - lerti!ikované uzamykatel'né kovové rolety alebo navíjacie mreže
so zvy;e.•ou ~nerazovou odolnosťou .
11. Bezpe:J .;st.1á fólie- certrfikovaná dn;Jinková bezpcčnostná ochrana skla, ktorá znižuje
prierazn~st .;k:en,,}th 1_fpl.1í
12. Bezpe:.~ostr.[ ~k:u !'<1dené aleb:! HtJené skle s ce rtifikovano~ zvýšenou odolnosťou
proti mechwrcke1r.u poškodeni~ a ·ozbitiu.
13. Mreže- m_;ia byť tJorené oce!ovými prútm. s min. prierezom 100 mm', s velkosťou
oka ma.<. 4JO cm. Mreže musia CJyť pevne ukotvené v stene alebo ráme okna (resp.
výkladuj zvonko ndemontovatelhýrni r>r•'•d. ni, v minimálne 4 bodoch s maximálnym
odstLpor.,., SOO mm
Definície zal..uweč~r.;; ele.tiickou labezpečovacou ,iqnalizáciou (EZS):
14. Elekt;ick .dbezp._>ó;.~aCia signalizácia (EZS. poplachový systém na hlásenie narušenia)
- syst~m r.a dcre"ciu a rnjrkácru prítomnostr, vstupu alebo pokusu o vstup neoprávnenej
osob,"" Sc(áLi ,_h.J objektu alebo ;A ;esteru. EZS musí s pfňať požiadavky príslušných
technkky~h p. c.:;r.,sov a >echnrckých noriem pre poplachové systémy EZS. Pred uvedením
ElS uú c ..nL. tr. ,~;.byť V)' konaná skúš~a čin~osti EZS, vrátane prenosu poplachového
signá:u. \5.redn, ~é ·~u;í pavidelr.c kontrolovať základná funkčnosť zariadenia EZS
podla p.-;<ynm. v, ro~c~ zariadenia a :nusia sa vykonáva ť pravidelné odborné prehliadky
a skúšky zur.adema ~udla príslušnej te~t·.n ickej normy.
l S. Rozsah ochra.ry - pre objek~ zaract!né Go ... 2. a 3. BT sa vyžaduje plá š ťová alebo
priestorvvá cchrdna US, pre objekty zaradené do 4. a S. BT sa vyžaduje plášiová
a priE:sturuvá ochrana EZS. Odchylne od uvedených požiadaviek na rozsa h ochrany
(ak je EZS inst:i!•u•oná podla s-N Et. S0131), vyžaduje sa pre 1. a 2. BT min. stupeň
zabez~c.i:il.a 1 p._u.o uvedene, n~rmy nízke r;zrk.J), pre 3. BT mrn. stupeň zabezpečenia
2 podla t.•edeneJ no;rny (n:zke ai stredné riziko) a pre 4., S. BT min. stupeň zabezpečenia
3 poul;; u.~dclleJ nucn:y (stredné až vy;cke rizi!,o).

26.

27.

zabudovanou ochranou proti preniknutiu páčidla, zvukovou signalizáciou (predalarm,
alarm) so systémom následného znehodnotenia obsahu, vybavený bezpečnostným
zámkovým systémom a bezpečnostnou retiazkou s náramkom, ktoré zabraňujú
neočakávan é mu vytrhnutiu.
Cestné vozidlo - motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo vyrobené na účely
prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, určené na prepravu osôb, zvierat
alebo tovaru .
Pojazdný pracovný stroj - pre účely tohto poistenia sa ním rozumie stroj
konštru<čne a svojím vybavením u rče ný na vykonávanie pracovných činností iných
než prevádzka v premávke na pozemných komunikáciách, ktorý sa pohybuje buď
vlastnou motorickou silou, alebo je ťahaný alebo nesený bez vlastného zdroja pohonu.
Za pojazdný pracovný stroj sa považuje aj pracovný stroj schválený na prevádzku
v premávke na pozemných komunikáciách.
Motorové vozidlo- nekolajové vozidlo poháňané vlastným motorom.
Vozidlo - pre účely tohto poistenia sa ním rozumie pojazdný pracovný stroj alebo

28.
motorové vozidlo.
29. Prenosné strojné a elektronické zariadenia- pre účely tohto postenia sa za ne považujú

také stroje alebo zariadenia, u ktorých sa ich bežná pracovná činnosť vykonáva na rôznych
miestach a je obvyklé ich do miesta výkonu pracovnej činnosti preniesť alebo premiestniť
(napr. v kufríku alebo brašni, pomocou zabudovaných koliesok a pod.). Príkladmi
takýchto zariadení sú: ručné náradie, meracie prístroje, záhradná technika, medicínska
a výpočtová technika (napr. tlakomery, endoskopy, notebooky, laptopy), spotrebná
elektronika (napr. kamery, fotoaparáty, mobilné telefóny).
30. Strojné a elektronické zariadenia zabudované v alebo na wzidle alebo podvozku zariadenia s vozidlom alebo s podvozkom pevne mechanicky spojené, ktoré bez použitia
náradia nie je možné demontovať.
Definície spôsobov odstavenia vozidla:
31. Bez dohlildu -vozidlo odstavené na nevyhnutnú dobu v čase 6:00 - 22:00 na mieste
na to určenom vo vnútri obce alebo na parkovisku označenom dopravným značením

mimo obce.
32. Oplotený pozemok- priestranstvo vybavené funkčným oplotením celého pozemku
s minimálnou výškou 190 cm a uzamknutou bránou.

33. Kontrolované parkovanie- vozidlo odstavené:
a) na pa rkovisku, ktoré je pod dohladom zamestnanca určeného na kontrolu
vchádzajúcich a vychádzajúcich vozidiel, alebo
b) na parkovisku, ktoré je pod kontrolou kamerového systému so záznamom, alebo
c) na pozemku pri trvale obývanom rodinnom dome vybavenom funkčným oplotením
celého pozemku a uzamknutou bránou.
34. Pod stálym dohľadom- vozidlo odstavené:
a) a nepretržite fyzicky strážené osobou nachádzajúcou sa vo vozidle, schopnou
zasiahnuť v záujme ochrany poistených vecí (v takom prípade sa nevyžaduje žiadne
iné zabezpeče n ie vozidla a limit poistného plnenia je poistná suma danej veci), alebo
b) a nepretržite fyzicky strážené osobou nachádzajúcou sa v jeho bezprostrednej
blízkosti, schopnou zasiahnuť v záujme ochrany poistených vecí, alebo
c) v samostatnej uzamknutej garáži/budove.

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
právnickými a podni kajúcimi fyzickými osobami
Oánok1
úvodné uruno~nia

1. lieta všeobecné potstné podmtenky (daleJ len .,VPP-Z") s;, vzťahujú na poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú právmckýmt a podmka]úcimt fyzickými osobami (dalej len .,poistenie")
vykonavajúoch činnosť v sulade s príslušným• všeobecne záváznými právnymi predpismi.
2. Pre učely tohto pomema Je p01sťovatelom Alltanz - Slovenská pOisťovňa, a.s. Poistníkom je
osoba, ktorá s p01siovatelom uzavrela poiStnú zmluvu. Poisteným je' zmluve uvedená fyzická
alebo pravmcká osoba, na ktorú s;, toto poisteme vzťahuje.
3. Ostatné slová a slovne spoJenia, ktoré sú v texte týchto VPP-Z L•edeniev úvodzovkách maJú svoj
osobitný význam definovaný v článku 2 Výklad poJmOV.

g)

Oanok2
Výklad pojmcw

Pre účely tohto potstema
1. ..Infekční choroba" je ochoreme vyvolane mikroorganizmami, ktoré je prenosné z človeka na
človeka z človeka na zviera, zo zvieraťa na človeka alebo zo zvieraťa na zviera. alebo sa dá
získať exoozíciou z vonkajšieho prostredta. Pre účely tchto poistenta sa .,infekčnou chorobou"

h)

rozum1e aj ochorenie na salmonelów.

2.

3.

4.

S.
6.

7.

i)

.,Motorové vozidta• Je 3kýkolvek pozeiT'ný dopravný prostriedok s vlastným pohonom, príves
alebo náves (vrátane akéhokolvek zariaden ta na nich pripevnenom ), ktoré je používané alebo
je určene na používame na pozemných kcmunikaciách.
..Poisten~ a~nost" je čin nosi uvedená v poistnej zmluve, ktorú poistený vykonáva na základe
oprávnema udeleneho podla všeobecne závazných právnych predpisov a činnosti s ňou súvtsiace.
Za činnosti suvisiace s .. poistenou činnosťou" sa pokladá aj výkon vlastníckych prav, správa
a prevádzka neh nutelností slúitaCtch na ·Jýkon poisteneJ činnosti uvedenej v poiStnej zmluve,
dalej prevádzka sociálnych a rekreačných zanadení pre zamestnancov poisteného a organizácia
podntkovych podujal!.
.škoda" "ffa!T'e"' ~odu na veci• a/alťbo Jlcodu na zdravi" pričom
a) ..Škoda na ved" znamená fy7tckľ poškodeme h<notnej veci mtane následneJ majetkoveJ
UJIT''I alebo ušlého ztsku vyplývaJúCich zo straty funkčnosti alebo možnosti používať
pnšlcodenú vec
b) ,,šmda na zdravf' znamená telesné poškodeme osoby vrátane choroby alebo usmrtenia
a z "tch vyplývajúc• maJetková UJma vrátane ušlého zisku.
..škodQI'óli udalost" Je udalos( počas ktor~J dochádza ku vzntku škody, ktorá môže byť dôvodom
vzmku ~ráva ~a po1s~é plneme p01sťovatela .
,,5ublimit" je časť pmstneJ sumy dohodnutej v poistneJ zmluve ako ma>imálna výška náhrady,
ktorú potsťovatel' vyplatí za .. škody". na ktoré sa sublimit podl'a poiStneJ zmluvy vzťahuje.
.. Subltmtt" nezvyšuje pcistnú sumu.
..Výrobok" je:
a) akáko~·ek vec vyťažená, vyrobená, opracovaná, predaná, distribuovana alebo daná do obehu
·':"ls:-erýrn alebr ním poverenou osobot

j)

k)

l)

b) flt'!..1rira? 3 pl~m l!rčene na sootrebu a vyrcbene alebo distribuované poisteným. alebo

m)

c) práca 'Ykonan~ poisteným alebo ním poverenou osobou. vrátane matenálu alebo
koMponentO'J poskytnutých v St!VIslosti s touto prácou.
8. .zneacfaiúce ~tl<y" znamenajú akéko~·elc nebezpečné alebo znečistenie spôsobujúce pevné,
kvapalné alebo plynoé Materiály, látky, ť'misie či tepelné účinky, vrátane dymu, výparov, s;,dze,
popolč•l:a kyselín zásad, chemikalií f.t odpadu. Odpadom sa myslia aj materiály určené na
recykládu.
Oänok3
Rozsah poistenia
PoiSten•; má právo, aby p01sťovatel' za neho v rozsahu a za podmienok stanovených týmito
VPP-Z Nolattl oošl:odenŕmu náhradu .. škody", za ktorú poistený na základe všeobecne
závazr.•·rh P'iv"ych p<edptsov zodooved2
2. Predo3tdadom vznilcu povinnosti po!Stovatela pos'<ytnúť náhradu .. škody" Je, ie .,škoda" bola
spôsobená:

1.

a) v !(f\li'\f;:"~:;ti c; .,'lai stenou čmnosťou" no1steného uvedenou v poistnej zmluve,

b) vaaoVm .. vyrob koM" po!Steneho ale len v prípade, ak je poistenie zodpovednosti za škodu
<p6'obenú vadnVm ,výrobko<n" v potstnet zmluve výslovne dojednané.
3. P01stentť' sa vzťahuJe len na ,,škodu , ktorá vzmkla počas poistnej doby ako následok ..škodovej
udalosti".
4. Pmsteme sa vzťahuje len na ..škodovú u1alosf', ktorá nastala na území uvedenom v pOistnej
zmluve v časti ú1emná platnost
S. Pmstený má právo na náhradu nákladov právnej obhajoby v súvislosti s nárokom vzneseným
prott porstenému v dôsledku .,škody", n? ktorú sa toto pOistenie vzťahuje. Súčet náhrad .,škôd"
a náhrad nákladov oa právnu obhajobu však nesmie presiahnuť poistnú sumu alebo .. sublimit"
uvedenv v om<rne! zmluve. POisťova\el Sl vyhradzuJe právo vyšetnť, preskúmať a mimosúdne
vyrovn 'ť akýkolve~ 1árok podla 'llastoeho uváženia.

n)
o)

prác s \lýbušninami.

2.

~änok4

\lýlulo; z poistenia

1. Toto pctstente ;a nevzt3huje na:
a) ..Škodu'' spósobenu úmyselne potstenym alebo inými osobamt úmyselne konajúCimi
z podnetu pmsteného
b) ..Škodu", ktorá vznikne pOIStenému
c) ..škodu" za ktorú poistený zodpovedá v dôsledku prebrania zodpovednosti zmluvou
ale"o"' zákl,d• dohody. Tato výluka s;, však nevzťah uje na •.škodu" za ktorú by poistený
na >!!klade všeobecne závaznych právnych predpisov zodpovedal aJ v prípade, ak by sa

3.
4.

\f zrdpov~dnosn ?f"'11UvnP alľbo dohodou nezaviazal,

n•

švocb zm a'lí" 7i!me<tnanca p01steneho alebo akejkolvek osoby vykonáVaJúcej pracovnú
pre pOisteného alebo mm poverenú osobu, vrátane pracovných úrazov a chorôb
z povolania, ak tato .,škoda na zdraví" V"nikla počas alebo v dôsledku pracovnej činnosi1 pre
pot-reného alebo nim poveren ú o;obu
e) "Škodu" spôsobenu alebo vyplývaJUCU z vlastnictva správy alebo prevádzky akéhokolvek
motorového vcztdla" poiSteným alebo ním poverenou osobou. Táto výluka sa však
né•-zťah uF na •.škodý' spôsobené prevadzkou strojov na automobtlovom podvozku ak
~l<oda" nastane v dôsledku pouiívama týchto strojov.
f) ..Skodu" spôsobenú 31ebo V'JPiývaJúcu z vlastníctva, správy, údržby. prevádzky. nakladania,
vyidadama, zapoitčama alebo zverema akéhokolvek:
d)

Činnost

t a) lietadla alebo iného vzdušného dopravného prostriedku, alebo
tb) plavidla
poisteným alebo ním poverenou osobou.
.,Škodu":
g.a) spôsobenú na nehnutelnostiach, ktoré poistený alebo ním poverená osoba užíva,
obýva alebo má v nájme,
g.b) na hnutelnej veci, ktorá bola poistenému alebo ním poverenej osobe zverená,
zapožičaná, ďalej veci, ktorú poistený alebo ním poverená osoba prevzala alebo
ju používa,
g.c) spôsobenú na týc h častiach hnutelných a nehnutelných vecí, na ktorých poistený
alebo nim poverená osoba vykonáva akúkol\Jek činnos( ak ..šlcoda" vznikne v dôsledku
alebo počas tejto činnosti,
g.d) na tej časti hnutelnej alebo nehnutelnej veci, ktorá musí byť obnovená, opravená
alebo vymenená v dôsledku vadne vykonanej práce na nej poisteným alebo ním
poverenou osobou, alebo
g.e) spôsobenú na ..výrobku" poisteného
Akýkolvek nárok v súvislost• alebo v dôsledku nemožnosti používať poisteného ..výrobok",
alebo potreby stiahnuť z obehu, vymeniť. vyšetriť opraviť nastaviť alebo odmniť poisteného
..výrobok", ak tento nárok súvisí so zistenou alebo predpokladanou vadou, nedostatkom
alebo nebezpečným stavom .,výrobku".
Akýkolvek nárok v súvislosti alebo v dôsledku majetkovej ujmy vyply.ajúcej z nemožnosti
používať. spracovať, predať alebo dať do obehu hmotnú vec, ktorá sice nebola fyzicky
poškodená, ale obs;,huje ..výrobok" poiSteného, ktorý je alebo o ktorom s;, predpokladá, že
je vadný, nevyhovujúci alebo nebezpečný.
..Skodu" spôsobenú na veCI tým, že s;, plánovane alebo úmyselne zmiešala s poisteného
..výrobkom", ktorý nedos.Jhuje požadované funkčné alebo kvalitatívne parametre.
.,Škodu" vyplývajúcu alebo akýkolvek nárok súvisiaci so skutočným, predpokladaným alebo
hroziacim únt kom, vypustením, rozptýlen im alebo uvolnením akýchkolilek ..znečisťujúcich
látok":
k.a) z miesta alebo na mieste, ktoré poistený vlastní, využíva, obýva alebo má v nájme
k.b) z miesta alebo na mieste kde poistený alebo ním poverená osoba vykonáva alebo
vykonávala akúkolvek činnosť ak ..znečisťujúce látky" boli na dané miesto prinesené
v súvislosti s touto ónnosiou
k.c) z ktoréhokolvek miesta, využívaného poisteným alebo inýmt osobami pre poisteného
alebo v mene poisteného na narábanie, skladovanie, likvidáciu, spracovanie alebo
úpravu akéhokolvek odpadu
k.d) ktoré sú v kto ro mkolvek čase prepravované, narábané, skladované, likvidované,
spracovávané alebo upravované poisteným alebo inou osobou pre poisteného
Táto výluka s;, však nevzťa huje na .. škodu" spôsobenú tepelnými účinkami, s;,dzami alebo
dymom pochádzajúci mt z ,.požiaru". Pre účely tejto výluky sa .. požiarom" myslí oheň,
ktorý vznikol alebo s;, vlastnou silou rozšíril mimo určené ohnisko.
..Skodu" spôsobenú v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami, vzburou, povstaním,
masovými, občianskymi alebo inými nepokojmi alebo demonštráciami, štrajkom, terorizmom
alebo so zás;,hom štátnej alebo úradnej moci.
..škodu" spôsobenú alebo vyplývajúcu z:
m.a) jadrovej energie alebo jadrového žiarenia akéhokol\lek druhu,
m.b) elektromagnetických polí alebo žiarení,
m.c) genetických zmien organizmov alebo rasdin,
m.d) .,infe kčných chorôb" akéhokolvek druhu,
m.e) formaldehydu, azbestu, kremíka, perzistentných organických látok, metyltercbutyl
éteru, olova alebo ortuti.
m.f) neoprávneného používania, narábania alebo skladovania nebezpečných látok, vrátane
horlavých alebo výbušných materiál,ov a jedovatých látok,
m.g) vlastníctva, údržby alebo prevádzkovania železničných dráh, lanoviek, vlekov alebo
kolajových dopravných prostriedkov,
m.h) akejkolvek výroby, projektovania, opravy, údržby, distribúcie alebo predaja lietadiel
alebo iných vzdušných dopravných prostriedkov, ich súčastí alebo komponentov,
m.t) plesní alebo húb akéhokolilek druhu,
m.j) tabaku alebo tabakových výrobkov, alebo
m.k) nedodania ..výrobku" poisteného.
..škodu" vzniknutú na peniazoch, cenných papieroch, ceninách, vkladných knižkách,
akýchkolvek platobných alebo úverových kartách, listinách alebo šperkoch.
..Skodu" spôsobenú v dôsledku vibrácii, výkonu demolačných alebo búracích prác alebo

5.

6.

p) Poškodenie, zničen ie alebo stratu elektronických dát.
q) ..Škodu" na nadzemných alebo podzemných vedeniach akéhokolvek druhu_
r) ..Škodu", z ktorej vyplývajúce nároky sú predmetom akéhokolvek povinného, zákonného
alebo povtnne zmluvného potstenia.
s) Nároky v súvislosti s akoukolvek náh radou škody priznanou orgánom miestne príslušným
v Spojených štátoch amerických alebo v Kanade rozhodovať o právach a povinnostiach
právnických alebo fyzických osôb.
Toto p01stente sa nevzťa huje na .. škodu" vyplývajúcu alebo súvisiacu s poskytovaním alebo
zanedbaním poskytnutia alebo výkonu:
a) zdravotnej starostlivosti alebo lekárnických služieb alebo činností,
b) i nšpekčných, dozorných, poradenských, vyšetrovacích, ohodnocovacích, konzultačných,
p rojekčných alebo právno-poradenských služieb alebo činností, alebo
c) služieb súvisiacich s vypracovaním, odsúhlasením, schvalovaním akýchkolvek máp,
nákresov, názorov, správ, prieskumov, výmerov, príkazov, dizajnov, zadaní, špecifikácií
alebo prOJektových dokumentácií.
Poistenie sa nevzťahuje na náhradu zmluvných, správnych alebo trestných sankcií alebo pokút
akéhokolvek druhu vrátane tzv. punitive damages alebo e>emplal)l damages.
Poistenie s;, ďalej nevzťahuje na .,škodu" spôsobenú:
a) osobe, s ktorou poistený žije v spoločnej domácnosti, príbuzným v priamom rade,
súrodencoV1, manželovi alebo inej osobe, ktorá je s poisteným v pomere rodinnom alebo
obdobnom,
b) právnickej alebo fyzickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú účasť, pričom v prípade
..škody" bude poistné plnenie pomerne znižené o podiel majetkovej účasti poisteného
v danom subjekte, alebo
c) zákonnému zástupcovi alebo splnomocnencovi poiSteného.
Poisten•e sa dalej nevzťahuJe na nároky uplatnené v zmysle Smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych
škôd alebo v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich environmentálnu
zodpovednost alebo nápravu environmentálnych škôd.
V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj iné špecifické výluky.

ťUnokS

l.
2.

Poistovatef' vyplatí za poisteného náhradu .,škody" vzniknutej ako následok jednej .,škodovej
udalost( max1malne do výšky poismej sumy alebo ,,sublimitu" dojedna ných v poistnej zmluve,
nezávisle na počte poistených, poškodených osôb, vznesených nárokov alebo súdnych konaní.
Maximálna výška náhrady škôd zo všetkých .,škodových udalosti" vzniknutých počas jedného
poismého obdobia nesm1e presiahnu! dvojnásobok po~smej sumy dojednanej v poistnej zmluve,
pokial llic Je v po1stnej zmluve dohodnuté inak.

3.
äánok6
Spolwčasť

Poistený sa bude na plnení z každej .,škodov•j udalosti", z ktorej vzniká poisťovatelbvi
zmluve ako spoluúčasť.

povinnosť

poskytnúť plnen1e. podielať sumou stanovenou v pmstnej

äánok7
112ntk a zánik poistenia
1.

2.

3.
4.

čas. na ktorý bolo po1Steme dojednané, je poiSrná doba. Časť poistnej doby dohodnutá v poistnej

zmluve, za ktoni sa platí potstne, Je potstné obdob1e. Pn krátkodobých poisteniach (poistná doba
kratšia ako Jeden rok) su pmstná doba a poistné obdob1e totožné.
Prnsteme sa doJednava na dobu určitú atebo neu rčit ú.
Prnsten1e vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod.) po dni uzatvorenia poismej zmluvy,
pokia l' nie Je v poismej zmluve dohodnute mak.
Poistenie zanikne pre neplatenie poismého:
a) ak pmstné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch
mestacov odo dňa jeho splamoso,
b) al<' po1stne za dalš1e pmstn e obdobie nebolo zapla tené do jedného mesiaca odo dňa
doručenia vyzvy poistovatela na jeho zaplateme, pokia l' nebolo zaplatené pred doručením
tejto \'ÍfZVY. Výz"a po1sťovatef'a obsahuje upozorne nie, že poistenie zanikne, ak nebude
zap1atene.

poisťovatelom,

4.

a)
b)

c)

Pmsten« zan1kne pre neplateme aJ v prípade, ak bola zaplatená len časť poistného.
5. Poistenie zamkne ''YPOvedou:
a) jedneJ zo zmlwných strán do dvoch mesiacov po uzatvorení poismej zmluvy. Výpovedná
lehota Je osemdenná, Jej uplynutím poistenie zanikne,
b) ku koncu r;mstneho obdobia. Vypoved'sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím,
c) jednej zo zmluvných strán do Jedného me$1aca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo
jeho zam1emutia. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
6. Poisteme zamKne aJ:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané (po~stenie dojednané na dobu určitú).
b) Zánikom poisteneho.
7. Ďalš1e dávody zániku poistenia dané všeobecne záväznými právnymi predpismi nie sú
ustanoveni ami tonto ďänku dotknuté.

d)
e)

5.

6.

t"lánok8
Poistné
l.

2.
3.

4.

5.

postupovať v súlade s pokynmi poisťovatela a konať tak, aby .,škodová udalost" nenastala.
Tiež nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva
vzniku .,škodovej udalosti", ku ktorým ho zaväzuje poistná zmluva, ani nesmie strpieť
porušovanie týchto povinností zo strany tretích osób. Je tiež povinný bezodkladne odstrániť
každú chybu alebo nebezpečenstvo, o ktorých sa dozvie, a ktoré by mohlo mať za následok
vznik .,škodovej udalosti",
e) oznámiť poisťovatelbvi skutočnosť, že má dojednané dalšie poistenie toho istého poistného
rizika u iného poisťovatela (názov a sídlo) a l.ýšku dojednanej poismej sumy,
f) plmť dalšie povinnosti, uložené v poistnej zmluve.
Ak nastane udalosť. ktorá by mohla byť dávodom vzniku práva na poistné plnenie, je poistený
povinný:
a) vykonať všetky možné opatrenia na zmiernenie následkov prípadnej škody a zabránenie
zväčšovaniu rozsahu škody, podla možnosti si k tomu vyžiadať pokyny poisťovatela
a postupovať v súlade s nimi,
b) okamžite, najneskôr do ôsmich dní odo dňa, kedy sa dozvedel o škodovej udalosti,
poisťovatelbvi písomne oznámiť jej miesto, dátum, príčiny a rozsah tejto udalosti a v tejto
súvisloso predložiť doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada a umožniť poisťe>~atelbvi preverenie
oznámených skutočností a
c) posikytnúť poisťovatelbvi potrebnú súčinnosť na zistenie príän a výšky škody, podať pravdivé
vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu a predložiť v dohodnutej lehote doklady vyžiadané

d)

Plnenie poisťovatelil,limit plnenia

Poistne re cena za ooskytnutú ochranu zo strany pOistovatela, ktoré uhrádza poistníl< za poistné
obdob1c v dohodnutých termínoch.
Poistne sa st<Jnovuje pevnou finančnou sumou alebo saozbou z premennej hodnoty.
V poismcj zmluve je možn~ dohodnťrť, že po1stník uhradí pOistné za po1stné obdobie v splátkach.
Pri dojednam polročného alebo štvrťročného platenia sa účtuje z ročného poistného prirážka, a to
3 % za olatenre v polročných splátkach a 5% za platenie v štvrťročných splátkach. Ak bolo
dohodn Jte platen~e p01stneho v splátkach platí, že nezaplatením jednej splátky poistného sa
dňom nasledujúCim po dm jej splamosti stáva splatným poistné za celé poistné obdobie
a pm sťova tel má právo požiadať polstnil(a o Jeho zaplateme. Poisťovatel' má nárok na úrok
z omešbma za každý deň omeškania.
Ak je po1stné stanovené sadzbou z premen nej hodnoty, je poistník povinný prípadný doplatok
poistného uh radiť po uplynutí poistného obdobia 'llajneskôr do jedného mesiaca po uplynutí
po1stncno obdob1a je poistník povmný oznámiť poi sťovatc lbv1 skutočnú výšku hodnôt
rozhodujOc1rh pre stanovenie výšky poistného.
Doplatuk k po1StnEtnu pod ia ods. 4 tohto článku je splatný do jedného meSiaca od oznámenia
jeho výšky po1stnikovi alebo poiStenému, prípadný preplatok poisťovate f' vráti do jedného
mesiaca po oznameni hodnoty rozhoduJúCeJ pre skutočn ú výšku, pokia l' nebolo dojednané
min imäln~ po1stnť.

Ak je vočt poistenému súdne alebo mimosúdne uplatňovaný nárok na náhradu škody, je poistený
povinný:
poisťovatelovi bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť, vyjadriť sa k požadovanej
náhrade a jej l.ýške a postúpiť poisťovatelbvi bezodkladne všetky písomné materiály súvisiace
s týmto uplatňovaným nárokom,
posrupovať v súlade s pokynmi poisťovatela, pričom poistený nesmie bez súhlasu poisťovatela
priznať akýkolvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnú škodu, uzavrieť súdny zmier
alebo dobrovolhe poskytnúť akúkolvek náhradu .,škody", okrem výdavkov nevyhnutných na
zamedzenie zväčšovania alebo zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkovnevyhnumých na
zabránenie vzniku hroziaoch škôd,
prenechať poisťovatelovi výber právneho zástupcu a vedenie súdneho konania vo všetkých
prípadoch, kde náklady znáša poisťovateJ;
bez zbytočného odkladu oznámiť príslušným orgánom čin ným v trestnom konaní škodovú
udalosť, ktorá nastala za okolností nasvedčujúdch spáchaniu tresmého anu treťou osobou,
v súlade s Článkom l O Prechod práv bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovatelbvi všetky
doklady potrebné na uplatňovanie práva prechádzajúceho z poisteného na poisťovatela,
vyvarovať sa úkonom, ktoré by toto právo mohli ohroziť a na žiadosť poisťovatela spolupracovať
pri vymáhaní tohto práva v potrebnom rozsahu vrátane vznesenia súdneho uplamenia nároku,
Ak vedomé porušenie alebo nedodržanie povinností poistníka alebo poisteného stanovených
zákonom alebo dohodnutých v poistnej zmluve malo podstatný vplyv na vznik .,škody" alebo na
zväčšenie jej následkov, má poisťovatel'voô poistenému právo na primeranú náhradu z vyplatenej
náhrady škody podla toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.
Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovatela tým, že treba rozhodujúce skutočnosti
zisťovať opätovne, je poisťovatef' oprávnený požadovať od poisteného náhradu do plnej výšky
týchto zvýšených nákladov a poistený ich je povinný zaplatiť.
t"lánoklO
Predlod práv

Pokíaf' poisťovatef' nahradil za poisteného .,škodu", prechádza na neho právo poisteného na
náhradu .,škody" alebo rné obdobné právo, ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosťou za
.,škodu" vzniklo proti inému.
2. Ak má porstený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy alebo na
zníženie d&hodku alebo na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na poisťovatela, pokia l'
za poisteného túto sumu zaplatil alebo za neho vypláca d&hodok.
3. Na poisťovatela prechádza aj právo poisteného na úhradu tých nákladov konania o náhrade
.,škody", ktoré sa poistenému priznali proti odporcovi, pokia!' ich poisťovatef'za poisteného
zaplatil.
l.

Oánokll
Prtslušn'osť súdcN

Pre riešenie sporov týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poistenie sú príslušné výhradne súdy
Slovenskej republiky.
ťUnok12

ä ánok9
Povmnosti po!stnlla!, poisteného a poisťrNatefa
l.

2.

Poismrk Je povmny plattť po1smé spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, dodržiavať všeobecne
záväzne právne predp1sy, t1eto VPP-Z a dojednania dohodnuté poistnou zmluvou.
Poistnrk alebo poistený je dalej povinný:
a) oopovedat oravdivo a úplne na vše:ky ot;izky poiSťovate la týkajúce sa dojednávaného
p01sten1a,

b) bez zbytočr.ého odkladu písomne oznamrť poisťovatclovi zmeny skutočností, ktoré po1stený
uv1edol po:stovatelovr pri dojednavam poistema, ak by mohli mať vplyv na zvýšenie rizika
'JYDiyvaJúCeho z porsteneho predmetu čmnosti , ako i všetky zmeny v skutočnostiach ,
kto•·e poistený oznamll pn dorednavaní porstenia,
c) umoimť poiSťova telbvi kedykolvek nahliadnuť do všetkých účtovných a iných dokladov,
po'<~ al' 1e to nutné na zistente alebo preverenie hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie
porstneho.

Dorul'olanie plsomnoslf
Poistník je povinný písomne oznámiť poisťovatelbvi zmenu svojej adresy bez zbytočného odkladu.
Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo poisteného. Písomnosť
poisťovatela určená poistníkovi alebo poistenému (dalej len .,adresát") sa považuje za doručenú
dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel.
V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihn utiu adresáta s tým. že si ju adresát
v príslušneJ lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď
sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola písomnosť vrátená poisiovatelovi ako
nedorucená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil.
Oánoic13
Zálierečné ustan011e11ia

Tieto VPP-Z nadobúdajú účinnosť dňom 11.03.2007.

ZMlUVNÉ DOJEDNANIA
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami
Úánok 1
úvodné ustanovenia
1. Tieto zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými

a podniknj úcimi fyzickými osobami (ďalej len .. ZO-Z") menia a dopfňaj ú Všeobecné
poistné podmtenky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými
a podnikajúcimi fyzickými osobami Alliam - Slovenskej poi sťovne, a.s. účinné odo dňa
11 .03.2007 ( d"alej len ..VPP-Z") v ustanoveniach tu uvedených a sú neoddelitelhou
súčasťou pOistneJ zmluvy.
2. Slová a slovné spoJenia, ktoré sú v texte týchto ZD-Z uvedené v úvodzovkách majú pre
ú če ly tohto poi>ten " svoj oscbi.nj•Jýz,H-n defhovaný b uď v týchto ZD-Z v čl. 2 Výklad
pojmov alebo vo VPP-Z v čl. 2 Výklad pojmov.
Úánok 2
Výklad pojmov
1. ,,Škoda" Je okrem definície v čl . 2 ods."· písm. a) VPP-Z aj škoda na veciach spôsobená

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

krádežou ..odloženýeh vecí zamestnancov" poisteného alebo ..vnesených alebo odložených
vecí náv<tevníltov" poisteného, avšak len za predpokladu, že ku krádeži došlo prekona ním
prekážky alebo opatrení chrá niacich vec pred krádežou.
.,Odložené veci zamestnancov'· sú veci, ktoré odložil .,zamestnanec" poisteného pri
plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na mieste na to určenom alebo
na mieste ld>: sa nbvykle odkladajú
.Vnesené alebo odložené veci návštevnlkov" sú veci, ktoré vniesla ubytovaná fyzická
osoba alebo boli pre ň u vnesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie
alebo na uložeme vecí alebo ktoré boli za týmto úče lom odovzdané poistenému alebo
niektorému z Jeho .,zamestnancov", poktal" je .. poistenou či nnosťou " poskytovani e
ubytovacích služieb alebo, ktoré odložil návštevník poisteného na mieste na to u rče no m
alebo na mieste. kde sa obvylde odkladajú a poktar .. poistená činnost" je obvykle spojená
s ich od<ladaním.
..Zamestnanec" je každá fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťah u s poisteným
na základe pracovneJ zmluvy alebo na základe dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovneho pomeru.
.,Spolupracujúca osoba" Je spolupo1stená osoba uvedená v poistnej zmluve, ktorá vykonáva
.. poisten•j čmnos ť'" na základ ~ oprávnema v tom istom rozsahu ako má poistený.
.Ušlý zisk" te ro, čo poškodeny mohol získať, nebyť vzniku škody. Podstatou ušlého
zisku JE ujma vyjadritelhá v peniazoch, spočívaj úca v tom, že poškodený v dôsledku
škodoVEJ udalosti nedosiahne rozmnoženie majetkových hodnôt. ktoré sa dalo očakávať
pri pravidelnom chode veci, t.j. keby nebolo došlo k vzniku škody. Ušlý zisk je súčasťou
náhrady ..škody" len pokia!" je súčasťou vymedzenia .. škody na zdraví" alebo .,škody na
veCI" podla VPP-Z
..Vedomá n'!dbanlivosť" je také konanie alebo opomenutie o ktorom poistený vedel, že
ním môie škodu s:>ôsobii, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, ze ju nespôsobí.
..Výpočet obratu" JE ustanovený všeobecne závaznými právnymi predpismi.

b) v dôsledku krádeže notebookov, mobilných telefónov, kamier, fotoaparárov, plavidiel,
lietadiel, .. motorových vozidiel" a ich príslušenstva, lyží, snowboardov, skútrov,
bicyklov alebo navigačných systémov (GPS) návštevníkov alebo ..zamestnancov"
poisteného,
c) na pamiatkovo a historicky chránených prvkoch umeleckých súčastí nehnuternosti,
pevne spojených s budovou, napr. fresky, štukatúry,
d) na umeleckých dielach historickej hodnoty,
e) na prenajatých nehnutelhostiach slúžiacich na bývanie poisteného alebo jeho
.. zamestnancov" s výnimkou ubytovania pri príležitosti pracovnej cesty,
f) stratou veci,
g) vykonávaním hlbkových zásahov do pokožky, ako je laser, piercing, permanentný
make-up, nastrelovanie vlasov a pod.,
h) výkonom či nnosti stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho,
i) hospodárskými zvieratami alebo divokou zverou na lúkach, stromoch, záhradných,
polných a lesných kultúrach,
j) obsahovou ná plňou audiovizuálnych alebo hudobných diel, tj. ich textovej, obrazovej
alebo zvukovej časti ,
k) osciláciou elektrickej energie, plynu, tepla, vody,
l) výrobou, montážou alebo prevádzkovaním prostriedkov l"udovej zábavy (napr.
kolotočov a podobných zábavných atrakcií), prevádzkovaním zábavných parkov,
m) v súvislosti s prevádzkovaním letiska a leteckých pozemných zariadení, poskytovaním
leteckých navigačnýc h služieb, pozemná obsluha lietadiel,
n) prevádzkou autoumyvární,
o) prenájmom, za požiča ním alebo leasingom hnutel"ných vecí,
p) výrobou, opravou, úpravou, údržbou, skladovaním alebo znehodnocovaním zbraní,
výzbroje alebo munície akéhokolvek druhu (vrátane výbušnín, ohňos trojov,
rozbušiek, nábojov a pod.), poži čiavaním, ohodnocovaním zbraní, zriaďovaním alebo
prevádzkovaním strelníc,
q) prevádzkovaním, vlastníctvom alebo ťažobným i rizikami vyplývajúcimi z vŕtacích
zariadení pre minerálne oleje alebo ťažbu zemného plynu, naftových rafinérií
alebo petrochemických tovární;
r) výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzí alebo tunelov, mostov,
razením baní,
s) výrobou, spracovaním alebo skladovaním plynov,
t) na .. motorových vozidlách" alebo ich príslušenstve v súvislosti s prevádzkovaním
parkovísk, garáží, parkovacích budov alebo parkovacích miest,
u) na akýchkoiVek veciach nájomcu v priestoroch poisteného, pokia!' v poistnej zmluve
f' ie je dojednaná či n nosť prenájom nehnutelhosti,
v) spolupracujúcej osobe,
w) navzájom medzi spolu pracujúcou osobou a poisteným,
x) prevádzkou tobogá nov,lanových centier, golfových ihrísk, vodných kanálov,
y) dieťa ťu, žiakovi, ak za škodu zodpovedá škola alebo školské zariadenie, ktoré
poskytuje d ieťa ťu, žiakovi výchovu a vzdelávanie,
z) v súvislosti s prevádzkovaním prístaviska, stavbou, montážou, údržbou,
rekonštrukciou plavidiel a ich častí.
Zodpovednosť za

Zodpovednosť za

Óánok3
,škodu" spôsobenú . poistenou čin nosťou"

1. Vsúlade s čt. 3 ods. 2 pí m. a) VPP-Z sa potstenie vzťah ujeaj na zodpoved nosť poisteného
za ,.škodu .. vyplývaJúcu alebo spôsobenú:
a) výkonom vlastníckych práv k nehnut~lhostiam, pokial" tieto slúžia na výkon .. poistenej
činnosti" uvedenej v poistnej zmluve,
b) prevádzkovaním sociálnych a rekreačných zariadení pre ..zamestnancov" poisteného
a org~mzova~ím podnikových podujatí,
c) predvádzamm ..výrobkov" a účasťou na výstavách a velhhoch, pok1al" priamo súvisia
s .. poistenou činnosťou" uvedenou v ooist~ej zml uve, okrem predvádzania
.. motorových vozidtel", lietadiel alebo plavidiel,
d) na .,odloženych veCiach za mestn2ncov" poisteného do .,sublimitu" 2 SOO EUR na
jednu v~L a m•x mal ne lO 000 [U~ za všetky veci, tým nie je dotknuté obmedzenie
rozsahu zodpovednosti poisteného za škodu na ..odložených veciach zamestnancov",
us10novené všeobecne závazn~m právnym predpisom. V takom prípade poisťovate l"
plní 1ba do výšky ustanoveneJ príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom,
bez chladu na sku točnosť. č1 je ,.zanestnanec" s poisteným v pracovnoprávnom
vzťahu,

e) na ..veciach vnesených alebo odložených návštevníkmi" poisteného do .. sublimitu"
2 SOO EUR na Jed nu vec a maximálne l O000 EUR za všetky veci,
f) držbou ZVIerat využ1vaných výlučne na zabezpeče nie stráženia prevádzkovaných
ob1ektov .. zom<>srna~cam i" potsreného a za podmienky, že objekty slúžia
k orevádzkcvaniu ,.poisteneJ či nnosti" uvedenej v poistnej zmluve,
g) prevádzl·ou športového zariadenia 2lebo zanadenia slúžiaceho na regeneráciu,
rekondíou a nachádzajúceho sa v priestoroch ubytovacieho zariadenia, ak je poistený
opr~vnený

'la t'eto ó nnost1

2. Poisiovatd nanradí za poiSteného nároky na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
uplatnene. zdravotným' p01sťovňam 1 voč1 poiStenému a nároky na náhradu vyplatených
dávok SociálneJ pmsiovne uplatnené voéi poistenému (dalej len ..regresné náhrady
zdravotných poisťovní a SociálneJ pOisťovne') za .. škodu na zdraví", za ktorú poistený
zodpovedá poškodenému (s výn1mkoe1 .. zamestnanca").
3. Vpo1stne.1 zrrluve je možné ďalej pri poistiť:
a) regresné náhrady zdravotných poisťovní a Sociá lnej poi sťovne za pracovný úraz
a choroou z povolania, za ktoré pOistený zodpovedá svojím zamestnancom,
b) zod~c,ednosť za ,.škodu" 5pôsober.ú na pren~jatých nehnutelhostiach požiarom,
výbuchom <rebo vodou z vodovodného zariadenia, pokia!" poistený za ..Skodu"
zodpovedá a prPnaJaté nehnutelnost, používa na výkon .. poisteneJ č innosti ",
c) rozšírepre uzemneJ ;:>latno,ri mtm:J územ1a Slovenskej republiky.
4. Pripoisr~~ld v zmysle od~. 3 písm. a) ab) tohto článku sa doJednávajú do výšky ..sublimitu",
uvedeného v poi,tne! zmluve, ako maxunal0a výška náhrady ..škody" pre jednu a všetky
.. škodové udalosti" vznihuté počas Jed'lého poistného obdobia.
5. Vsúlade s čl. 4 ods. 6 VPP-Z sa dojednáva, že pOistenie sa nevzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za •. škodu" vyplývajúcu alebo spôsobenú:
a) v dô~ledku ..vedome; nedbanlivosti" poisteného,

dánok4
,.škodu" spôsobenú vadným výrobkom

1. Ak je to v poistnej zmluvy výslovne dojednané, poistenie sa vzťahuj e aj na zodpovednosť
za škodu spôsobenú vadným "výrobkom" poisteného.
2. Ak je v poistnej zmluve dojednaná .. poistená činnosť" správa nebytového fondu,
poistenie sa vzťahuje aj na zodpovedn os ť za .,škodu" spôsobenú vadným ..výrobkom"
pri údržbe, oprave a udržiavaní nebytového fondu, ak je poistený oprávnený na tieto
či n nosti.

3. Vsúlade s čl. 4 ods. 6 VPP-Z sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za .. škodu" spôsobenú vadným .,výrobkom" poisteného vyplývajúcu alebo
spôsobenú:
a) vadou ..výrobku", ktorá je dôsledkom spl nenia povinnosti vyplývajúcej výrobcovi zo
všeobecne záväzného právneho predpisu,
b) odbornými prehliadkami vyhradených technických zariadení alebo odbornými
skúškami vyhradených technických zariadení, kontrolou stavu požiarno-technických
zariadení (hasiacich prístrojov, komínov, požiarnych uzáverov a pod.),
c) akou kolvek formou odbornej pomoci (napr. inštalácia software, automatizované
spracovanie údajov, overovanie fu n kčnosti software, programátorská činnos~ služby
databáz, správa počítačovýc h sietí) v súvislosti s výkonom či nnosti pri tvorbe,
predaji, poskytovaní software v oblasti výpočtovej techniky, vrátane bankomatov,
platobných terminálov, reg istrač nýc h pokladníc a podobných zariadení, a ďalších
činností v príbuzných oblastiach,
d) výkonom revíznej, vedeckej, výskumno-vývojovej , analytickej, logistickej,
produ c:.entskej, sprostredkovatelskej, inžinierskej činnosti,
e) sociálnou, sociálno-právno výchovnou, charitatívnou, nadačnou, organizačnou,
kultúrnou, spoloče n sko u, vzdelávacou alebo športovou činnosťou,
f) ..výrobkom" poisteného: humánne lieky, veterinárne lieky, krv a krvné deriváty,
vakcíny, krmivá pre zvieratá, polhohospodárske postreky, umelé hnojivá, insekticídy
alebo pesticídy,
g) protektorovanim, opravou, výmenou pneumatík,
z) pn výkone verejnej moci (zod povednosť štátu alebo územnej samosprávy) v zmysle
všeobecne závázných právnych predpisov.
dánokS
Spoluúčasť

Poistený sa podiela na plnení z každej ..škodovej udalosti" sumou vo výške 50 EUR, pokia!"
nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
Článok6

Územná platnosť poistenia
Poistenie sa vzťa h uje na škodovú uda losť, ktorá nastala na území Slovenskej republiky,
pokia l" nie Je v poistnej zmluve uvedené inak.
článok7
Záverečné

ustanovenia

Tieto ZD-Z nadobúdajú ú čin nosť d ňom 01.01.2010.

Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
v súlade s§ 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o po i sťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z.
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Informácie o poisťovatel'ovi
Obchodné meno a právna forma:
Allianz- Slovenská poisťovňa , a.s.
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovatela: Slovenská republika
Sídlo:
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava l
Charakteristika poistnej zmluvy
l . Názov poistného produktu

POISTE IEPODNIKATELOV
Poistenie sa riad i:
Všeobecnými ooistnými podmienkam i pre poistenie majetku právnických
a podmkaj úcich fyzických osôb zo dňa 1.5.2012 (VPP-M),
Zmluvnými dojednaniami pre poistenie maJetku zo dňa 1.5.2012 (ZO-M),
Zmluvnými dojednaniami pre poisteme právnických a podnikajúcich
fyzických osôb pre prípad prerušenia prevádzky zo dňa 1.5.2012 (ZO-PP),
Zml uvnými dojednaniami pre poistenie právnických a podnikajúcich
fyzických osôb pre prípad strojného prerušenia prevádzky zo dňa 1.5.2012
(ZO-PP-SE),
Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie strojov a elektroniky
práv'1. «ýó a pé>jni:(ajúcich fyzických osôb zo dňa 1.5.2012 (VPP-SE),
Zmluvným ; dojednaniami pre po1stenie strojov a elektro niky zo dňa
1.5.2012 (ZO-SE),
Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku právnických
a podnikajúcich fyz ických osôb počas prepravy zo dňa 1.5.2012 (VPP-N),
Zmluvnými dojednaniami pre poistenie nákladu zo dňa 1.5.2012 (ZD-N),
Všeobecnými poistnými podmienkam i pre poistenie zodpovednosti za
škodu spôso benú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami zo dňa
11.3.2007 (V?P-Z),
Zml uvnými dojednaniami pre poistenie zodpovednosti za škodu zo dňa
1.1.201 O(ZO-Z).
Všeo!c1 :ným: poi'trými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za
environmentálnu škodu zo dňa 15.04 2008 (VPP-EZ)
Zmluvnými dojednaniami pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu zo dňa 1.6.2012 (ZD-EZ),
Všeobecnými poistným i podmienkami pre poistenie zodpovednosti za
škodu cestného dopravcu zo dňa 09.09.2009 (VPP-0),
Zmluvnými dojednaniami pre poistenie zodpovednosti za škodu cestného
dop ravcu zo dňa 1.1.201 O(ZD-D),
Všeobf:cnýPi poistným i podmienkami pre poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostl ivosti zo dňa
1. 1.2Cľ O( PP-L)
Vš eof- P~n~t~' noi5tr)·r1• ~odmienkami pre poistenie zodpovednosti za
škodu <:pôsob~nú pri výkone profesie zo dňa l 0.07.2009 (VPP-P),
Všeobecnými pJistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za
škod·J ~pôso!Jenú pri posk>;tovaní služieb informačných technológi zo
dňa

')1.02.201 ')

~VPP-lT),

Všeobecným· poistnými podmie nkc mi pre stavebné poistenie proti
všetlcý'l1 rizikám zo dňa 1.5.2012 (VPP-CAR-COM),
Zmluvnými dojednaniaml pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám
zo d ňa 1 .5.2012 (ZD-CAR-COM),
Zmluvnými dojednan1ami pre poistenie bytových domov zo dňa 1.5.2012
(ZD-BD),
Zmlt"t")t1Pi doje~naniami pre po istenie vozidiel autosalónov proti
všet~m rmv.ám zo dňa 1.5.2012 (ZD-A),
Všeohecnýrn' poistnými podmienkami pre poistenie podníkatelov pre
prípad škcd 'la ')'odinách (VPP- PL),
Zml uvnýiT'• dojedraniam i pre prípad poškodenia alebo zničeni a plodín
ladovcom
Zmluvnými dojednaniami pre prípad poškodenia alebo zničen ia plodín
požiarom,
Zmluvnými dojednaniam1 pre prípad poškodenia alebo zničenia plodín
vybranými živelným' rizikami,
Zml uvnými dojednania mi pre prípad poškodenia alebo zničenia plodín
ladovrQm "vybranými živelnými rizikam i,
Zmlo1v1ými dojednania ml pre prípad poškodenia alebo zničenia cukrovej
repy tbraný'l1i riz'kami - pOistenie l! rody,
Zmlu\nvrnl éc:;jr:dnaniami pre prípad poškodenia alebo zničenia cukrovej
repyvjbran5·.."i rizikami - p01sten1e nákladov,
Zmluvnými dojednan ia mi pre prípad poškodenia alebo zničenia vin i ča
hroznorodého 'l1razom,
Vše::1becnými poistnými oodmienkami pre poistenie podnikatelov pre
príp.:ld škôd r:a hospodárskych zvieratách (VPP-H Z),
Zmluvnými dojedné1'liami pre prípad nákazy hospodárskych zvierat,
ZmhJ'In:;mi dojed naniami pre prípad nákazy hydiny,
Zmluvným• dojedna niami pre prípad jednotlivých škôd na zvieratách,
Zm!uv"Oý'1" do1ednaniami pre p·ípad jed notlivých škôd na plemenných
zvie ra~ách,

Doložkarri a doL:umentami uvedenými v Návrhu poistnej zmluvy.

2. Popis poistného produktu
2.1. Poistné riziká
2.1.1. Poistenie budov
požiar (požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla)- čl. 3 VPP-M,
víchrica (víchrica alebo krupobitie) -čl. 4 VP P-M,
živel (povodeň , záplava, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha
snehu) -čl. S VP P-M,
voda (škoda spôsobená v dôsledku úniku vody, kvapaliny v dôsledku
poruchy alebo chybnej obsluhy vodovodného zariadenia) - čl. E
VP P-M,
krádež (krádež, lúpež, vandalizmus)- čl. 7 VPP-M,
ostatné (náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov) - čl. E
VP P-M,
sklo - čl. 9 VPP-M.
2.1 .2. Poistenie hnutel'ných vecí
požiar (požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla)- čl. 3 VPP-M,
víchrica (víchrica alebo krupobitie) -čl. 4 VPP-M,
živel (povodeň, záplava, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťa rch<
snehu) -čl. 5 VPP-M,
voda (škoda spôsobená v dôsledku úniku vody, kvapaliny v dôsledkL
poruchy alebo chybnej obsluhy vodovodného zariadenia)- čl. ť
VPP-M,
krádež (krádež, lúpež, vandalizmus)- čl. 7 VPP-M,
ostatné (náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov) - čl. !
VP P-M.
sklo- čl. 9 VPP-M.
2.1.3. Poistenie prerušenia prevádzky
riziká sú volitelhé v nadväznosti na poistenie budov, hnutelhýd
vecí alebo lom strojov (čl. 3 VPP-SE).
2.1.4. Poistenie strojov a elektroniky
lom strojov- čl. 3 VPP-SE.
2.1.5. Poistenie nákladu
základné riziko (dopravná nehoda, požiar, výbuch, úder blesku
víchri ca, krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbud
sopky, zosuv pôdy, lavína) - čl. 3 VP P-N,
rozšírené riziko (základné riziko, krádež vlámaním do vozidla
krádež vozidla, lúpež)- čl. 4 VPP-N.
2.1 .6. Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu
zodpovednosť za škodu poisteného - čl. 3 VPP-Z a čl. 3 ods. l, :
ZO-Z.
2.1.7. Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu
zodpovednosť za škodu poisteného- čl. 3 VPP-0.
2.1.8. Poistenie profesijnej zodpovedností za škodu -lekári
zodpovednosť za škodu poisteného- čl. 3 VPP-L
2.1 .9. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu - ekonomické, právno
profesie
zo dpoved nosť za škodu poisteného - čl. 3 VPP-P.
2.1.1 O. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu- IT
zodpovednosť za škodu poisteného- čl. 3 VPP-IT.
2.1.1 1. Stavebné poisten ie
všetky riziká v zmysle čl. 12 VPP-CAR-COM,
v zmysle čl. 3 VPP-Z a čl. l Oods. l, 2 ZO-CAR.
2.1.12. Poistenie bytových domov
požia r (požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla)- čl. 3 VPP-M,
víchrica (víchrica alebo krupobitie) - čl. 4 VP P-M,
živel (povodeň, záplava, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťa rch.
snehu)- čl. 5 VPP-M,
voda (škoda spôsobená v dôsledku úniku vody, kvapaliny v dôsledk!
poruchy alebo chybnej obsluhy vodovodného zariadenia) - čl. 1
VP P-M,
krádež (krádež, lúpež, vandalizmus) - čl. 7 VPP-M,
ostatné (náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov) - čl.:
VPP-M,
rozbitie skla - čl. 9 VPP-M,
v zmysle čl. 3 VPP-Z a čl. l Oods. l, 2, 3, 5, 6 ZD-BD.
2.1.13. Poistenie vozidiel autosalónov
havária - čl. 2 ZD-A,
živel -čl. 2 ZD-A,
krádež - čl. 2 ZD-A.
2.1.14. Poistenie pre prípad škôd na plodinách je možné dojednať pre jednotlivo
nebezp ečenstvá, resp. ich skupiny uvedené v článkoch 2-4 VPP-Pl
Poistenie sa vždy vzťahuje len na jednotlivé nebezpečenstvá prí~
skupiny nebezpečenstiev, ktorých poistenie je v zmluve výslovn.
dojednan é.
2.1 .15. Poistenie hospodárskych zvierat je možné dojednať ako:

Poistenie pre prípad nákazy hospodárskych zvierat,

Po1sten'" pre prípad nákazy hydiny,
Po1sten1e pre prípad jednotlivých škôd,
Poistenie pre prípad jednotlivych škôd na plemenných zvieratách.

3.

Oboznámenie o dôsled koch nezaplatenia poistného
Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové
poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie
za nikne aj ta k, že poistné za dalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného
mesiaca odo d ňa d o ru čenia výzvy po isťovatela na jeho zaplatenie, ak nebolo
poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovatela obsahuje
upozornen ie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola
zaplatená len časť poistného.

4.

Doplnkové admi nistratívne služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene poistenia
a poplatky s nimi spojené a spôsob sprístupňovania informácií o ich zmene
V poistení nie sú uplatňované žiadne dalšie poplatky súvisiace s doplnkovými
administratívnymi službami.

2.l . l 6. Po1sren1e zodpovednosti za environmentálnu škodu dojednať ako:
zodpovednosť za škodu - čl. 3 VPP-EZ a čl. 4 VPP-EZ, čl. 3 ZD-EZ.
2.2. Výhody produktu
možn osť dojednať v jednej poistnej zmluve viacero druhov poistenia,
v každom druhu poistenia Je možné zohladniť individuálne požiadavky
poisteného,
niektoré pnp01stenia posk>;tované bezplatne,
možnos ť nahlasovania poistnej udalosti cez telefón alebo internet,
obchodná zlava a bonus zoh ladň uJe komplexn osť poistenia,
technické zlavy v závislosti od prístu pu poisteného k minimalizácii rizika.

2.3. Všeobecná charakteri5trka poistného pl nenia
2.3. l. Poistenie budov - čl. l 6 VPP-M,
2.3.2. Poisten iE' hnutelhých vecí - čl. l 6 VPP-M,
2.3.3. Poisteme prerušenia pre~ádzky- čl. 16VPP-M, čl.7 ZO-PP a čl. 7 ZO-PP-SE,
2.3.4. Po stenie strojov a elektromky - čl. 9 VPP-SE,
2.3.5. f'o.slenre nákladu- čl. l 1 VPP-N,
2.3.6. Po:stenre prevádzkoveJ zodpovednosti za škodu- čl. S VPP-Z,
2.3.7. Poistenre zodpovednosti za škodu cestného dopravcu- čl. 5 VPP-D,
2.3.8. Po isten re profesiJneJ zodpovednosti za škodu -lekári - čl. S VPP-L,
2.3.9. Poistenie profesrjnej zodpovednosti za škodu - ekonomické, právne
profE>sie- čl. 5 VPP-P,
2.3.1 O. Porstenre orofeSIJnej zodpovednosti za škodu -IT- čl. 5 VPP-IT,
2.3.11 . Sta"ebré purstenie - čl. l 5 VPP-CAR-COM,
2.3.12. Por~ten ré D}1:ových domov- čl. 16 VPP-M a čl. 8 ZD-BD,
2.3.1 3. Po1steme v .;Zl diel autosalónov- čl. 16 VPP-M a čl. 4 ZD-A.
2.3.14. Po steme plooín- čl. 15 VPP-PL,
2.3.15. Pcrslenre Hosporlárskych zvierat- čl. 1 7 VPP-HZ,
2.3.16 Por~tt'nle zodpovednosti za enVIronmentálnu škodu- čl. 7 VPP- EZ.
2.4. Výluky z po1stenra
2.4.1. Po;stenre budov- čl. l O. ll a články porstných rizík VPP-M,
2.4.2. Po1stenre hnutelných vecí- čl. 1O, 11 a č lánky poistných rizík VPP-M,
2.4.3. Porsten re prerušenia prevádzky - čl. 1O, ll a články poistných rizík
VPP-M čl. 4 ZD-PP a čl. 4 ZO-PP-SE,
2.4.4. Po•sten1e stroJOV a elektro niky- čl. 4 VPP-SE,
2.4.5. Po1stenre nákladu- čl. 6 VPP-N,
2.4.6. Po•ster.ie prevádzkovej zodpoved nosti za škodu- čl. 4 VPP-Z. čl. 3 ods. 5
a ó. 4 ZO-Z,
2.4.7 . ~orstenre zodpovednost' za škodu cestného dopravcu- čl. 4 VPP-D,
2.4.8. Porstenie zodpovednosti za škodu - leká ri - č l. 4 VPP-L,
2.4.8. Poistenie zodpovednosti za škodu - profesie - č l. 4 VPP-P,
2.4.9. Po1sten1e profesijnej zodpovednosti za škodu -IT- čl. 4 VPP-IT,
2.4.7. S~avebné porstenre- čl. S a čl. 13 VPP-CAR-COM,
2.4.8. Po•sren•e bywvých domov -čl. l O, 11 a články poistných rizík VPP-M,
2.4.9. Po1stenre vozidiel autosalónov- čl. l O, ll a články poistných rizík VPP-M,
2.4.1O. :>o, ,enie ploJ,n- Čl. 5 VPP-PL.
2.4.1 1. i'o <;:en lP rlospodárskych zvrerat- čl. 2 -7 VPP-HZ,
2.4.12. Por5tenre zc..d~ovednosti za environmnetálnu škodu- čl. 6 VPP-EZ, čl.
.l ZD-EZ

2.5. Upozornenie na možnosť sankcií a postih ov spoJených s poistným plnením
Poisťova tel Je oprávnený znížiť, zam retn uť alebo odmi etn uť poistné plnenie,
ak poistPný porušil povin nosti uvedené v nasledovných ustanoveniach:
2.5.1. Po1sten1e budov- čl. 20 a článkoch poistených rizík VPP-M,
2.5.2. Po,>tente hnutel"ných vecí- čl. 20 a článkoc h poistených rizík VPP-M,
2.5.3. i'o.\:en,e prérušenia :>revádzky - č:. 20 a článkoch poistených rizík
VPP-M, čl.1 U ZO-PP a čl. l OZD-PP-SE,
2.5.4. 0 o sren1e stroJOV a elektronrky- čl. 13 VPP-SE,
2.5.5. Po1sten~c rákladu- čl. 15 VPP-N,
2.5.6. Po sten1e prev!ldzkoveJ zod~ovednosti za škodu - č l. 9 VPP-Z,
2.5.7. Poís~en1e zodpovednost1 za škodu cestného dopravcu- čl. 9 VPP-D,
2.5.8. Po1sten1e zodpovednosti za škodu - lekári - čl. ll VPP-L,
2.5.9. Po,5teme pro·es1jnej zodpovecnosti za škodu -IT- č l. l l VPP-IT,
2.5.7. St?ve::>né ooistenre- čl. 8 VPP-CAR-COM,
2.5.8. Po ~,en re oytových domov- čl. 20 a člán ky poistných rizík VPP-M,
2.5.9. Po,sren1e voz1diel autosalónov- čl. 20 a člá nky poistných rizík VPP-M,
2.5.1 O. :>o ~,en;e OIOtilll · čl. 12 VPP-PL, č l. 19 VPP-PL a čl. 20 VPP-PL,
2.5.11. P s•er-•e '-'osoocárskych zv1erat:
[lOISteni~ hcspodá;sf<Ych ZVIerat pre prípad nákazy čl. 8 ods. 9, l O,
1
1 12, 13ZD
porstenre nydrny pre príoad nákazy čl. 8 ods. 8, 9, l O, ll , 12 ZO,
poistenie pre prípad jednotl.vých škôd na zvieratách čl. 8 ods. 6, 7,
8, ~. lO ZD,
poisterue pre prípad jednotlrvých skóo na plemenných zvieratách
či.8o ds b 7,8,9Zú.
2.5. 12. Po:o_cn·e todpovednostr za environmentá lnu škod u- čl. ll VPP-EZ.

5. Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožňujú poisťovateiOvi
vykonávať zmeny podmienok poistenia bez súhlasu druhej zmllMlej strany
5.1 . Poistenie budov - čl. 4 ZD-M umožňuje v prípade dojednania poistenia na
novú hodnotu automaticky aktualizovať poistnú sumu budov pre dalšie poistné
obdobie o hodnotu indexu stavebných prác a materiálov.
5.2. Poistenie hnutelhých vecí- čl. 4 ZO-M u možňuje v prípade dojednania poistenia
na novú hodnotu automaticky a ktua l izovať poistnú sumu výrobných
a prevádzkových zariadení a cudzích vecí pre dalšie poistné obdobie o hodnotu
indexu spotreb itei:Ských cien.

6.

Podmienky odstúpen ia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy

6.1. Pri vedo mom porušení povinností uvedených v ustanoveniach § 793
O bčian s keh o zákonníka môže po i sťovatel' od poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri
pravdivom a úplno m zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel. Toto
právo môže poi sťovatel' upla tn i ť do troch mesiacov odo dňa, keď takú skutočnost
zistil; inak právo zanikne.
6.2. Poistenie zanikne vý poveďo u :
6.2.1 jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej
zml uvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poisteniE
zanikne,
6.2.2 ku koncu poistného obdobia: výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred
jeho uplynutím,
6.2.3 jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia
poist ného pln enia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota jE
osemden ná, jej uplynutím poistenie zanikne,
6.2.4 do dvoch mesiacov odo d ňa , kedy sa poisťovatel' dozvede l o zmen E
v skutočnost ia ch, ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy,
pokia l' zmluvné strany neakceptujú uvedené zmeny úpravou poistnej
zmluvy; poistenie v takom prípade zanikne doručením výpovede dru hej
zmluvnej strane.
7. Spôsob vybavovania sťažností

7.1. Poisťovatel' prijíma a rieši sťažnosti podané, proti jeho postupu, ústne alebo
písomne. Sťažovat el" môže ústnu a písomnú sťažnosť podať osobne na
pracoviskách servisu klientom a v ag entúrnych kanceláriách po i sťovatela .
Ústnu sťažnosť môže sťažovatel" podať aj na telefónnom čísle 0800 122 222.
Ústne podanú sťažnosť poisťovatel' zaznamená. Písomnú sťažnosť môže
sťažovate l" zaslať aj emailom na dialog@all ianzsp.sk alebo poštou na adresu
sídla poisťovate la .
7.2. Zo sťa žnosti musí byť zrej mý dátum jej poda nia, kto ju podáva, čoho sa týka
(p redmet sťaž n ost i) a čoh o sa sťa žovate l" domáha. Ak je sťažovate lom fyz ická
oso ba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu bydliska fyzickej
osoby. Ak je sťažovatelom právnická osoba, sťažnosť musí obsahovať názov
alebo obchod né meno a adresu sídla právn ickej osoby.
7.3. Poi sťovatel'je povinný prešetriť sťažnosť a info rmovať sťažovatela o spôsobe
vybavenia jeho požiadaviek č i dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní odo dňa jej
d oručenia . Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu
podla predchádzajúcej vety predlžiť, o čom bude sťažovatel' bezodkladne
upovedomený.
7.4. V prípade, že je sťažnosť podaná opakovane, tým istým sťažovatelom, v rovna kej
veci a neobsahuje nové skutočnosti , poisťovatel" nie je povinný sťažnosť vybavit
a sťažovatela o to m upove dom iť.
Upozornenie poistníka

Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností
ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné
povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predajJ
alebo sprostredkovaní poistných produktov.

Táto informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy bola schválená
1.6.201 2.

dň a

