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Poĺstnĺk

PREMIUM

INSURANCE COMPANY

PolsTNÁ zNlLUvA čísLo111oo2o797
PRE PolSTENlE MAJETKU A ZoDPoVEDNoSTI ZA Šxoou

polsĺHĺx- polsleľÝ:
obchodné meno:

Mesto Sal'a

Sídlo:

Nám' Sv' Trojice 1953t7,927 15 Šaľa,Slovenská republika

lčo:

00 306 185

olč:

2021024049

V zastúpení:

Mgr. Jozef Belický

-

primátoľ mesta

a

polsŤovĺĺeľ:
obchodné meno:

PREMIUM lnsurance Company Limited

Sídlo:

68 George Borg olivier Street, STJ 'lo81 , st. Julian's, Maltská republika

Registrácia:

Register spoločnostĺ na Malte, číslozápisu C 91171
konajúca na územĺ Slovenskej republiky prostrednĺctvom organizačnej zložky

PREMIUM lnsurance Company Limited,
pobočka poist'ovne z iného členskéhoštátu

obchodné meno

Námestie Mateja Korvína 1,

Sídlo:

Slovenská republika

81

1 07

Bratislava

_

mestská čast' Staré Mesto,

RegistÉcia:

obchodný register okresného súdu Bratĺslava l, oddiel: Po, VloŽka číslo:3737/8

lčo:

s0 659 669

olČ:

4120066170

lč opľl:

sK4't20066170

IBAN:

sK47 0900 0000 0051 2011 8452

BIG:

GIBASKBX

uzatvárajú túto poistnú zmluvu v zmysle všeobecne záväzných predpisov

Undenľriter:

Daniel Ďuračka, daniel.duracka@premium-ic.sk

Sprostredkovatel':

Respect Slovakia, s.r.o.
lng. RÓbert Kuník, +421 918 248 840' kunik@respect-slovakia.sk

Poistná zmluva čís|o:1110020797
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Uvodné ustanovenia
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PolsTEN|E -

polsľľÁ DoBA, polsrľÉoBDoBtE

Poistná doba

poistenie sa dojednáva na dobu

Začiatok poistenia

01.01.2022,0:00 hod.

Koniec poistenia

31.12-2025 24:00 hod.

Poistné obdobie

1 rok

!

neurčitú

X

určitú

DoJEDNANÉ PoETEN|A

Cast'A

x časťB x

Poistenie majetku pre
Živelnépoistenie prípad odcudzenia

x

ČasťG

Poistenie strojov'ých

alebo vandalizmu

zariadení
a elektronických
zariadenĺ

Čast'D

D

Poistenie

prerušenia
prevádzky

čast'E

čast'F

Poistenie
zodpovednosti za
prepravy majetku
škodu
Poistenie

MIESTA POISTENIA

tAl

v zmysle účtovnejevidencie poisteného' na územíSlovenskej republiky

tBl

územie Slovenskej republiky

Týmto nie je obmedzené miesto poistenia v rozsahu uvedenom v článku 5 bod 3. VŠeobecnýchpoistných podmienok pre
poistenie majetku so vstupom do ÚČinnosti ku21 .08.2020 (ďalej aj
'VPPM').

PoDNIKATEĽSKÁ ČlNNosŤ
Podnikatel'ská činnost'vykonávaná na/s poisteným majetkom podl'a tejto poistnej zmluvy:

SK

NAGE:

84ĺ10 Všeobecná verejná správa

Poistnĺk / poistený (vy)uŽíva jednotlivé predmety poistenia na výkon vyššieuvedenej podnikatel'skej činnosti a na činnosti s ňou
súvisiace.
Poistený je povinný vopred elektronicky alebo písomne oznámit'poisťovatelbvi:

-

akúkolVek zmenu v spÔsobe uŽívania poistenej budovy, alebo budovy, v ktorej sa nachádzajú poistené veci (d'alej len
,,budova"),

-

začiatok vykonávania stavebných a/alebo rekonštrukčných prác na budove,
skutočnost', Že budova je viac ako 1 mesiac nepouŽívaná, alebo je na svoj účelnepouŽitel'ná.

Poist'ovatel' je oprávnený na základe tohto oznámenia prehodnotiť riziko vyplývajúce z vyŠšieuvedených zmien a adekvátne
upravit'podmienky poistenia. Po|sťovatel'si v prípade zásadnej zmeny rizika taktieŽ vyhradzuje právo vylúčiťpredmety poistenia
Vystavené zuýŠenémuriziku alebo obmedziť poistné krytie pre tieto predmeý poistenia. Pokial'poistník / poistený nebude/-ú

Poistná zmluva číslo:1110020797
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Úvodné ustanovenia

.,i6lasiť so zmenou poistnej zmluvy navrhovanou poĺst'ovatel'om, uplatnia sa primerane ustanovenia Čl. o ooo 5. písm. (c)

VPPM.

V prípq6g nedodrŽania tejto povinnosti zo strany poistníka / poisteného si poisťovatel' vyhradzuje právo primerane znĺŽit'
prípadne zamietnut' poistné plnenie, pokial' počas trvania vyŠŠieuvedených skutočností vznikne na predmete poistenia Škoda
v dôsledku poŽiaru, priameho úderu blesku, rnýbuchu, vodovodnej Škody,prudkého vetra alebo dymu a to bez ohl'adu na to, Či
škoda vznikla, alebo sa jej rozsah zrnýŠil v dôsledku vyššie uvedených skutočností'

sPoLocNÉ DoJEDNANlA

1.
2'
3.

Táto poistná zmluva tvorí spolu s Rámcovou dohodou o poskytnutí poist'ovacÍch sluŽieb číslo..'...'..'...
uzatvorenou medzi Poistníkom a Poist'ovatel'om (d'alej aj ako,,Rámcová dohoda") neoddelitel'nú sÚčast'.

Rozsah poĺstenia dojednaný touto poistnou zmluvou je upravený Rámcovou dohodou.
Poistenie dojednané touto poistnou zmluvou je upravené výlukami z poistenia:

(a)

Výluka prenosných chorÔb,

ktoré fuoria prĺlohu tejto poistnej zmluvy.

4.

Poistenĺe dojednané na,,1 . riziko" sa dojednáva sautomatickou obnovou poistnej sumy (v zmysle Čl. g ooo 5. VPPM).
Poistné sadzby pre obnovu poistnej sumy sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá fuorí prílohu poistnej zmluvy.

Poĺstná zmluva číslo:1110020797
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Óast'A

Zivelné poistenie

Toto poistenie sa riadi:

Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku (ďalej len
vstupu do účinnosti 21 .08.2020

poistné podmienky

''VPPM') s dňom

osobitnými poistnými podmienkami pre Žlvelné poistenie (ďalej len ''oPPz") s
vstupu do Účinnosti 10.01 .2017

dňom

Doplnkovtými poistnýma podmienkami pre Živelné poistenie (d'alej len ,,DPZP") s dňom

vstupu do účinnosti01

Por.č.

Poistná

Predmet poistenia

hodnota

.01

Poistná

.2017

suma

Miesto
Poistné riziká SpoIuúčast' poistenia

Súbor vlastného a cudzieho
(i)

nehnutel'ného majetku budovy, haly vrátane

stavebných súčastĺ,
prĺsluŠenstvaa obstarania

nová

81 700 000'00 EUR

5 %, min.
165,00 EUR

tAl, tBl

5 o/o, min.
165,00 EUR

tAl, tBl

hmotného majetku

(ii)

SÚbor vlastného a cudzieho
hnutel'ného majetku Vrátane
strojov, prístrojov a zariadení,
inventáru, pojazdných
pracovných strojov,
umeleckých diel, zbierok a
exponátov, mobiliáru,

drobnéhodlhodobého
hmotného majetku, ostatného
dlhodobého hmotného
majetku, majetku v
operatívnej evidencii a
podsúvahovom účte,
obstaranie hmotného

v rozsahu

nova

1 7oo ooo,o0

EUR

komplexného
živelnéhopoistenia

majetku, zásob

(iĺi)

Peniaze, ceniny, cennosti,
cenné veci, stravné lístky a
listinné papĺere V trezore a
pokladniach _ vlastné a cudzie

(iv)

demontáŽne a remontáŽne

menovitá
/ nová

odpratávacie, demolačné,
nova

10 000,00 EUR
(1. riziko)

50 000,00 EUR

znalca

náklady na hľadanie príčiny
Škody
náklady na zemné a

5 %, min.

165,00 EUR

(1. riziko)

náklady
náklady posudkového

5 %, min.

165,00 EUR

tAl

tAl, tBl

nová
v rozsahu

nova

komplexného
Živelného poistenia

nova

výkopové práce

náklady na spo7'ené s
dod atočnými,

p roj e

ktový

m

plánovacĺmi prácami

Poistná zmluva číslo:1110020797
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Óast'A

(v)

Živelné poistenie

náklady spojené s expresnou
a leteckou dopravou zo SR a
zahraničia

nova

náklady za nočnúprácu,
prácu nadčas, v sobotu a
nedeľu a počas sviatkov, ako
aj expresné prĺplatky

nova

náklady na cestovné a
ubýovacie náklady pre
technikov zo zahraničia aj SR

nova

náklady za uniknutú vodu z
potrubĺ /vodné a stočné/

nova

Súbor pevne vsadeného
alebo osadeného skla
vypĺňaj úceho vonkajŠie otvory
budov a stavieb /vrátane fÓlií,
nápisov a malieb/, súbor
sklených pultov, sklených
vitrín' sklených stien vo vnútri
budov, sklá na informačných
tabuliach' svetelné a neÓnové
nápisy alebo reklamy

nova

3 500,00 EUR

(1.

riziko)

rozbitie

skla

0,00 EUR

tAl

Limĺý poistného plnenia

1'
2.
3.

Podl'a

oPPZ Čl. g a opzp

Čl. z

azl.

6 640 000'00 EUR pre poistné riziká povodeň, záplava

Podl'a Rámcovej dohody'

Zmluvné dojednania

1.
2.

Toto poistenie sa vzťahuje aj na peniaze a ceniny v zmysle Čl. z ooo 7. pĺsm' (a) oPPZ'
Podl'a Rámcovej dohody.

Poistná zmluva číslo:1110020797
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Óasť B

Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandaIizmu

Toto poistenie sa riadi:

Všeobecnýml poistnými podmienkami pre poistenie maietku
vstupu do účinnosti 21 .08.2020

poistné podmienky

(d'alej

len,,VPPM') s dňom

osobitnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku pre prípad odcudzenia
alebo vandalizmu (ďalej len ,,oPPoV") s dňom vstupu do Účinnosti 07.03.2018
Zmluvnými dojednaniami pre spôsoby zabezpečenia majetku proti odcudzeniu alebo
vanda!ĺzmu (d'alej len
s dňom vstupu do Účinnosti 01 .01 .2017
''ZDOV')

Por.č.

Predmet poistenia

Súbor nehnutel'ného majetku
- budovy, haly, stavby
vrátane stavebných súčastía
technológií budov a stavieb strojné a elektronické
prísluŠensfuo,hnutel'ného
majetku vrátane strojov'
prístrojov a zariadení,
ĺnventáru, pojazdných
pracovných strojov,
umeleckých diel, zbierok a
exponátov, mobiliáru,

(i)

drobného dlhodobého

Poistná

hodnota

nova

Poistná

suma

Poistné riziká Spoluúčast'

100 000,00 EUR
(1. riziko)

hmotného majetku,

30,00

EUR

Miesto
poistenia

tAl, tBl

krádeŽ vlámaním,

ostatného dlhodobého

lúpeŽ'

vandalizmus

hmotného majetku, majetku
v operatívnej evidencii a
podsúvahovom účte,

obstaranie hmotného
majetku, zásob, objektov
verejného osvetlenia a
dopravného značenia'
skládka TKo

(ii)

(iii)

Peniaze, ceniny, cennosti,
cenné veci, stravné lĺstky a
listinné papiere v trezore a
pokladniach - vlastné a
cudzie

Preprava peňazí, cenností a
cenín

menovitá /

10 000,00 EUR
(1. riziko)

menovitá /
nová

25 000,00 EUR

nová

(1. riziko)

30,00 EUR

preprava

peňazí 30'00

EUR

tAl

tBl

Limity poistného plnenia
Podl'a
2

oPPoV Čl. o ooo

4. a podl'a

ZDoV

Podl'a Rámcovej dohody.

Poistná zmluva číslo:1110020797
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Óasť B

Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu

Zmluvné dojednania

1'
2.

Toto poistenie sa vzt'ahuje aj na peniaze a ceniny v zmysle Čl. z ooo 2. písm. (a)

oPPoV

Podl'a Rámcovej dohody.

SPôsoby zabezpečenia
poisteného majetku

1.
2.
3.

Podmienkou vzniku práva na poskytnutie poistného plnenia ztohto poistenia, je Že predmety poistenia sú zabezpeČené
- SpÔsoby zabezpečenia majetku proti odcudzeniu alebo vandalizmu.

v sÚlade so Zmluvnými dojednaniami

odchylne od bod

1.

sú spÔsoby zabezpeČenia upravené ustanoveniami Rámcovej dohody.

V prípade ak nie je zabezpečenie upravené Rámcovou dohodu alebo v Čase vzniku poistnej udalosti nebolo splnené
zabezpeČenie uvedené v Rámcovej dohode a to malo vplyv na vznik a/alebo zväčŠenierozsahu poistnej udalosti, tak je
výŠkapoistného plnenia obmedzená limitom poistného plnenia v zmysle ZDoV zodpovedajÚcemu skutočnému
zabezpečeniu v čase vzniku poistnej udalosti.

Poistná zmluva číslo:.LLLoo2o797
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Čast'c Poisten ie stľojový ch zariaden í a elektron ických zariaden í

Toto poistenie sa riadi:

Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku

poistné podmienky

vstupu do účinnosti01 .03.2018

(d'alej len

''VPPM') s dňom

osobitnými poistnými podmienkami pre poistenie strojových

zariadení

a eIektronických zariadení (d'alej len ,,OPPSE") s dňom vstupu do účinnosti07.03.20'l 8

Por.č.

(i)

Predmet poistenia

Súbor vlastných a cudzích
strojov, pojazdných pracovných
strojov, prístrojov a zariadeni,
elektroniky a technologického
vybavenia budov, hál a stavieb strojné a elektronické

Poistná

hodnota

nova

Poistná

suma

200 000,00 EUR
(1. riziko)

Miesto
Poistné riziká Spoluúčast' poistenia

technické riziká

5 %, min.
100,00 EUR

tA1,

tBl

prísluŠenstvo

(ii)

odpratávacie, demolačné,
demontáŽne a remontáŽne
náklady

nova

áklady posudkovéh o znalca

nova

náklady na hľadanie prĺčiny
Škody

nova

n

náklady na zemné a výkopové

práce

náklady na spo7'ené s
d od atoč ným i, p roj

ektovými a

plánovacĺmi prácami

33 000,00 EUR

5 %, min.

't00,00 EUR

(1. riziko)

tAl, tBl

nova

technické riziká

nová

náklady spojené s expresnou a
leteckou dopravou zo SR a
zahraničia

nova

náklady za nočnúprácu, prácu
nadčas, v sobotu a nedeľu a
počas svĺatkov, ako aj expresné
prĺplatky

nova

náklady na cestovné a
ubytovacie náklady pre
technikov zo zahraničia aj SR

nova

Limiý poistného plnenia

1'
2.

Podľa Čl' 7 bod 2'

oPPSE

Podl'a Rámcovej dohody.

Poistná zmluva číslo:1110020797

8

PREMIUM

naun^ľcE coĺpilY

Cast'C

Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadenĺ

Zm!uvné dojednania

1.

Prevíjanie eIektrichých zariadení (napr. motory, generátory, transformátory)' Pokiaľ oprava poškodenej časti
poistenej veci v dÔsledku poistnej udalosti vyŽaduje previnutie, alebo uýmenu agregátu v dÔsledku Škody na vinutí,
odpočítapoist'ovatel'pri stanovení výŠky poĺstnéhoplnenia sumu zodpovedajúcu amortizácii vinutia alebo vymeneného
agregátu, ktorá predstavuje 10% ročne za kaŽdý začaý rok prevádzky, najviac však 60% z nákladov na opravu vinutia
alebo z hodnoty vymeneného agregátu.

2.

opravy spal'ovacích motorov (napr. naftový motor, benzĺnovy7 motor). V prĺpade poistnej udalosti vzniknutej na
bloku alebo hlave motora, vrátane prĺsluŠenstvaa piestov, odpočĺtapoisťovatel' od hodnoty nahradzovaných
poŠkodených častípoistenej veci sumu zodpovedajÚcu amortĺzácii' ktorá predstavuje 10% ročne za kaŽdý zač,aý rok
prevádzky, najviac vŠak60%.

3.

Podl'a Rámcovej dohody.

Poistná zmluva číslo:.ttLoo20797
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Čast'F

Poistenie zodpovednosti za škodu

Toto poistenie sa riadi:

Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie všeobecnej zodpovednosti

Poistné podmienky

za škodu poistný princíp ,,Loss occurrence" (d'alej len
''PREMIUM
vstupu do účinnosti01.09.2020

Predmet poistenia

Všeobecná zodpovednost' za škodu
vrátane poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Poistená činnost'

Výkon Činnosti mesta alebo obce v zmysle vŠeobecne záväzných právnych predpisov,
najmä zákona č. 369/1990 Z. z. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadenĺ v znení

vPPz")

s dňom

neskorších predpisov

Činnosti v zmysle qipisu z obchodného registra a zriad'ovacích listÍn
Činnosti vykonávané subjektmi v zriaďovatel'skej a zakladatel'skej pÔsobnosti Poistníka

Činnosti sociálnej sluŽby alebo v priamej súvislosti s ňou v zmysle zákona č,. 448t2oo8
Z.z. o sociálnych sluŽbách v znenĺ neskorŠíchpredpisov a o zmene a doplnení zákona
č.455/1991 Zb. o Živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorŠích
predpisov

ostatné činnosti - Rozsah poistenia zodpovednosti za škodu dojednaný touto poistnou
zmluvou je upravený Rámcovou dohodou

Uzemná platnosť

Európa

Retroaktívny dátum

01.12.2014

Poistná suma

330 000,00 EUR

Sublimity

v zmysle Rámcovej dohody

Spoluúčasť

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťoupoisteného vo rnýŠke30,00 EUR, pre jednu a

kaŽdú poistnÚ udalost' počas poistného obdobia.

osobitné zmluvné
dojednania

Poistná zmluva číslo:LlL0o2o797

Rozsah poistenia zodpovednosti za Škodu dojednaný touto poistnou zmluvou je
upravený Rámcovou dohodou zo dňa 08.11.2021
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Poistné

PotsTNÉ

PO!STENIE
ČasťA

Živelné poistenie

Čast'B

Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu

I 525,00 EUR

ČasťC

Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení

2 660,00 EUR

Čast'D

Poistenie preruŠenia prevádzky

ČasťE

Poistenie prepravy majetku

Čast'F

Poistenie zodpovednosti za škodu

7 032,00 EUR

3 960,00 EUR

BeŽné poistné (jeden poistný ľok)

15 177,00 EUR

PERloDlclTA PLATENlA PolsTNÉHo A sPLATNosŤ polsrruÉľo
Periodicita
Poistné je spIatné
v štyroch splátkach

D Ročne ! Polročne X Štvrtročnefl
vo

v1iŠke 3 794,25

ku

0í.01.' 01.04.' 01.07.'

Jednorazovo

EUR

01.10.

daného poistného obdobia

lNFoRMÁclE NA ÚHRADU PolsTNÉHo
Banka:

Slovenská sporitel'ňa, a's.

IBAN:

sK47 0900 0000 0051 2011 8452

Brc (swrFT):

GIBASKBX

Varĺabilný symbol:

'1110020797 (variabilný symbolje totoŽný s číslompoistnej zmluvy)
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VyhIásenie

poistníka

1. PREMIUM lnsurance Gompany Limited
Poistbvatel' PREM|UM lnsurance Company Limited je spoločnosť spravujúca sa právom ŠtátuMaltská republika a
oprávnenie na vykonávanie po|st'ovacej činnosti je.j bolo vydané orgánom dohl'adu nad finančným trhom Maltskej republiky
- The Malta Financial Services Authority (https://www.mfsa.com.mt/).

PREMlUM lnsurance Company Limited je oprávnená na Území Slovenskej republiky vykonávat' poist'ovaciu činnost' na

zäklade slobody poskytovania sluŽieb v členských krajinách EurÓpskej Únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej
zloŽky PREMlUM lnsurance Company Limited, pobočka poist'ovne z iného členského štátu' ktorá je evidovaná Národnou
bankou Slovenska medzi subjektami finančnéhotrhu pÔsobiacimi na územíS|ovenskej republiky.

2. lnformácie

k ochrane osobných údajov

V zmysle ustanovenia $ 78 zákona č. 39/20'15 Z. z. o poist'ovníctve a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znení
neskoršíchpredpisov (d'alej len ,'Zákon o poist'ovnĺctve") je poist'ovatel' ako pobočka poist'ovne z iného členskéhoŠtátu

oprávnený v súlade s ustanovenĺm Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia EurÓpskeho parlamentu a Rady (EU) 20161679
z 27. apríla 2016 o ochrane ýzických osÔb pri spracÚvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto Údajov, ktoým sa
zruŠuje Smernica 95/46/ES (všeobecnéNariadenie o ochrane údajov) (d'alej len ,,Nariadenie GDPR') získavať osobné
Údaje a iné informácie súvisiace s vrýkonom poist'ovacej a zaist'ovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

ĎalŠie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, ýkajúce sa informácií a prÍstupu k osobných
Údajom' vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poist'ovatel'a zverejnené a poskytnuté klientovi na
internetovej stránke www. premium-ic.sk
Na poŽiadanie mÔŽu byt'tieto informácie poskytnuté aj písomne.

3. Sankčná klauzula
za platne dojednané a poist'ovatelbvi (zaist'ovatelbvi)
nevzniká povinnost' nahradit'Škodu alebo poskytnÚt' akýkol'vek druh plnenia alebo poskytnút' inú výhodu v prípadoch, ked'
by platnost' poistenia, náhrada Škody, poskytnutie plnenia alebo inej \^ýhody bolo v rozpore s akýmkol'vek rozhodnutím
organizácie spojených národov (vrátane jej pridruŽených medzinárodných organizácií), EurÓpskej únie alebo USA
o uloŽení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanĺe poistbvatel'a (zaist'ovatel'a) malo
na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného
obmedzenia.
Poistenie (zaistenie) podl'a tejto poistnej zmluvy sa nepovaŽuje

4. Vyhlásenie poistníka

o pravdivosti údajov

Poistník/poistený berie na vedomie, Že podmienky poistenia stanovené poist'ovatel'om v poistnej zmluve vychádz{ú q
z iníormáciĺpoistníka/poisteného o Škodovej histÓrii poisteného, resp. zo Škodovej histÓrie deklarovanej
poistnĺkom/poisteným v doručenom dotaznĺku alebo v elektronickej komunikácii (e-mail)' V prípade, ak by sa preukázala
nepravdivost'informácií o Škodovej histÓrii poisteného, je poist'ovatel'oprávnený od poistnej zmluvy odstúpit''

5'

Hlásenie škodových udalostĺ
Poistený je povinný nahlásiť vznik Škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so VŠeobecnými poistnými
podmienkami vzťahujÚcimi sa k tejto poistnej zmluve jedným z nasledujÚcich spÔsobov:

(a) prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic'sk
(b) prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodorných udalostí, umiestnenom na webovej stránke poist'ovatela
(c) telefonicky na telefÓnnom Čísle:0850 888 988
(d) osobne na obchodnom mieste poist'ovatel'a
(e) písomne na poŠtovej adrese poist'ovatel'a: PREM|UM lnsurance Company Limited, pobočka poist'ovne z iného

(f)

členskéhoŠtátu, Námestie Mateja Korvína 1,811 07 Bratislava

- mestská čast' Staré Mesto, Slovenská republika
prostredníctvom sprostredkovatel'a poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spÔsobom uvedeným

v písmenách (a) aŽ (e)

Poistený (resp. sprostredkovatel' poistenia) je podl'a VŠeobecnýchpoistných podmienok vzt'ahujúcich sa k tejto poistnej
zmluve povinný najneskÔr do 5 dnĺ od oznámenia vzniku škody poistbvatel'ovi doloŽit'toto oznámenĺe poist'ovatelbvi aj
v písomnej forme'
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6'

poistnĺka

Súhlas s elektronickou korešpondenciou
Poistník D sÚhlasí / ! nesÚhlasí so zasielanĺm koreŠpondencie súvisiacej so správou tejto poistnej zmluvy a likvidáciou
poistných udalostí vyplývajúcich z poistného krytia poskytovaného touto poistnou zmluvou elektronicky na emailovÚ
adresu:

V prípade zmeny emailovej adresy určenej na komunikáciu s poistbvatel'om sa poistnĺk zaväzu)e poist'ovatel'a bezodkladne
o uvedenej zmene emailovej adresy informovat'.

Poistník alebo poistený mÔŽe kedykol'vek poŽiadat'poist'ovatel'a alebo finančnéhoagenta, prostredníctvom ktorého poistník
túto poistnú zmluvu dojednal, o zaslanie ktoréhokolvek dokumentu sÚvisiaceho s touto poistnou zmluvou aj v listinnej
podobe, a to aj v prípade ak bol tento dokument uŽ na základe vyŠšieudeleného súhlasu s elektronickou komunikáciou
poistníkovi zaslaný elektronicky na poistníkom určenúemailovÚ adresu. Poisťovatel', resp. finančný agent zaŠlepoistnĺkovi,
resp. poistenému poŽadované dokumenty bez zbytočného odkladu na adresu určenúpoistníkom, resp. poisteným'

,'

Poistná zmluva číslo:1110020797
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Závereč,né ustanovenia

1.
2.

Poistnú zmluvu je moŽné meniť a dopĺňaľlen čĺslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. Po podpise dodatku mÔŽe poist'ovatel' pre prehl'adnost'vyhotovit' nové úplnéznenie poistnej zmluvy
(číslovanúverziu).

SpÔsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú VŠeobecnépoistné podmienky
vzt'ahujúce sa k tejto poistnej zmluve.

34.

Poistník svojím podpisom potvrdzuje' Že vŠetky údaje uvedene v poistnej zmluve sÚ úplne a pravdivé a Že nezamlčal
Žiadnu skutočnost'týkajÚcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.

Poistník' ktoný má v zmysle zákona Ó. 21112000 Z' z. povinnost' zverejňovat' zmluvy, je povinný vydat' a doručit'
poisťovatel'ovĺ potvrdenie o zverejnenĺ tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia

o zverejnenĺ tejto poistnej zmluvy platí, Že potvrdenie sa povaŽuje za doručenépoist'ovatel'ovi dňom doručenia
písomnéhopotvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej
komunikácie v elektronickej podobe. Poist'ovatel'súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy.

5'

Pokial' sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanÚ neplatné alebo neÚčinné, nie 1e tým dotknutá platnost' a

úČinnost' ostatných ustanovení.

6.

7

Poistná zmluva spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzt'ahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a
prílohami uvedenými niŽŠietvoria spolu neoddelitel'ný celok' Poistná zmluva je vypracovaná v troch exemplároch,
z ktoných mákaždý platnosť originálu, pričom poistník obdžĺdva exempláre a poist'ovatel' jeden exemplár.

' V

prípade dvojjazyčneho vyhotovenia poistnej zmluvy majÚ prednost' ustanovenia poistnej zmluvy a prísluŠných
poistných podmienok v slovenskom jazyku, pričom zmluvné strany sa dohodli, Že táto poistná zmluva sa riadi právnym
poriadkom Slovenskej republiky a akékolVek spory, nároky alebo rozpory vzniknuté z tejto poistnej zmluvy alebo v
súvislosti s ňou, vrátane vŠetkýchotázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia budú predloŽené na
rozhodnutie Vecne a miestne prísluŠnémusÚdu Slovenskej republĺky.

Poistná zmluva číslo:1110020797
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8

Zmluvné strany prehlasujú, Že sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozume|i jej obsah, uzavreli ju
slobodne, váŽne, nie v tiesni a nie za nápadne ner4ýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. Poistná

zmluva nadobúda platnost'dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

Prílohy
1.

2.
3.
4.
5.

Príloha '| - Ročnésadzby a zoznam majetku
Výluka prenosných chorÔb

VPPM, OPPZ,DPZP, OPPOV, ZDOV, OPPSE, PREMIUM VPPZ
lnformačný dokument o poistnom produkte (lPlD)
lnformačný dokument o poistnom produkte (|PlD)

-

Poistenie majetku podnikatel'ov
Poistenie zodpovednosti za Škodu

Za poist'ovatel'a:

V

Bratislave

Za poistníka

'

dňa

,!tj-l

29.11.2021

dňa /ĺ.ĺz 2llzĺ
'

P|?!:ĺ :1l j',j !ĺ:lIfanca company Llmlted'

poboĺ1il:; pois'Lovne z iného členskÓho štálu
81 07 BÍatislava
Námesti f"{ atej a Korvina
DlČ:41 200661 70
Čo:

*

PREMIUM Insurance Gompany Limited,

Mesto

pobočka poisťovne z iného členskéhoštátu
lng. Ľubor Beňo
prokurista

Poistná zmluva číslo:1110020797

Mgr. Jozef

primátor
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Príloha č. 1 tabuÍka č' 1 _ Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
združené živelné
vlastného a Cudzieho nehnuteľnéhomajetku - budovy, haly vrátane stavebn ch
'uboŤ
príslušenstva
a obstarania hmotného maietku
a

s

Poistná suma
častí,

5ooluÚČast

5posob porstenra

KOCna SaOZOa V %o

Rocne poastne v

81 700 000,00

nova cena

0,080

6 536,00

1 700 000,00

nova cena

0,080

136,00

noVá cena, 1. riziko

5,000

50,00

noVá cene, 1. riziko

2,000

a

pracovn ch strojov, umeleck ch diel, zbierok a exponátov, mobiliáru, drobného dlhodobého
majetku, ostatného dlhodobého hmotného majetku, majetku v opeÍatívnejevidencii a
ceniny, cennosti,

veci, stravné lístky a listinné papieÍe v tŤezoÍe a

vlastné a

10 000,00

a Íemontážne

náklady posudkového znalca
5% min. 165,00

náklady na hľadanie príčinyškody
náklady na zemné a rn/kopové práce
náklady na spojené s dodatočn mi, projektov1imi a plánovacími prácami

50 000,00

náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou zo sR a zahraničia
náklady za nočnri prácu, prácu nadčas, v sobotu a nedeľu a počas sviatkov, ako

a.j

100,00

expresné príplatky

náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia ai sR
náklady za uniknutr] vodu z potrubí /vodné e stočné/
6 822.00

Poistenie pÍe

odcudzenia veci
met poistenia

Poistná suma

nennufelneno majelKu - ouoovy, naly, stavby vratane stavebnych suaasti a technolÓgaĺ budov a
'uooI
itavieb - stŤojné a elektronické príslušenstvo,hnuteÍného majetku vrátane strojov, pĺístrojov a zariadení,
inventáru, pojazdn ch pracovn ch stÍojov, umeleck ch diel, zbierok a exponátov, mobiliáru, drobného
ĺlhodobého hmotného majetku, ostatného dlhodobého hmotného majetku, majetku v opeÍatívnej
gvidencii a pods vahovom čte, obstaranie hmotného majetku, zásob, objektov veÍejného osvetlenia a
lopľavného značenia' skládka TKo
Peniaze, ceniny, cennosti, cenné veci, stravné lístky a listinné papieÍe v tÍezore a pokladniach _ vlastné a
:udzie
PÍepÍava pe azí, cenností a cenín
pre
VA
Preprava
cen

Poistenie

)posoo porslenta

100 000,00

10,000

30,00

-

KOCnA SaOZDa V %o

nocne potstne v

1

t

000,00

noVá cena, 1. riziko

10 000,00

15,000

2s 000.00

15.000

v zmys

150,00

J.

375.00
)Z)rUU t

prípad poškodenia alebo zničenia skla
Predmet poistenia

s

5poluucast

boÍ pevne vsad ného alebo osadeného skla vypĺ ajriceho vonkajšie otvoÍy budov a stavieb /vrátane
fĺílií,nápisov a malieb/, sribor sklenn ch pultov, sklennr ch vitrín, sklennrch stien vo vn tŤi budov, sklá na
infoÍmačn ch tabuli?ch, svetelné a ne nové nápisy alebo reklamy

POrStna suma

3 500,00

5poluucast

)posoo potstenta

0,00

noVá cena, 1' riziko

KoCnä SäOZDä V %o

60,000

HOCne porstne v

210,00
zLU'ui.JĹ

Poistenie

a

poistenia
vlastnt ch a cudzĺch stÍojov, pojazdn ch pracovn ch strojov, prístrojov a zariadení, elektroniky a
'uboÍ
technologického vybavenia budov, hál a stavieb - stŤojné a elektronické príslušenstvo

Poistná suma

5poluucast

KOCna Sadzba v 7

)po5oo porstenta

200 000,00

Íocne polstne

V

t

10,000

2 000,00

20,000

650,00

ráklady posudkového znalca
ráklady na hľadanie príčinyškody
ráklady na zemné a rnl'kopové práce

5% min. 100,00

ráklady spojené s dodatočn mi, projekto\^ími a plánovacími prácami

noVá cena, 1. riziko

33 000,00

náklady spojené s expresnou a leteckou dopravou z sR a zahraničia
náklady za

nočn prácu, prácu nadčas, v sobotu

a nedelu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky

náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR
z 6ou,uu

Poistenie

za škodu

Predmet poistenia

ĺšeobecná- prevádzková zodpovednosť

Poistná suma
330

Sp sob poistenia
limit

Roč'sadzba

Spolu časť

v

30,00

ia

Ročnépoistné V

%oo

L2,000

3 960,00
3 960,00

Mobiliár*

hnuteľn, mojetok noch dzojlici sa v exterieroch mesta (napr. zoriadenie ihrĺsk, šm kalky, lovičky, smetné koše, ...)
Limit plnenia:

povode

,

-

záplava

6 640 000,00

ROCNE POISTNE SPOLU
CELKOVE POISTNE ZA CELU DOBU POISTENIA 4 ROKY

Iĺlgĺ|IE
-ELĺll5l

Výluka pľenosných choľôb
Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, Že poisťovatelia sa nebudú podiel'at' na akýchkol'vek stratách, Škodách, nárokoch,
nákladoch alebo q7davkoch akejkolVek povahy, uhradených alebo vynaloŽených poisteným priamo a|ebo nepriamo v
sÚvislosti s akoukol'vek prenosnou chorobou alebo obavou z jej prenosu alebo hrozbou (či uŽ skutočnou alebo vnímanou)
prenosu akejkol'vek choroby bez ohl'adu na príčinujej vzniku alebo udalost', ktorá k prenosu choroby, obave z jej prenosu
alebo hrozbe prenosu choroby prispela súčasne alebo v akomkolVek inom poradí.

Pod Prenosnou chorobou sa rozumie kaŽdá choroba' ktorá sa mÔŽe prenáŠat'pomocou akejkolVek látky alebo prostriedku' z
ktoréhokol'vek organizmu na iný organizmus ak:

(a)

prenosnou látkou alebo prostriedkom je vírus, baktéria, parazit alebo iný organizmus alebo ich varianty alebo mutácie
či uŽ sa povaŽujú zaŽivé alebo nie, a

(b)

prenos medzi organizmami, či uŽ priamy alebo nepriamy je realizovaný okrem iného vzduchom, telesnými tekutinami, z
alebo na akýkol'vek povrch alebo objekt vo forme tuhej, kvapalnej alebo plynnej a

(c)

samotná choroba, prenosná látka alebo pÔvodca prenosu spÔsobia alebo by mohli spÔsobit' poŠkodenie alebo ohrozit'
|'udské zdravie alebo Životné podmienky l'udí alebo spÔsobia alebo by mohli spÔsobit' alebo ohrozit' poŠkodenie,
zhorŠenie kvality, stratu hodnoty, predajnost'aĺebo stratu moŽnosti pouŽívania majetku alebo akúkol'vek stratu moŽnosti
podnikania.

Zároveň sa len pre potreby poistenia zodpovednosti
spÔsobené baktériami Salmonela a Listéria.

za Škodu dojednáva, Že Prenosná choroba nezahŕňa ochorenia

v01_2021
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PREMlUM lnsurance

INSURANCE COMPANY

Company Limited, pobočka poistbvne z iného členskéhoštátu

Ušeobecné poistné podmienky
pľe poistenie majetĺu
Gtánot

1.
2'

t

Poistenie sa riadi príslušnýmiustanoveniami Občianskeho zákonníka,

(s)

poistnou zmluvou a poistnými podmienkami uvedenými v poistnej zmluve.

Okrem ýchto všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku
(dhlej len
môžu byt podmienky poistenia upravené osobitnými

''VPPM')

poistnými podmienkami, doplnkouými poistnými podmienkami

3.

0

Úvodné ustanovenia

(h)

a

(D

ustanoveniami poistnej zmluvy.

prípade ak sa ustanovenie VPPM rôzni s ustanovením osobitných
poĺstných podmienok, má prednosť ustanovenie osobitných poistných
podmienok' Pokial' nie sú ustanovenia VPPM odlišné v rovnakej veci
s ustanoveniami osobitných poistných podmienok, platia zároveň
ustanovenia oboch. To isté platí aj vo vzthhu medzi ustanoveniami
poistnej zmluvy' doplnkovýmĺ poistnými podmienkami, osobitnými
V

Ú)

1.

2

(n)

Predmet poistenia

Predmetom poistenia sú jednotlivé hnutel'né veci anehnutel'nosti alebo
ich súbory alebo uýbery uvedené v poistnej zmluve. Poistenie sa na tieto
veci vzt?huje' ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak' iba za

(o)

predpokladu, že sú evidované v účtovníctvepoisteného alebo v inej

2.

evidencii poisteného v zmysle príslušných právnych predpisov' Majetok,
ktoni prestal byt súčastbusúboru prestáva byt poistený.
Pr| poistení súboru majetku sa poistenie vzthhuje aj na:

(a) časťpoisteného súboru majetku'
(b)

3.

(p)

ktoný poistený preukázatelhe

nadobudol, ale ešte ho bez zbytočnéhoodkladu z objektívnych príčin
neviedol vo svojej účtovnejevidencii,
majetok, Koni sa stal súčastbutohto poisteného súboru až po
uzavretí poĺstnej zmluvy.

vlastníctve alebo spo|uvlastníctve poisteného, tzv' vlastný

(r)

vlastníctve tretej osoby' tzv. cudzí majetok, ktoni poistený

(s)
(t)

uvedený v poistnej zmluve:
užíva na základe písomnej dohody, alebo
prevzal prĺ poskytovaní služby na základe písomnej zmluvy,
objednávky alebo zákazkového listu.

(D
(ii)
ĺ.

clánot

3

Pois{né ňziko

2.

Poistné ľiziko predstavuje možnépríčiny vzniku škody na predmete
poistenia. Poistné riziká sú špeciÍikovanó v osobitných poistných
podmienkach, doplnkovtich poistných podmienkach alebo poistnej

1.

čHnor 5

zapríčinenéalebo spôsobené v príčinnejsúvislosti s/so:
teroristickýmčinom,
(b) následkom vojnových udalostí bez ohlhdu na to či vojna bola alebo
nebola vyhlásená' aktom zahraničnéhoncpľiatcľstva, občianshou

(d)

(e)

štátnym prevratom, vojens[im prevratom, zabavením, relĺviráciou
pre vojenské účely'
demonštľáciou, vnútornými nepokojmi, šbaikom, vrjlukou z práce,
represívnymi zásahmi štátnych orgánov alebo verejnej správy,
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sankciami, zárukami alebo garanciami (Íinančnéplnenie, produKové
záruky, reÍundácia a pod.), úvermi,
(u) banskou činnostbu.
Poistenie sa dhlej nevďahuje na škody na nadzemných prenosoých
a diskibučných sústavách vrátane vodičov, káblov, stípov, stožiarov, veží,
iných podporných konštrukcií a akýchkolvek zariadení, ktoré sú k nim

na

v rámci
poistených

nehnuteľnostiach.

(a)

vyhlásením vtýnimočnéhostiavu, revolúciou, povstaním, vzburou,

čistýmiÍinančnýmiškodami,
zmluvnými pokutamĺ, úrokmi z omeškania, akýmikolvek inými

nehnutelhostí a na inštalácie umiestnené

akéhokolVek druhu

vojnou,

zberatel'skej hodnoý'

nehnutelhostí, poistených prevádzkovtich priestorov

clánoľĺUšeobecné uýluky z poistenia

(c)

stratou alebo zníženímhistorickej, kultúrnej' umeleckej alebo

vylúčenéškody spôsobené pri prenose a distribúcii elektrickej energie,
teleÍónnych alebo telegraÍľlých signálov a všetkých komunikačných
signálov. Táto výluka sa nevztahuje na inštalácie vo vnútri poistených

Poistenie sa vztbhuje na predmet poistenia aj v prípade ak bol poškodený'
zničený alebo stratený v príčĺnnejsúvislosti s poistnou udalostbu, ktorej
príčinoubolo poistné riziko dojednané v poistnej zmluve.

na škody anáklady

územnej

úradnými
opatreniami, uskutočnenými na iné účelynež na zamedzenie rrzniku
alebo zmenšenie rozsahu poistnej udalosti,

signálov či zvukovlých (audio) alebo obrazových (video). Z poistenia sú tiež

v poistnej zmluve.

Poistenĺe sa nevzt?huje

alebo modiÍikáciou eleKronických dát alebo softvérovéhovybavenia
z akejkolvek príčiny(zahŕňajúc,ale nie limitujúc počítačové
vírusy,
malware, hackerský útok) alebo zníŽením/obmedzením Íunkčnosti,
pouŽitelhosti alebo ceny z toho vyplývajúcich'
vedomým požitím alkoholu, drog alebo zneuŽitím liekov poistníkom
resp' poisteným alebo inou osobou konajúcej na ich podnet alebo
pokyn' blízkou osobou poistníkovi resp' poistenému alebo osoby
Žijúcej v spoločnej domácnosti s poistníkom resp. poisteným,
vadou alebo nedostatkom, ktor'ým/-i trpela poistená vec už v dobe
uzatvorenia poistenia a ktoré mali alebo mohli byt poistníkovi resp.
poistenému známe bez ohľadu na to, či boli známe poistbvatelbvi,

pripojené za účelomprenosu alebo distribúcie elektrickej energie,
teleÍónneho alebo telegraÍného signálu a všetkých komunikačných

zmluve. Poistenie sa vzťahuje len na tie poistné riziká' ktoré sú dojednané

2.

pôdy a pod.)'

stľatou, poškodením, zničením,poruchou, vymazaním, skreslením

samosprávy, súdnym rozhodnutím alebo inými

majetok,

(b) vo

(mykotoxíny, spóry a pod.)'

(q) akýmkolvek rozhodnutím štátneho orgánu, orgánu

Predmetom poistenia je majetok:

(a) vo

vedl'ajšímiproduktmi alebo zamorením z nich vzniknuých

následkom trvalého pôsobenia vlhkosti' teplotných' chemických,
elektrických alebo mechanických vplyvov'
(k) v dôsledku korózie, oxidácie, eľózie, usadenín všetkých druhov alebŕ
únavy materiálu'
(|) trvalým vplyvom prevádzky, prirodzeným opotrebovaním alebo
starnutím, predčasným opotrebovaním,
(m) pohybmi pôdy spôsobených l'udskou činnostbu (vibrácie, sadanie

poistnými podmienkami a týmito VPPM pričom nadradenosť ustanovení
dokumentov je v rovnakom poradí ako sú dokumenty uvedené. Pre
vylúčenie pochybností' ustanovenia poistnej zmluvy majú prednosť pred
ustanoveniami všetkých poistných podmienok.

clánot

pôsobením jadrovej energie, jadrového žiarenia akéhokolvek druhu,
rádioaktívnou kontamináciou alebo znečistením,
úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania alebo
vedomou nedbanlivostbu poĺstníka,poisteného alebo inej osoby
konajúcej na ich podnet alebo pokyn'
znečistením, kontamináciou vľátane presakovania, zamorením pôdy,
vÔd vrátane podzemných vôd, ovzdušia, resp. Životného prostredia,
hubami, plesňami alebo podobnými organizmami a akýmikolvek

Ak nie je

Územná platnosl'poisĹenla a miesto poistenia
v poĺstnej zmluve uvedené inak, poistenie

sa vzťahuje na

poistené veci len vtedy ak ku škode na veci došlo na mieste, Koré je
uvedené v poistnej zmluve ako miesto poistenia.

2.

Miestom poistenia je budova, miestnosť alebo miesto nachádzajúce sa na
územĺSlovenskej republiky, vymedzené v poistne| zmluve adresou alebo
katasÚálnym územím a číslomparcely (pozemku)' kde sa poistené veci
nachádzaiú, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

3.

Miestom poistenia pre:
(a) pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené a sboje, Koré
sú prípojnými vozidlami,

(b)

(c)

(d)
(e)

prenosnú (mobilnú) eleKroniku a elektroniku pevne zabudovanú
v motorovom vozidle,

hnutel'né veci, ktoré pľevzal zamestnanec poisteného na pokyn,
alebo so súhlasom zamestnávatela za účelomplnenia svojich

povinnostĺ poistníka resp. poisteného ,,odpovedať pravdĺvo a úplne
na všetky písomné otĺĺzkypoistbvatelh t'ýkajúce sa dojednávania

pracovných úloh,

5.

inak.

Pri hnutelhých veciach sa poistenie ľztahuje aj na miesto, kam boli
poistené veci premiestnené z miesta poistenia uvedeného v poistnej

0

zmluve na nevyhnutnú dobu v dôsledku bezprostredne hroziacej alebo už
vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie sa na toto miesto vztahuje odo dňa,
kedy boli poistené veci premiestnené na toto miesto len ak poistený do 14
dní túto skutočnosťoznámil poistbvatelbvi a zároveň mu poskytol adresu
a zoznam premiestnených vecí.

(s)

chyby alebo neúmyselného opomenutia:
(a) pri uvádzaní miesta poistenia, kde sa poistená vec nachádza, alebo,
(b) v dôsledku nezahľnutia miesta:

vlastneného, prenajatého alebo lízovanéhopoisteným ku dňu
začiatku poistenia, alebo
zakúpeného' prenajatého alebo so začĺatkomlĺzingu počas
trvania platnosti poistenia,
tak sa poistenie vzt'ahuje aj na tieto miesta v takom rozsahu, ktoď by
poistenie poskytlo vprípade ak by neprišlo ktakejto nevedomej chybe
alebo neúmyselnému opomenutiu za podmienby, Že každá nevedomá
chyba alebo neúmyselné opomenutie musí byt nahlásené poistníkom,
resp. poisteným spolu s dátumom zistenia a zaevidovania opravy. Toto

(ii)

(h)

(D

0)

však nenavyšuje poistné sumy

a limity poistného plnenia uvedené
v poistnej zmluve a nezbavuje poistníka, resp. poisteného povinnosti

1.
2.

'l.

Poistenie sa dojednáva na poistnú dobu, ktorou sa rozumie čas, na ktor1ĺ

2'

zmluve uvedené inak.
a poistbvatela (napr. dodatkom k poistnej zmluve). Pre uzavretie takejto

zmluvy.Účinnosť zmeny poistnej zmluvy

4.
5.

je

uvedená vdohode ojej

V súvislosti so zmenou poistnej zmluvy nedochádza ku zmene začiatku
a konca poistného obdobia dohodnutého v poistnej zmluve ak nie je
dohodnuté inak.

Poistenie zaniká nasledovnými spôsobmi:

(a)

uplynutĺm poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve pri poistení

(b)

na dobu určitú'
písomnou výpoveďou poisťovatel'a alebo poistníka:

(i)

do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy;
v'ýpovedná lehota je osemdenná a začínaplynúť od 00:00 hod.
dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej
strane; uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom
poistbvatel'
právo
pomernú časťpoistného
zodpovedajúcu dobe trvania poistenia,

má

(iD
(iii)
(c)

3'
4.
5.
6.

na

do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia
alebo zamietnutĺa poistného plnenia alebo odmietnutia
poistného plnenĺa; v'ýpovedná lehota je osemdenná ajej
uplynutím poistenie zanikne,
ku koncu poistného obdobia, ak je v'ýpoved'doručená druhej
zmluvnej strane najneskôr šesťtýždňov pred koncom

1.

uvedené zmeny úpravou poishej zmluvy, poistenie zanikne
doručením výpovede poistníkovi,
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7

záuäznými

Poistná hodnota, poistná suma, podpoistenie

Poistná hodnota je hodnota poistenej veci včase dojednania poistenia
Poistnou hodnotou môŽe byť:
hodnota - hodnota, ktorú je nutné vynaložiť v mieste poistenia
na znovunadobudnutie rovnakej veci alebo veci porovnateľného
ýpu' druhu' kvality a parametrov,

(a) llová

(d)

-

nová hodnota zniŽená o sumu zodpovedajúcu

stupňu opotrebenia veci alebo iného znehodnotenia veci,
ĺllenoľltá hodnota - pre peniaze a ceniny, pokial' nie je v poistnej
zmluve uvedené inak,
lná hodnďa dohodnutá v poistnej zmluve.

Poistná suma predstavuje hornú hranicu poistného plnenia za jedno
poistné obdobie a zároveň je podkladom pre výpočet poistného. Poistná
suma sa stanovuje pre jednotlivé položky predmetov poistenia a mala by
zodpovedať ĺch poistnej hodnote'

Celková poistná suma pri poistení súboru vecí alebo výberu vecí uvedená
v poistnej zmluve je súčtompoistných súm jednotlivých poistených vecí,
z ktor,ých súbor vecí alebo vt,iber vecí pozostáva.
Poistnú sumu stanovuje a zajej správnosťzodpovedá poistník.

Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma poĺstenej vec| niŽšia
ako je jej poistná hodnota o viac ako 15o/o, má poistbvatel' právo znížiť
poistné plnenie pred uplatnením spoluúčastiv rovnakom pomere, v akom
je poistná suma ku poistnej hodnote poistenej veci. Toto ustanovenie sa
nepouŽije pri poistení na prvé riziko v zmysle článku 9 bod 3..

clánot 8 lndexácia poiďnej sumy
Vpoistnej zmluve je moŽné na základe žiadosti poistníka dohodnúť
indexáciu poistných súm. lndexáciou poistných súm sa rozumie úprava
poistných súm dojednaných na novú hodnotu k pruému dňu nasledovného
poistného obdobia a to podla vývoja:

(a) indexu cien stavebných prác, materiálov
spotrebovávaných v stavebníctve pre nehnutelhosti

poistného obdobia.

písomnou výpoveďou poisťovateľa do dvoch mesiacov odo dňa,
kedy sa dozvedel o zmene v skutočnostiach' ktoľé boli podkladom
(písomná a e_mailová komunikácia vrátane príloh, dotazníky) pre
uzatvorenie poistnej zmluvy; pokial' zmluvné strany neakceptujú

jej úplným zničením(totálna škoda), krádežou),

a je rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy'

(c)

uzatvorení poistnej

zmene.

Gtánot

(b) časoľá hodnota

Ustanovenia poistnej zmluvy možno meniť dohodou poistníka

ako pri

poistenej veci (napr.

zmenou osoby Uhstnika polstenej veci ako aj zmenou spľátĺy
veci alebo iei uŽĺvania; v prípade poĺstenia súboru vecí zanikne

predpismi nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté'

Poistenie vzniká okamŽikom vymedzeným vpoistnej zmluve ako dátum
a čas začiatku poistenia, avšak nie skôr ako uzavretím poistnej zmluvy'

sa poistná zmluvu uzavrie. Poistná doba je vymedzená dňom začiatku

zánikompoisteného,
ak odpadne moŽnost' že poistná udalosť nastane, t.j. zánikom

poisteného súboru vecí,

tĺanie, zmeny a ainik poistenia

dohody platia rovnaké pravidlá

prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo

zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
dhlšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca
odo dňa doručenia výzvy poistbvatel'a na jeho zaplatenie, ak
nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto vtizvy. Výzva
poistbvatelä musí obsahovať upozornenie, že poistenie
zanikne v prípade nezaplatenia poistného.
To isté platí aj ked' bola zaplatená len časťpoistného.

(k) dälšĺedôvody zániku poistenia dané všeobecne

poistenia a v prípade poistenia na dobu určitúdňom konca poistenia.
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú v prípade ak nie je v poistnej

3.

(D

poistenie len vo ľztahu k veci' ktorá prestala byt súčastbu

nahĺásiť nové miesto poistenia poĺstbvatelbvi najneskôr do 90 dní odo
dňa začatia jeho prvého užívania poisteným.

Uznik,

poistného plnenia poistenie zanikne,
pre neplatenie poistného ak poĺstné za:

(iD

(i)

6

odmielnutim poistnóho plnenia ak sa poistbvatel'dozvie ď po
poistnej udalosti' Že jej príčinouje skutočnosť'ktorú pre vedome

nepravdivé alebo neúplnéodpovede nemohol zistiť pri dojednávaní
poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je
oprávnený odmietnuť poistné plnenie z poistnej zmluW; odmietnutím

V prípade ak sa nejedná o poistnú udalosť len v dôsledku nevedomej

clánot

ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok
poistbvatel'poistnú zmluvu neuzavrel; toto právo si môže poistbvatel'
uplatniť do troch mesiacov odo dňa, ked'takúto skutočnosť zistil,
inak právo zanikne,
poistenia",

je územie Slovenskej republiky pokial' nie je v poistnej zmluve uvedené

4.

písomnou dohodou medzi poistníkom a poisťovatelbm,
odstÚpenĺm poistbvatela od poistnej zmluvy pri vedomom porušení

(b)

2.

a vrirobkov
a stavebné

úpravy,

indexu spotrebitel'ských cien pre výrobné a prevádzkové zariadenia
(hnutelhé veci).

V prípade indexácie poistnej sumy sa zároveň upraví aj v'ýška poistného
v priamej úmere podl'a úpravy poistnej sumy.

1.
2'
3.
4.

Glánot
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2.

Limit poistného plnenia, poislenie na plvé riziko

Vpoistnej zmluve môžu byt dohodnuté limiý poistného plnenia pre

jednotlivé predmeý poistenia, súbory vecí, výbery vecí, jednotlivé poistné
riziká alebo skupiny poistných rizík. Tento spôsob poistenia a uýška limitu
poistného plnenia musia byt v'ýslovne uvedené v poistnej zmluve.

Poistbvatel' a poistník sa môŽu v poistnej zmluve dohodnúťna tzv.
automatickej obnove poistnej sumy pri poistení dojednanom na prvé
riziko' V takomto prípade sa po výplate poistného plnenia obnoví poistná
suma na pôvodnú Wšku' t.j. nav'ýši sa o rozdiel vzniknutri znížením

poistnej sumy v dôsledku tĺýplaty poistného plnenia. Poistník je povinný
doplatiť pomeľné poistné zodpovedajúce navtišeniu poistnej sumy. Pre
zamedzenie pochybností, v prípade ak by nárok na odškodnenie z poistnej
udalosti prevyšoval dojednanú poistnú sumu pri poistení na prvé riziko,
tak v'ýška poistného plnenia je ohraničená dojednanou vtiškou poistnej
sumy a nie je moŽné si nárokovať na doplatenie poistného plnenia
z obnovenej poistnej sumy.

1.

ctánok

3.
4.

čÉnokĺ2 Poistné plnenie
Poistné plnenie je Íinančnéplnenie' ktoré poistbvatel'uhradí poistenému
poistnú udalosť, v dôsledku ktorej vzniklo poistenému právo na
poskytnutie poistného plnenia. Poistbvatel' pos(fuje poistné plnenie
v menej platnej na Území Slovenskej republiky. Pri prepočte cudzej meny
na menu platnú na územíSlovenskej republiky sa použije {menný kurz
Európskej centrálnej banky platný ku dňu vzniku poistnej udalosti.

za

Zvyšky poškodenej alebo zničenej poistenej veci zostávajú vo vlastníctve
poisteného'

Výška poskytnutého poistného plnenia sa zniŽuje o hodnotu zvyškov
podl'a bodu 2' a spoluúčasť.
V prípade poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia poistenej vecĺ
v dôsledku poistnej udalosti vzniká poistenému právo, aby mu poistbvatel'

poskytol poistné plnenie vo výške primeraných nákladov. Primeranými
nákladmi sú primerané a hospodárne náklady zvyčajné v čase a mieste
vzniku poistnej udalosti vynaložené na znovunadobudnutie alebo opravu
poistenej veci, pričom rozhodujúca je niŽšia z $ichto súm' Do primeraných
nákladov sa:

Poistné je zmluvne dohodnutá cena za poistnú ochranu poskytovanú zo

(b)

strany poisťovateľa v rozsahu dojednanom poistnou zmluvou. Výšku
poistného stanovuje poisťovatel'. Poistné uhrádza poistník vo vtýške
Výška poistného,

termín splatnosti poistného a v'ýška splátky poistného v prípade platenia
poistného vo forme splátok musia byť uvedené v poistnej zmluve.

časťpoistnej doby, za Korú sa platí poistné sa nazýva poistné obdobie.

Pokial'nĺe je v poistnej zmluve uvedené inak' tak pri poistení:
na dobu neurčitúje poistným obdobím jeden rok (1 poistný rok' tj.
365 po sebe nasledujúcich kaIendárnych dní, resp. 366 dní pri

(b)

4.

V prípade spoluúčasti vyjadrenej časov'im úsekom poskylne poistbvatel'
poistné plnenie len v prípade ak dĺŽka trvania škody presiahne časový

(a)

(a)

3.

2.

ĺ0 Polstné

a termínoch splatnosti dohodnutých v poĺstnej zmluve.

2.

1.

Poistná suma dojednaná pri poistení na prvé rĺziko a limit poistného
plnenia predstavujú hornú hranicu poistného plnenia poistbvatelh pre
období.

prestupnom roku),

5.
6.

na dobu určitú'pri období krďšom ako jeden rok sú poistná doba
a poistné obdobie totožné.

Ak dôjde

v priebehu poistného obdobia k zmene v skutočnostiach, na
základe ktonjch sa stanovila v'ýška poistného, poistbvatel'je oprávnený

dňom tejto zmeny upraviť uýšku poistného a to aj spätne ku dňu tejto
zmeny.

7.

Poistné plnenie za zásoby vyrobené poisteným alebo exspirované zásoby
je obmedzené dosiahnutelhou cenou pri ich predaji.

Po vyplatení poistného plnenia sa zniŽuje poistná suma pre príslušnú
poloŽku predmetu poistenia o v'ýšku vyplateného poistného plnenia ak nie
je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Výška poistnej sumy môže byť na

návrh poistníka navtišená na pôvodnú hodnotu po doplatení príslušného
poistného'

Ak dÔjde kpoškodeniu' zničeniu, strate alebo odcudzeniu poistených
listinných cenných papierov, peňazí alebo cenín v dôsledku poistnej

(a)

Ak poistenie zanikne pred uplynutĺm poistného

za ktoré bolo poistné zaplatené, poisťovatel' je povinný
zvyšujúcu časťz uhradeného poistného vrátiť. V prípade ak nastala
poistná udalosť a dôvod dhlšieho poistenia ým odpadol (napr. krádeŽ,
obdobia,

5'
6.

znĺčenie poistenej veci)' patrí poistbvatelbvi poĺstnédo konca poistného
obdobia, v ktorom nastala poistná udalosť.

Poistné sa považuje za zaplatené načas, ak je pripísané na bankový účet
poistbvatelh v správnej výške najneskôr v deň jeho splatnosti pričom bol
správne uvedený variabilný symbol priradený poisťovatelbm.
V poistnej zmluve je možné dohodnúť platbu poistného za poĺstné obdobie
v polročných alebo štvrt?očných splátkach. V prípade ak bolo v poistnej
zmluve dohodnuté platenie poistného v splátkach platí, že nezaplatením
splátky poistného sa stáva poistné prislúchajúcedo konca poistného

obdobia splatné v plnej v'ýške dňom nasledujúcim po dni splatnosti
spIátky poistného' ak poistbvateľ uplatní toto svoje právo do dňa
splatnosti nasledujúcej splátky poistného.

1.

Gtánokĺl Spoluúčaď
Spoluúčasťje čiastka dohodnutĺĺv poistnej zmluve, vo výške ktorou sa
poistený podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti.
Spoluúčasťmôže byľ vyjadrená fixnou Íinančnou čiastkou, percentom,
časouým úsekom alebo ich kombináciami.

3n

zahŕňajú náklady spojené s umiestnením alebo osadením opravenej
aĺebo znovunadobudnutej vecĺ na miesto, kde sa nachádzala pred
poistnou udalosťou'
nezahŕňa mzdové zvtjhodnenie za prácu nadčas, v noci, v dňoch
pracovného pokoja a volha, cestovné a ubytovacie náklady technikov
a expertov zo zahranĺčia, náklady na posudkového znalca, náklady
na zemné a uýkopové práce' náklady na dodatočnépľojeKové
plánovacie práce, prepravné náklady na zaslanie poškodenej veci do
opravy v zahraničívrátane expresných príplatkov a leteckej prepravy
náhradných dielov.

udalosti, poistbvatel' uhradí v prípade:

Poisťovateľ má právo na poistné za časovti interval vymedzený vznĺkom

a zánikom poistenia'

odrátaním

spoluúčasť.

poistenia a teda nenavyšuje ich poistnú sumu.
Poistenĺm na prvé riziko sa rozumie prípad ak sa po dohode poisťovatelh
a poistníka, alebo akceptácii návrhu poisťovatelh poistníkom dojednáva
pre poistenú vec poistná suma niŽšia ako je jej poistná hodnota. Tento
spôsob poistenia musí byt vtislovne uvedený v poistnej zmluve.

(tj' výška poistného plnenia pred

spoluúčasti)neprevyšuje dohodnutú spoluúčasť'

úsek a za tú časťškody' Korá prevyšuje časový úsek dojednaný ako

Lĺmit poistného plnenia sa dojednáva v rámci poistnej sumy predmetov

jednu a zároveň všetky poĺstné udalosti, ktoré nastanú vjednom poistnom

5.

3.

Poistbvatel' neposkytne poistné plnenie v prípade ak celková výška

poistného plnenia

(b)

8.

listinných cenných papierov alebo peňazí, sumu vynaloženúna
umorenie a pokial' emitent nevydá ich duplikát' sumu' o Korú sa

majetok poisteného v listinných cenných papieroch alebo peniazoch
znížilv menovitej hodnote, v hodnote vyjadrenej emisným kurzom
alebo kurzom v zmysle všeobecne záviizných právnych predpisov,
cenín' pokial'emitent nevydá ich duplikát' sumu' o ktorú sa majetok
poisteného v ceninách zníŽiI v ich menovitej hodnote.

V prípade znĺčeniaalebo

straý poistenej veci, ktorá bola poistená na novú

hodnotu, poisťovatel' poskytne poistné plnenie presahujúce časovú
hodnotu, len ak poistený do troch rokov od vzniku poistnej udalosti
zrealizuje znovunadobudnutie veci rovnakého ýpu, druhu, kvaliý
a parametrov v mieste poistenia, resp' aj na inom mieste v rámci územia
Slovenskej republiky, ak
znovunadobudnutie v mieste poistenia
nerealizovatelhé z právnych alebo ekonomichjch dôvodov.

je

9.

Poistbvatel'poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti' Koré

nastanÚ v priebehu jedného poistného obdobia maximálne do v'ýšky:
(a) poistnej sumy stanovenej pre príslušnÚ poĺstenú vec,
(b) súhrnného limitu poistného plnenia dojednaného v poistnej zmluve
pre príslušnÚ poistenú vec, súbor alebo výber poistených vecí,

(c)

súhrnného limitu poistného plnenĺa dojednaného v poistnej zmluve
pre príslušnépoistné riziko.
Pre výšku poistného plnenia je rozhodujúca niŽšia z uvedených súm.

10. Ak vznikne

poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie rľznikom
poistnej udalosti, tak poistenému' ktonÍ:

(a) je platcom dane

(b)

(c)

z pridanei hodnoty (dalej len
vyplatí
''DPH")
poistbvatel'poistné plnenie bez DPH; okrem prípadu ak bola poistená
vec odcudzená a DPH bola zahrnutá do poistnej sumy, vtedy vyplatí
poistbvatel' poistné plnenia vrátane DPH,
nie je platcom DPH vyplatí poisťovatel'poistné plnenie s DPH avšak
len za podmienky' Že DPH je zahrnutá v poistnej sume poistenej veci

uvedenej v poistnej zmluve,
utrpel škodu odcudzením majetku poisteného na prvé riziko, vyplatí
poĺstbvatel'poistné plnenĺe vrátane DPH bez ohladu na to či sa jedná
o platcu alebo neplatcu DPH.

ĺĺ.Poistné plnenie je splatné do ĺ5 dní po skončenívyšetrovania
poistbvatelbm' nutného na zistenie rozsahu povinnosti poisľovatelh

s opravou alebo znovunadobudnutím poškodených, zničených alebo
stratených vecí po poistnej udalosti.

Pokial'nie je v poistnej zmluve uvedené inak' uýška poskytnutej náhrady
nákladov podlh písmen (a) a (b) zo strany poistbvatelh je za všetky tieto
náklady spolu ohraničená sumou 3% zuýšky poistnej sumy alebo limitu
poistného plnenia poistenej veci a poskytuje sa nad rámec poistnej sumy

4.
5.

poskytnúť poistné plnenia a určenia jeho uýšky.

12.

Poisťovatel'uhradí poistenému tv' zálohu na poistné plnenĺe, do 10 dnÍ
odo dňa ked'sa prebiehajúcim šetrenĺmpoistbvatela preukáže, že sa
jedná o poistnú udalosť a poistenému vzniká nárok na poskytnutie
poistného plnenia. Výška zálohy na poistné plnenie je 20% z predbeŽne
stanovenej hodnoty poistného plnenia. Ak sa však aŽ v dhlšom priebehu
šetrenia alebo po jeho ukončení preukáže, Že poistený nemal nárok na

plnenie, alebo tú časťpoistného plnenia, na Korú nemá náľok.

13.

ĺ.

(b)

hasičskému a záchrannému zboru, polícii alebo iným subjektom, ktoré sú
povinné zasiahnuť vo verejnom záujme na základe právnych predpisov.
Poistbvatel' je vždy povinný nahradiť náklady v plnej vriške, Koré boli
vykonané na jeho pokyn a to aj nad dohodnutÚ poistnú sumu alebo limit

fiánotl4

2.

jednostranným prehlásením voči poistbvatelbvi.
Zásady znaleckého konania:

(a)

odpočítaťod poistného plnenia sumu zodpovedajúcu dlžnému

poistnému a d'alším splatným pohladávkam poistbvatela,
primerane zníŽiť poistné plnenie za vedomé porušenie povinností
uvedených v článku ĺ5 bodoch 2' až 4. ýchto VPPM' osobitných
poistných podmienkach, doplnkov'ých poistných podmienkach,
zmluvných dojednaniach a poistnej zmluve, ak to malo podstatný

(b)

stranami,

(d)

následkov; a to podla toho' aký vplyv malo porušenie povinností na
rozsah poistbvatelbvej povinnosti poskytnúť poistné plnenie.

14. Vprípade ak poistený uvedie poistbvatelh do omylu

ookolnostĺach
týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie ďalebo v'ýšky poistného
plnenia, nie je poisťovatel'povinný poskytnúť poistné plnenie zo škodovej

(e)

ĺ3 Zachľaňovacie náklady

Zachraňovacími nákladmi sa rozumejú primerané aúčeĺnevynaložené
náklady, Koré poistník alebo poistený vynaložili:
(a) na odvrátenie uzniku bezprostľedne hroziacej poistnej udatosti,
(b) na zmiernenie následkov už vzniknutej poistnej udalosti,
(c) v dôsledku právnej povinnosti z dôvodov hygienických,
bezpečnostných, ekologických alebo verejného záujmu na

3.

zničenej poistnou udalostbu,
na dopravu súvisiacu s opravou poistenej veci poškodenej poistnou
udalostbu do najbližšejvhodnej opravovne; tieto náklady hradí
poistbvatel'pri doprave veci na územíSlovenskej republiky, ak nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak.

SÚčet poskytnutého poĺstného plnenia a náhrad nákladov podla písmen
(a) až (d) nesmie presĺahnuťpoistnú sumu alebo limit poistného plnenia
poistenej veci, na ktorú sa tieto náklady
Do nákladov uvedených
(a) a (b) sa zahŕňajú aj'rztahujú'
neúspešnéopatrenia, ak boli

v písmenách

2.

primerané okolnostiam.

jedno poistné obdobie.

Znaleckým konaním nie sú dotknuté pľáva a povinnosti poisteného
a poistbvatelh stanovené právnymi predpismi' týmito všeobecnými

poistnýmĺ podmienkami, osobitnými poistnými

podmienkami,
doplnkouými poistnými podmienkami' poistnou zmluvou a zmluvnými
dojednaniami.

odpratanie poistenej vecĺ alebo jej zvyškov' poškodenej aĺebo

(d)

Glánok

1.

Povinnostl poist'ovatel'a, poistníka a poisteného

(a)

oznámiť poistníkovi poistné podmienky týkajúce sa dojednávaného
poistenia,

(b) po

oznámení poistnej udalosti bez zbytočnéhoodkladu zahájĺť
šetrenie potrebné k určeniu rozsahu svojej povinnosti poskytnúť
poistné plnenie ako aj v'ýšky poistného plnenia,

Poisťovatel' po predchádzajúcom písomnom súhlase poistenému uhradí
primerané a účelnevynaložené náklady poisteného ďalebo poistníka na
zistenie príčinya rozsahu škody na poistenom majetku postihnutom
poistnou udalostbu do výšky 37o z poistnej sumy alebo limitu poisbého
plnenia predmetu poistenia postihnutého poistnou udalosťou. Súčettakto
poskytnutého poistného plnenia nesmie
vynaložených nákladov
presiahnuť poistnú sumu alebo limit poistného plnenia poĺstenej veci, na
ktorú sa tieto náklady vzthhuiú.
Poistenie savztähuje aj na prĺmerane a účelne vynaložené náklady na:
(a) demontáŽ a remontáž nepoškodených poistených vecí v súvislosti
s opravou alebo znovunadobudnutím poškodených, zničených alebo
stratených vecí pri poistnej udalosti,

(b)

ĺ5

Okrem povĺnnostístanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi
je poisťovatel' povinný:

(c) po obdrŽaní všetkých dokumentov

vypratanie miesta poistenia vrátiane strhnutia stojacich častí
nehnutel'nostÍ, odvoz trosiek a iných zvyškov na najbližšiu skládku
odpadu a náklady na ich uloženie alebo zničenie v súvislosti
4n

a

ostatných nevyhnutných

náleŽitostí vrátane dokumentov vypracovávaných tretbu stranou
(napr. znalecký posudok, správa o zásahu hasičov)' podkladov
a inÍormácií potrebných k ukončeniu šetrenia potrebného k určeniu
rozsahu povinnosti poistbvatela poskytnÚť poistné plnenie a výšku

a

3.

a poĺstbvatelbm vypracujÚ nezávisle od
seba znalecké posudky o sporných otázkach,
znalci odovzdajú svoje znalecké posudky zároveň poistenému aj
poisťovatelbvi; v prípade ak sa znalecké posudky od seba líšia,
poisťovatel' postúpi oba znalcovi s rozhodným hlasom; znalec
s rozhodným hlasom rozhodne o sporných otázkach a svoje
rozhodnutie odovzdá poĺstenému aj poistbvatelbvi'

každá strana hradí náklady na ňou zvoleného znalca, náklady na
znalca s rozhodným hlasom hradia strany rovnakým dielom.
V prĺpade ak sa znalecké posudky vypracované znalcami zvolenými
stranami zhodujú v prospech poisteného, poistbvatel' uhradí náklady
vynaložené poisteným na ním zvoleného znalca do v'ýšky 500 EUR za

udalostĺ.

1.

kaŽdá strana písomne určíjedného znalca' ktoÚ voči nej nemÔže
mať Žiadne záuäzky a bezodkladne inÍormuje o ňom druhú stranu;
námietku voči osobe znalca druhej strany moŽno vzniesť len do
začatia jeho činnostĺ'
určeníznalci sa dohodnú na osobe tretieho znalca, ktoÚ ma
rozhodný hlas v prípade nezhody znalcov určených jednotlĺvĺimi

(c) znalci určenípoisteným

vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenierozsahu jej

Glánok

Znalecké konanie

V prípade nezhody o príčinealebo rozsahu vzniknutej škody alebo o uýške
poistného plnenia sa môŽu poistený a poistbvatel' dohodnút' Že budú
stanovené Ev' znaĺeckým konaním. Znalecké konanie môŽe byť rozšírené
aj na ostatné okolnosti a skutočnosti vzniku práva na poskytnutie

poistného plnenia' Poistený môŽe znalecké konanie požadovať aj

Poistbvatel' má právo:

(a)

Poistbvatel'nie je povinný uhradiť náklady uvedené v bode 1. vzniknuté

poistného plnenia dojednaný pre poistenú vec.

poskytnutie poistného plnenia, alebo výška poskytnutej zálohy na

poskytnuté poistné plnenie prevyšuje stanovenú celkovú výšku poistného
plnenia, poistený je povinný vrátĺť poistbvatel'ovi poskytnuté poistné

alebo limitu poistného plnenia.

(d)
(e)

poistného plnenia, ukončiťtoto šetrenĺe do pätnástich pracovných
dní'
vrátiť poistníkovi, resp. poistenému origĺnálne doklady' pri ktoných si
požiada o vrátenie, ak nie sú tieto doklady nutnou sÚčasťou spisu
poistnej udalosti,

vo

vopred stanovenom termíne umoŽniť poistníkovi,

resp.

poistenému nahliadnuť do spisu jeho škodovej alebo poistnej
udalosti; poskytnúť poĺstníkovi na základe písomnej žĺadostikópiu

dokumentov zo spisu škodovej udalosti alebo spisu poistnej udalosti,
pričom náklady na ich vyhotovenie znáša poistník'

0

Koré sa
dozvedet pri dojednávaní poistenia, správe poistenia a vyšetľovaní
poistných udalostí; tieto inÍormácie môŽe poskýnúťtretím stranám
len so súhlasom poistníka resp. poisteného, ak je to nevyhnutné na
zachovávať mlčanlivosťo všetloich skutočnostiach,

na opravu takto poškodenej poistenej veci hradí poistbvatel'ako v

0

správu poistenia alebo šetrenia potrebného k určeniu rozsahu

2'

povinnosti poistbvatelh poskytnúť poistné plnenie a výšku poistného
plnenia.
Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi
sú poistnĺk a poistený povinní:

(a)

(b)

odpovedať úplne a pravdivo na všetky pĺsomnéotázky poisťovatelh,
vrátane e-mailovej komunikácie a dopíňania dotazníkov, ktoré sa
týkajú dojednávaného poistenia,
umoŽniť poisľovatelbvi alebo ním povereným osobám vstup do
poistených objektov a areálov a umoŽniť im tým posúdiťpoistné

riziko' preskúmať funkčnosť a činnosťzariadení slúžiacichna
ochranu majetku; d'alej sÚ povinní poistbvatelbvi alebo ním
povereným osobám predložiť k nahliadnutiu projeKovú,

(g)

4,
1.

požiarnotechnickú' protipovodňovú, účtovnúainú obdobnú

(c)

(d)

(e)

0

(s)
(h)

(D

Ú)

3'

opatrenia na jej odvrátenie,
písomne oznámiť poistbvatelbvi zmenu poistnej hodnoty poistenej
veci, súboru alebo výberu poistených vecí, ak došlo v čase trvania
poistenia k ich navĺýšeniuo viac ako 10%,

oznámiť poisťovatelbvi, Že uzavrel dhlšie poistenie s poistným
krytím rovnakého majetku a poistných rizík u iného poisťovatelh
vľátane informácií o v'ýške poistných súm, limĺtov poistného plnenia
a obchodného mena poistbvatelh s ktoným bolo uzatvorené dälšie
poistenie,
poistník je povinný platiť poistné v zmysle článku 10 bod 5' týchto
VPPM.

V prípade vzniku škodovej udalosti je poistený povinný:

(a)

(b)

(c)

2.

majetku,

viesť účtovnúevidenciu poisteného majetku uvedeného v poistnej
zmluve a túto evidenciu mať uloženútaký spôsobom, aby v prípade
vzniku poistnej udalosti nemohla byt poškodená' zničená, stratená
alebo odcudzená spolu s poisteným majetok,
udÉiavaťpoistený majetok v dobrom technickom stave, dodrŽiavať
ustanovenia technických noriem a predpisov, všeobecne záuäzných
právnych predpisov, VPPM' osobitných poistných podmienok
vztahujúcich sa k dojednanému poisteniu, doplnkovtich poistných
podmienok a poistnej zmluvy,
v prĺpade ak je poistený iná osoba ako poĺstník,je poistník povinný
bezodkladne po uzatvoľení poistnej zmluvy oboznámiť poisteného
s obsahom týchto VPPM' osobitných a doplnkovrých poistných
podmienok vztahujúcim sa k dojednanému poisteniu, zmluvných
dojednaní a poistnej zmluvy,
dbať na to, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané

bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovatelbvi a toto hlásenie
doložiťnajneskôr do 5 dní v písomnej Íorme,
vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody a
vyžiadať si k tomu pokyny poisťovatela a postupovať v súlade s

3.

4.

1.
2.

5n

poŽitia alkoholu' návykov'ých látok' alebo zneuŽitím liekov poruší niektorú
alebo viacero povinností uvedených v článku 15 bodoch 2' aŽ 4. ýchlo
VPPM a toto porušenie podstatne prispeje k vzniku poistnej udalosti alebo
k zväčšeniurozsahu následkov poistnej udalosti, je poistbvatel'oprávnený

plnenie.

ak poistený zmarí moŽnosť, alebo neposkytne poistbvatelbvi
potrebnú alebo požadovanú súčinnosťpotrebnú na to, aby poisľovatel'
mohol uplatniť právo na náhradu škody voči tretej osobe (podl'a článku 15
bod 3. písmeno (g))' alebo ak sa prejavia následky takéhoto konania
poisteného ď potom, čo poistbvatel'poskytol poistné plnenie, poistbvatel'
má voči poistenému okrem práva uvedeného vbode 1. tohto článku aj
právo na vrátenie poĺstného plnenia, alebo jeho časti.

V prípade

Pokial' poistbvatelbvi vznikne v dosledku porušenia niektorej povinnosti
uvedených v článku 15 bodoch 2. aŽ 4. škoda' alebo poisťovatel'vynaloží
v tejto súvislosti zbytočné náklady (napr. náklady na súdny spoľ), má
právo na ich náhľadu voči poistníkovi alebo poistenému, kton/ porušením
povinnosti spôsobil ľznik takejto škody alebo zbytočných nákladov.
V prĺpade ak
právo:

je poistník v omeškaní s platbou poistného má poistbvatel'

požadovať úroky z omeškania poistného za kúdý deň omeškania
podlh všeobecn e záuäzných predpisov,
na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručovaním
písomnostítýkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného,
odpočítaťz uýšlĺypoistného plnenia čiastku zodpovedajúcu dlžnému
poistnému vrátane úrokov z omeškania.

čhnor ĺ7

Uy'klad po|mov

BudoYa je priestorovo sústredená zastrešená pozemná stavba vrátane

podzemných priestorov, ktorá je stavebnotechnicky vhodná a určená na
ochranu l'udí, zvierat alebo vecí; nemusí mať steny ale musí mať strechu.

Za ceniny sa povaŽujú vkladné a šekové kniŽky' platobné kafi' cenné
papiere, poštové známky, kolky, losy, cestovné lĺstky a kupóny MHD'
dobíjacie kupóny pre mobilné teleÍóny, dialhičnéznámky, stravovacie
poukažky a podobne.

3.

Gennosll sú:

(a) drahé kovy,

drahokamy, polodrahokamy, perly a vtirobky z nich

Wrobené,

(b) bižutéria,náramkové a vreckové hodinky' okuliare
s predajnou cenou vyššouako 160'00 EUB.

a

perá

Za cennosti sa nepovďujú súčastia diely stĺojov a strojných zariadení
(ďalej len ,,stroje"), Koré tvoria súčasťpoistených strojov, t.j. sú v stroji

nevyhnutné na odvrátenie alebo zmieľnenie následkov šlĺody,
v rozpore so všeobecným záujmom; poistený je zároveň
povinný zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu škody a príčine

(e)

Ak poistník, poistený, alebo oprávnená osoba vedome alebo následkom

(c)

je

vyšetrovacími orgánmi, ÍotograÍichjm alebo Íilmovtým záznamom,
bezodkladne oznámiť polícii vznik škody, ktorá nastala za okolností
vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu a umožniť
poisťovatelbvi prístup k vyšetľovaciemu spĺsu polície,
bezodkladne oznámiť poistbvateľovi nájdenie poistených vecí alebo
ich zvyškov' ak boli stratené alebo odcudzené pri poistnej udaIosti;
pri prevzatí ýchto vecí alebo ich zvyškov je poistený povinný vrátiť
peňažnúsumu zodpovedajúcu ich v'ýške z poskytnutého poistného
plnenia, najneskôr do 30 dní odo dňa ich nájdenia; ak boli poistené
veci poškodenév dobe od poistnej udalosti do ich nájdenia' náklady

čHnok l6 Dôsledky poÍušenia poľinnostĺ

(b)

riadne namontované, nainštalované alebo osadené. Avšak tieto predmety

alebo

(d)

ňu zodpovedá.

Ďalšie povinnosti poisteného môŽu byľ stanovené v osobitných poistných
podmienkach, zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve.

(a)

nimi,
nemeniť stav zapríčinenýškodou bez súhlasu poisťovatelä, ak to nie

vzniku škody a to napríklad vyšetrovanímpolíciou alebo inými

bezodkladne začaťumorovacie alebo iné obdobné konanie listinných
cenných papierov, vkladných a šekouých kniŽiek' platobných kariet'
cenín a iných obdobných dokumentov, ktoré boli zničené,stratené
alebo odcudzené pri poistnej udalosti,
zabezpečiťvoči inému právo na náhradu vzniknutej škody alebo iné
obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu škody voči tomu, Ko za

poistné plnenie primerane zníŽiť' ato podl'a toho' aký vplyv malo toto
porušenie povinnosti na rozsah povinnosti poisťovatela poslqflnúťpoistné

dokumentáciu',

bezodkladne písomne oznámiť poistbvatelbvi akúkolvek zmenu
v náležitostiach, ktoré boli podkladom pre uzatvorenie poistnej
zmluvy a to najmä zmeny prevádzkovej činnosti poisteného, druhu
a rozsahu poistného rizika, poistnej hodnoty poisteného majetku,
miesta poistenia, zariadení slúžiacich na ochranu poisteného

prípade poistnej udalosti'

sa povaŽujú za cennosti v prípade ak neboli súčasťoupoisteného stĺoja
v čase vzniku škodovej udalosti.

4'

čistá finančná škoda je peňažná škoda, ktorá

nĺe je priamym dôsledkom

resp. následkom Íyzického poškodenĺaalebo zničenia poisteného majetku

(t.j. škoda ktorej nepredchádza Íyzické poškodenie alebo zničenie
poisteného majetku)'

5.

EÉziajeÍyzikálny proces rozrušovania a odstraňovania časti zemského

6.

Za hnuteľné vecl sa považujúveci, ktoré nie sú nehnuteľnostbu

povrchu pôsobením vonkajších (exogénnych) činiteľov.

a

spĺĺ4únáležitosti týchto

všeobecných poistných podmienok pre

poistenie majetku, osobitných poistných podmienok, doplnkov'ých
poistných podmienok a poistnej zmluvy aby mohlĺ byt poistené.

7.

upeunením sa rozumie pevné spojenie príslušenstva
Konštľu!ĺčným
s nehnutelhostbu rozoberatel'ného alebo

stavby alebo budow

nerozoberatel'ného typu. Za rozoberatelhé spojenie sa považuje také
spojenie, na ktorého prekonanie je potľebné použiťminimálne ručné
náradie. za nerozoberatelhé spojenie sa považuje také spojenie' pri
ktorom nie je možnépoistenú vec odpojiť bez deštrukčnéhonarušenia
spojenia ďalebo poistenej veci.

8.

Mahuat€

je

škodliv,ý sottvér' ktortý

sa dokáže sám šíriťbez vedomia

používatel'a zahŕňajúciv sebe počítačovévírusy, čeruy, trójske kone,
adware, spyware a pod..

9.

Mechanickými zábrannými prostriedkami sa rozumejú prostriedky na
priame zabezpečenie budovy alebo stavby alebo ich častíproti
neoprávnenému vniknutiu (napr. rampy' cestné blokovače' turnikety,
oplotenie, dvere, okná, mreže, zámky, uzamykacie systémy' trezory,
bezpečnostné Íólie). Neoprávnené vniknutie je pre účelytohto pojmu
neŽĺaduce vojdenie.

10. Mykotoxĺny sú toxické organické látky' ktoré sú produkované

radou

mikľoskopických hub (plesní).

11. za nehnuteľnosti sa povaŽujú budovy' haly astavby vrátane

ich

stavebných súčastía príslušenstva'

12. Odmlďnutĺm poistného plnenia

v zmysle s 802 ods. 2 0z sa rozumie
prípad, ked'sa poistbvatel'dozvie aŽ po poistnej udalosti, Že jej prĺčinouje
skutočnosť, Korú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede
nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia, a ktorá bola pre uzavretie
poistnej zmluvy podstatná.

zvyčajne odmontovaterne pripojené vnútri alebo z vonku budovy alebo
stavby (elektľonické zabezpečovacie systémy (EZS)' eleKronické poŽiarne
systémy (EPS), antény' kamerové systémy' tieňiaca technika, mechanické
zábranné prostriedky s v1Ínimkou mechanických zábranných prostriedkov
umiestnených mimo stavby alebo budovy a ých' ktoré svojou podstatou
patria do stavebných súčastí(napr. okná, dvere) a pod.). Za príslušenstvo
budovy alebo stavby sa nepovažujú vonkajšie pľĺpojky,komunikácie,
spevnené plochy, studne, septiky a iné stavby alebo zariadenia mimo
budovy alebo stavby.

22. Rekľiľácla je úradnézaberanie,

stavebnotechnického vyhotovenia delia na budovy (pozemné stavby)
a inžĺnierskestavby. Pevným spojením so zemou sa rozumie:
(a) spojenie pevným základom'
(b) upevnenie strojnými súčiastkamialebo zvarom o pevný základ v
zemi alebo o inú stavbu,
(c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej

(d)

(e)

pripojené' a to:

(a) vnútornérozvody studenej

(b)

základe súhlasu poisteného uvedeného v poistnej zmluve.

14. Poistníkom je osoba,
1

5.

(c)

je písomný dvojstranný právny úkon, na základe ktorého
vzniká poistenie ýiclĺ'ých alebo právnických osôb.

(d)

číslomc

a

konajúca na územíSlovenskej republiky
91171
prostredníctvom svojej organizačnej zloŽky PREMlUM tnsurance Company
Limited, pobočka poistbvne z iného členskéhoštátu, so sídlom Námestie

-

Mateja Korvína 1' 811 07 Bratislava
mestská časťStaré Mesto,
Slovenská republika, lČ0: so 659 669, zapísaná v obchodnom registrĺ
Okresného súdu Bratislava l' oddiel: Po' vloŽka číslo:3737/8.

ĺ9. Poškodenie poistenei Yecije

zmenajej stavu, ktorúje objeKívne moŽné

odstrániť opravou.

20.

Plrrým užÍvanim sa rozumie dátum:
(a) pravoplatného kolaudančného rozhodnutia stavby

(c)
(d)

príslušných rozvodných

skríň a rozvádzačov,

kúrenie vrátane kotlov a výmenníkových staníc'
zabudované konštrukcie (napr. kovové), slúžiace k pripevňovaniu

vrátane pojazdných koläjníc a zberačov,
dveľe' okná, okenice, mreže, rolety, žalúzie'markĺzy, izolácie stavieb
a budov akéhokoľvek druhu, obklady stien a stropov vrátane
závesných stropov (napr. kazetové), vstavaný nábytok' zábradlia,
v

stavbách a budovách, poštové

schránky,

(e) základné armatúry a vybavenie spojené so

stavebným dielom
(sanitárna technika, vodovodné batérie, sušičerúk, kuchynské
sporáky, sklokeramické varné dosky, kuchynské odsávače pár,

0

bojlefl,
vonkajšie osvetlenie stavieb a budov okrem osvetlenia výrobných
a prevádzkovrich zariadení, osvetlenie uýškových objeKov, dopravné
značky a dopravné značenia.

25. za stauebné úpravy sa

povaŽujÚ stavebné sÚčasti a príslušenstvo
budovy alebo stavby, ktoré poistený vykonal na svoje náklady v cudzích
priestoroch.

26. Stratou poiďenej ľeci rozumieme

stav, ked'poistený nezávisle na svojej
vôli stratil moŽnosť disponovať s poistenou vecou.

27' Súbor uecí je
vo

vlaslnícfue

poisteného,

(b) na

a

zabudované umelecké diela

18. Poistbľatelbm je

PREMIUM lnsurance Company Limited' poistbvňa so
sídlom 68 George Borg Olĺvier Street, sTJ 1081' St. Julian's, Maltská
republika zapísaná v registri spoločnostína Malte pod registračným

svietidiel

zariadení a predmetov, stiavebné konštrukcie Žeriavovtich dráh

poistnej zmluvy poistbvatel' a poistený predpokladajú' Že môŽe nastať,
avšak nie je isté či vôbec nastane a kedy sa tak stane.

17. Poistná zmluva

teplej vody (vrátane rozvodov pre

zabezpečovacích abezpečnostných zariadení, rozvody dátových
sietí, bleskozvody, osobné a nákladné v'ýthhy' lokálne a ústredné

Za peniaze sa považujú platné tuzemské a zahraničnébankovky a mince.

škodoľou udalost'ou je taká udalosť, ktorá nastane v mieste poistenia
počas trvania poistenia náhle a nečakane, o Korej v čase dojednania

a

ústredné kúrenie)' pary a súvisiaca regulačná a meracia technika,
vnútornérozvody kanalizácie, vnútornéodpadové šachty, vnútorné
rozvody vzduchu (klimatizácia a vzduchotechnĺka) a plynov, rozvody
protipožiarnych zariadení vrátane hasiacich zariadení,
vnÚtorné rozvody elektroinštalácie vrátane stropných a nástenných
slaboprúdovéa telekomunikačné vnútorné vedenia vrátane rozvodov

Korá s poistbvatelbm uzavrela poistnú zmluvu.

16. Poistná udaloď je akákolvek náhodná škodová udalosť, s ktorou je
podlä príslušných ustanovení poistnej zmluvy spojená povĺnnosť
poistbvatelä pos(fnúťpoistenému poistné plnenie. lláhodnou

stavbe,
pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
umiestnenie pod zemou.

24. za slauebné súčastibudovy alebo stavby sa považujú veci, ktoré
k budove alebo stavbe z titulu svojej povahy patrla a spravidla ide o veci,
ktoré sú zabudované v budove alebo stavbe, alebo sú k nim pevne

osoba:
na ktorej majetok sa poistenie vzťahuje' alebo

osoba, ktorej je poistbvatel'povinný poskytnúť poistné plnenie na
základe zákona alebo poistnej zmluvy a to bud' priamo, alebo na

niečoho v čase

23. stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo
stavebných vrirobkov, Korá je pevne spojená so zemou alebo ktorej
osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Stavby sa podlh

13. Poistenýmje

(a)
(b)

zabratie, zhabanie

v'ýnimočnej potreby (napr. pre vojsko)'

dokumente rozhodnutia stavebného úradu o upustenĺ od

kolaudácie stavby vo vlastníctve poisteného'
nadobudnutia právoplatne skotaudovanej stavby alebo stavby pri
ktorej stavebný úrad upustil od kolaudácie do vIastníctva poisteného,
začiatku užívania stavby poisteným podla nájomnej zmluvy.

21. Za pľislušonstrc staľby aIebo budoYy sa povďujú veci, ktoré sú
určenéktomu, aby boli sbudovou alebo stavbou tĺvale uŽĺvanéasúo

tvorený jednotlivými vecami, ktoré majú rovnaký aIebo
podobný charakter, alebo sú určenék rovnakému účelupoužitiďvyužitia.
Poistenie konkrétne menovaných vecí takéhoto charakteru sa nazýva
poistenie YýDoru Ygcĺ.

28. škodou

rozumieme Íyzické poškodenie alebo zničenie poistenej veci,
resp. majetkovú ujmu poisteného, ktorú je možno objektÍvne kvantifikovať
v peniazoch.

29. Tercňstid{m člnom sa

rozumie čin zahŕňajúci pouŽitie sily alebo násilia

ďalebo hrozby ich pouŽitia akoukol'vek osobou alebo skupinou/-nami
osôb bez ohl'adu na to či konajú samostatne alebo v mene niekoho alebo

v

spojitosti

s

akoukolvek organizáciou/-iami alebo

vládou/_ami

spáchaných z politických, náboženských, ideologických, sociálnych alebo
podobných dôvodov vrátane úmyslu ovplyvniť akúkolvek vládu ďalebo
zastrašiť verejnosť alebo časťverejnosti'

30. Zamietnutim polstného plnenia sa

rozumie oprávnenie poistbvatel'a
neposkytnúť poistné plnenie v prípade porušenia povinností uvedených

v

týchto všeobecných poistných podmienkach pre poistenia majetku,

sa

osobitných poistných podmienkach vzt'ahujúcim
k poisteniu,
zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve, pokial' takéto porušenie
povinnosti malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalostĺ alebo rozsah
následkov poistnej udalosti.
31

.

Zánik polstenla je ukončenie platnosti poistnej zmluvy resp. poistenia'

32. äsoby sú veci,

ktoré sú ako zásoby špeciÍikovanév platnej účtovnej

0snove.

33' Zničenie poistenei ľeci je

zmena jej stavu, ked' poistenÚ vec nie je

možnéd'alej používaťna pôvodný účela do takéhoto stavu ju nie je
moŽné prinavrálit'. Za zničenie sa považuje aj stav pri ktorom by náklady

na opravu presiahli náklady na znovunadobudnutie rovnakej veci alebo
vecĺ porovnatelhého typu' druhu, kvality a parametrov.

ctánok

1.

SthŽnosť

je

ĺ8 Spôsob

vybavoľania stbžnosti

moŽné podať v akejkol'vek prevádzke poistbvatelh počas

prevádzkovej doby osobne alebo písomne na adrese: PREM|UM
lnsurance Company Limited, pobočka poistbvne z iného členského štátu,

Námestie Mateja Korvína 1 , 811 07 Bratislava - mestská časťStaré Mesto,
Slovenská republika' StaŽnosťje možné podať aj elektronicky na e - mail:
staznosti@premium-ic.sk. Podrobnejšie inÍormácie o mieste, spôsobe
podania st'ažnosti a o dhlšom postupe pri jej vybavovaní sú uvedené na
webovej stránke poistbvatel a WwW.premium_ic'sk.

2.

Ustanovenia týchto VPPM týkajúce sa poisteného sa pouŽijú aj na poistníka

(pokial'je poistník osobou odlišnou od poisteného) ďalebo na

inú

oprávnenú osobu. StaŽnosť bude vybavená bez zbytočnéhoodkladu,
najneskôr v lehote 30 dní od jej doručenia. V prípade, ak to vzhl'adom na

okolnosti prípadu nebude možné, bude sťaŽovatel'inÍormovaný o dôvodoch
predĺŽenia lehoý na vybavenie stažnosti s uvedením predpokladaného
termínu vybavenia stďnosti.

clánok

1'
2.

VPPM tvoria neoddelitelhú súčasťpoistnej zmluvy a zmluvné strany môžu
upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to nie je
vo VPPM qislovne zakäzané.
Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto VPPM sa v otázkach účinnosti,
vtýkladu a vykonávania riadi právom Slovenskej republiky. Pľe súdne spory
z

3.
4.

5.

6.

ĺ9 Záveľečnéuďanovenia

tejto poistnej zmluvy sú príslušnévýhradne súdy Slovenskej republiky.

Uvedené platí tiež pre škody, ktoré nastanú v zahraničí.
Ustanovenia týchto VPPM ttýkajúce sa poisteného sa použijú aj na poistníka
inú
opľávnenú osobu'

(pokial'je poistník osobou odlišnou od poisteného) ďalebo na

Písomnosti sa poistbvatelbvi, poistníkovi a poistenému doručujú na ich
poslednú známu adresu sídla, resp. korešpondenčnúadresu poistníka
apoisteného ak je odlišná od adresy sídla apoistbvatel'bol otejto
skutočnosti upovedomený. Poistník aj poistený sú povinní oznámiť
poistbvatelbvi zmenu svojej adresy bez zbytočného odkladu.

Poistbvatel'zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo

poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistnĺkovi alebo poistenému
(d'alej len ,,adresát") sa povaŽuje za doručenúdňom doručenia adresátovi.
Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta uložína pošte a adresát si ju
v príslušnej úložnej dobe nevyzdvihne, písomnosť sa povaŽuje za doručenú
dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o jej uloŽení nedozvedel. To
isté platí aj v prípade ak bola písomnosťvrátená poistbvateľovi ako
nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil. Ak
adresát odmietne písomnosť prijat' považuje sa písomnosť za doručenú

dňom, keď bolo jej prijatie odmietnuté.

TeleÍonicky alebo elektronickou poštou (e_mail) je moŽné oznámiť zmenu
sídla, zmenu obchodného mena, resp. iné Údaje ak to ich Íorma dovoľuje.
Poisťovateľ má však právo vyŽĺadaťsi doplnenie týchto oznámení
písomnou Íormou.

7n

7.

Oznámenie škodovej udalostĺ je moŽné podať aj teleÍonicky na telefónnom
číslepoisťovatelä alebo elektronickou poštou na e-mail poistbvateľa, ktoré
sú zriadené k tomuto účelu.To však nezbavuje poisteného jeho povinnosti

podať oznámenie poistnej udalosti aj pĺsomne na predpĺsanom tlačive
poisťovatelb.

8.

Tieto VPPM nadobúdajú účĺnnosťdňom 21 '08.2020'

PREMIUM

PREMIUM OPPZ 2O17IO2

PREMlUM

INSURANCE COMPANY

lnsurance Company Limited, pobočka poistbvne z iného členskéhoštátu

Osobitné poistné podmienky
pľe živelnépoistenie

1.

čIánot t

2.

(a)
(b)

doplňujú ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre poĺstenĺe
a sú neoddelitel'nou súčastbupoistnej
maietku (dalej len
''VPPM')
zmluvy. Živelné poistenie sa riadi prĺslušnýmiustanoveniami 0bčianskeho
zákonníka, VPPM' týmito OPPZ' doplnkovými poistnými podmienkamĺ

GÉnor

2

(c)

(d)

aj na všetky časti poistenej nehnutelhosti, vrátane základov, pivničných
mÚrov, stavebných súčastía prĺslušenstva budovy alebo stavby.
Ak je predmetom poistenia budova alebo stavba, poistenie sa vzthhuje aj

(b)

(c)

0

budovy alebo stavby ku ktorej prináležia, maximálne však ĺ0000 EUR
podl'a toho' ktorá z uvedených súm je niŽšia, ak nie je v poistnej zmluve
dojednaná iná suma.

Poistenie sa uzthhuje na veci podlä bodov 1. a 2. tohto článku len ak boli
odovzdané do rĺadneho užívania na základe kolaudačného rozhodnutia
s vtjnimkou ých stavieb podlh bodu 2. kde stavebný úrad upustil od
kolaudácie.

(a) vnútorné rozvody studenej
(b)

(c)
(d)

'l.

1.

a

teplej vody, vnútorné rozvody

2.

(b)

(c)

osadené naterasách a lódžiách.

Ak je to uvedené v poistnej zmluve, tak predmetom poistenia pre poistné
riziko rozbitie skla je aj:

5.

osadené vnútri budovy alebo stavby, ktoré je súčasťou
stavebných úprav, ktoré poistený vykonal na svoje náklady

(a) sklo

(b)

(c)

(d)

v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy,
nábytkové sklo a sklá pultov a vitrín,
svetelné nápisy' reklamy, trubice a panely vrátane ich elektrických
inštalácií a nosných konštrukcií,
svetelné dopravné značenie.

6.
7

tl4

'

nepouŽitel'né pre štandardnú produkciu,

stavby na vodných tokoch,
veci osobnej potrebyzamestnancovpoisteného.

3

Mlesto polstenla

Polstné ľizlká

stratu poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinenej:
(a) nárazom alebo zrútenímlietajúceho telesa s posádkou,
(b) nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa bez posádky,
(c) požiarom,

(d)
(e)

priamym úderom blesku'
výbuchom.

Rozšircné Živelné poislenie sa ľztahuje na poškodenie, zničenie alebo
stratu poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapríčinenej:

aerodynamickýmtreskom,
dymom,
krupobitím,

(s)
(h)

lavínou,
nárazom motorového vozidla vedeného poisteným,
nárazom motorového vozidla vedeného inou osobou ako poistený,
pádom stromov, stožiarov a iných predmetov,
prudkým vetrom,

(k)

tiaŽou snehu alebo námrazy,
vtjbuchom sopky'
zosuvom pôdy, zrútenímskál alebo zeminy.

(i)
Ú)

4.

výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia

základné Žiuelné poistenie sa vzt'ahuje na poškodenie, zničenie alebo

0

3.

náklady

v priestoroch, Koré užíva na základe nájomnej zmluvy,

clánok4

(c)
(d)
(e)

rozvody protĺpožiarnych zaĺiadení vrátane hasiacich zariadení (napr.
sprinklery),
zvody odvádzajúce atmosÍérickézrážky (vrátane ich armatúr), Koré
sa nachádzajú vnútľi budovy.

osadené vo vonkajšĺch stavebných ofuoroch budovy alebo stavby
(okná, dvere a pod.), vrátane nalepených čidiel elektrichých
zabezpečovacích systémov alebo požiarnej signalizácie, nalepených
Íólií' poleptanĺa skla alebo pomalbvania skla,
sklo osadené v pevne zabudovaných stavebných súčastiachvnútri
budovy alebo stavby (napr. priečky' steny)'

vhadzovanie mincí alebo

vydávajúce peniaze,
umelecké diela a zbierky,

clánot

(b)

vrátane armatúr a vykurovacích telies,

(plexisklo):

na

Pre predmety poistenia uvedené v článku 2 bod 7. písmená (a) aŽ (c) je
miestom poistenia úschovný objeK nachádzajúci sa v mieste poistenia
uvedenom v poistnej zmluve.

(a)

kanalizácĺe,

potrubie vykurovacieho, klimatizačného alebo solárneho systému

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak pre poistné riziko rozbitie skla
je predmetom poistenĺa sklo, pričom za sklo sa považujúvšetky druhy
skla vrátane umelého skla z polykarbonátu alebo polymeýlmetakrylátu

(a)

6.

(i)
Ú)

Pľi poistení budovy alebo stavby proti poĺstnémurĺziku vodovodné škody

sú zároveň predmetom poistenia aj jej nižšieuvedené stavebné súčasti,
ak boli poškodené alebo zničenéprasknutím:

5.

(h)

turniket),

cesty, chodníky a spevnené plochy patriace k budove alebo stavbe,
ktoré sú vo vlastníctve poisteného,
iné vedläjšie stavby bez súpisnéhočísla(napr. altánok, bazén), ktoré

automaty

(g) stavebné úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje

riadne nainštalované/namontovanévonkajšie mechanické zábranné
prostriedky patriace k budove alebo stavbe (napr. oplotenie, rampa,

prináleŽia k poĺstenej budove alebo stavbe.
Ak nie sú veci uvedené v písmenách (a) až (c) samostatne poistené, tak
pre ne platí ročný limit poistného plnenia vo v'ýške 10 0/o z poistnej sumy

4.

motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel a ťaŽnéstroje vedené
v účtovníctveako hmotný investičný majetok alebo zásoby,

vkladanie bankoviek (vrátane automatov na rozmieňanie alebo
zamieňanie peňazí) vrátane ich obsahu, ako aj na automaty

Akje predmetom poistenia budova alebo stavba tak poistenie sa vzthhuje

(a)

peniaze, ceniny a cennosti,
nosiče dát a obnovu dát (d alej len ,,nosiče dát"),
písomnosti, plány' obchodné knihy a obdobná dokumentácia,
kartotéky, vrjkresy (dhlei len,,dokumentácia"),

(e) registračnépokladne,

Predmet poistenaa

na:

3.

Pokial'nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa nevzt'ahuje
na:

Tĺeto osobitné poistné podmienky pre živelnépoistenie (dälej len ,,0PPz")

a poistnou zmluvou.

1.

7.

Úvodné ustanoYenia

Poistenie je možnédojednať pre prípady poškodenia, zničenia alebo
straty poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti zapľíčinenej:
(a) povodňou alebo áplaľou,

(b)

zemetľasenĺm.
Poistenie je možnédojednať pre prípady poškodenia, zničenia alebo

straty poistenej veci

v

dôsledku poistnej udalosti zapríčinenej

Yodovodnou škodou.
Poistenie sa vztahuje aj na škody na poistenej veci spôsobené vniknutím

aÚnosÍéľldĺýchzÍážok alebo nečistôt do budovy otvormi, ktoré vznikli
poškodením stavebných súčastíbudovy v dôsledku poistných rizík

uvedených v bodoch 1. až 3. tohto článku pričom dané poistné riziko bolo
zároveň dojednané v poistnej zmluve pre vec poškodenúatmosÍérichými
zräžkamialebo nečistotami.
Pri dojednaní poistenia v rozsahu Komplexnóho živďnóho poistenia sa
poistenĺe vzťahuje na poĺstnériziká uvedené vbodoch 1. aŽ 4. tohto
článku.
V poistnej zmluve je ďalej možné dojednať poĺstnériziko

rcÚitie slda.

1.

ctánot5

(c)

výlukyzpois{enia

Toto poistenie sa neuzthhuje na:

(a)

motorové vozidlá, prívesy motorovrých vozidiel, Koré sú vyrobené
alebo schválené na účelyprevádzky v premávke na pozemných

(b)

komunikáciách a podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel,
lĺetadlá' plavidlá' kolhjové vozidlá, pľípadne ĺnézariadenia schopné

(c)

domáce, hospodárske a vo|he žijúcezvieratá a iné druhy vyšších

9'

pohybu v atmosÍére,
ĺ

0.

organizmov,

(d) vodstvo' pôdu, polia, lesy, porasý a rastliny,
(e) verejné pozemné komunikácie (dial'nice, cesty,

vznĺknutý skratom d'alej nerozšíril.

Poistné riziko povodeň sa nevztähuje na škodovéudalosti vzniknuté
následkom:
(a) povodne alebo v priamej súvislosti s povodňou do 10 dnĺ po uzavretí
poistenia, pokial'nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
(b) regulovaného vypúšthniavôd z vodných tokov.
Poistné riziká poľodeň a záplaľa sa nevztähujú na škody:

(a)

miestne

komunikácie, verejné účelovékomunikácie) vrátane mostov,

0

(s)
(h)

(i)
Ú)

(k)

nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov,
budovy v čase vykonávanie slavebných,

2.

uvedené v pĺsmenách (a)

ď

Poistné riziko atmosÍéľickézráäĺysa nevzt'ahuje na škody spôsobené:
(a) premočením, rozmočenímalebo nasiaknutím vodou, ktorej zdrojom
v

streche

(c) na strešnej krytine'
(d)

7'

8.

0

rozsušením,hnilobou(hnitím)'
vodou' Korá unikla zo Žl'abov a zvodov odvádzajúcich atmosÍérické
zräžRy,
na uskladnených zásobách alebo veciach charakteru zásob (pre toto
písmeno dhlej len ,,zásoby"), Koré neboli v čase rĺzniku škodovej
udalosti uloženéminimálne 12 centimetľov nad úrovňou podlahy ak
sa nachádzajú v priestoroch na úrovni prízemného podlažia alebo
pod úrovňou prĺzemnéhopodlaŽia; toto sa však nevzthhuje na
zásoby, ktoľésa vzhladbm ku svojmu charakteru beŽne skladujú na
podlahe,

ak bol tĺ'ýskyt povodne alebo záplavy v mieste poistenia častejšíako

jedenkrát za desať rokov pred dátumom vzniku škodovej udalosti,
zabraňujúcich
spätnému vystúpeniu vody z kanalizácie' pokial' boli tieto uzáuery
zaznačenév projektovej dokumentácii budovy alebo stavby.

údeÍblesku sa nevzťahuje na škody spôsobené
prepätímalebo indukciou na zariadeniach zapojených do elektrickej

'l2.

ďalebo dátovej siete'
Poistné riziko rczbitie

cĺla sa

nevztähuje na akékolvek škody vzniknuté

na poistenom skle:
(a) pri preprave,
(b) pri inštalácii' montážialebo demontáži'

(stavby) a jej vonkajšom príslušenstve,
na uskladnených zásobách alebo veciach charakteru zásob (pre toto
písmeno d?lej len ,,zásoby"), ktoré neboli v čase vzniku škodovej
udalosti uloženéminimálne 12 centimetrov nad úrovňou podlahy ak
sa nachádzajú v priestoroch na úrovni prízemného podlažia alebo

(c) spôsobené jeho poškriabaním,pomalbvaním, pospreiovaním,
(d)

(e)
1

3'

Poistné riziko dym sa nevzťahuje na škody spôsobené trvalým pôsobením

0

polepením alebo iným obdobným spôsobom,
spôsobené pri jeho rozmrazovaní,
pôsobením sálavého tepla pri odstraňovaní náterov alebo polepov,
ktoré je súčastbu skleníku ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

Poistné riziko tiaŽ snehu alebo námĺary sa nevztahuje na škody:

(a) na vonkajších daždbv'ých odlľapoch a zvodoch,

ak

neboli

poškodené v príčinnej súvislosti s poškodením strešnej krytiny,

dymu.

nosnej alebo inej konštrukcie budovy (stavby)'

(b) vzniknuté v dôsledku zanedbania údržbystrechy

Poistné riziká krupobitie a pľudlcý uietor sa nevzt'ahujú na škody
spôsobené na hnutelhých veciach nachádzajúcich sa na volhom

priestranstve, pod prístreškami alebo v ofuorených budovách, okrem vecí,
ktoré sa vzhladom ku svojmu charakteru (velkosĹ hmotnosť a pod')
obvykle na tahýchto miestach skladujú (stavebniny, hutnícky materiál,
ťaŽkéstroje' pol'nohospodárska technika a pod.).
Poistným rizikom náľaz alebo znÍtenie lie{ajúceho blesa bez posádky
nie sÚ poistené tie škodovéudalosti' ktoré neboli nahlásené polícii, ktorá
ich vyšetrovala.

Poistné riziko náraz mďoľového ľozldla Uedeného polsteným sa
nevzthhuje na škody na samotných motoroqich vozidlách, pohyblivlých
pracovných strojoch a ich nákladoch.
Poistné riziko náľaz mololového ľozldla uedoného lnou osobou ako
poistený sa nevzťahuje na škody:
(a) na samotných motorov'ých vozidlách, pohyblivých pracovných
strojoch a ich nákladoch,
(b) ktoré neboli nahlásené polícii.
Poistné riziko poŽiar sa nevzthhuje na škody spôsobené:

(a)
(b)

vodovodných

ĺ1. Poistné riziko priamy

vonkajších konštrukčných prvkoch budovy

pod úrovňou prízemného podlažia; táto vlýluka sa nevzťahuje na
škody na zásobách vzniknuých priamym dopadaním atmosférichich
zräžokna zásoby a na zásoby, ktoré sa vzhlhdom ku svojmu
charakteru obvykle skladajú priamo na podlahe.

vo

potrubiach, kanáloch a tuneloch,

(g) spôsobené v dôsledku neÍunkčnosti uzáveľov

alebo

montáŽou alebo obdobnou činnostbu,

6'

(e)

nevzt?huje ani v prípade, ak sÚ súčasťoupoisteného súboru alebo vr/beru
vecí.

obvodovt/ch stenách spôsobených obnovou, rekonštrukciou,

5.

(d)

(k) tohto bodu

nebol i atmosÍérickézr áŽky,

4.

(c)

kov, drevo),

(b) vniknutím atmosÍérických zríŽok cez otvory

3.

(b) spôsobené mechanickým pÔsobením vody

verejné prenosové a distribučnésústavy elektriny, plynu, vody, tepla
a verejné elektronické komunĺkačnésiete,
sottvérové vybavenie a elektronické dáta,
veci, ktoré sú dlhodobo nevyužívanéalebo nevyužitelhé,
škody' ktoré sú dôsledkom odstavenia prevádzky ako hospodárska
strata' ušlý zisk.

sa na veci

spôsobené na objektoch vybudovaných na vodných tokoch (hate,
náhony, malé vodné elektrárne, hrádze, spevnenia brehov a pod')
alebo na vecĺach v hjchto objektoch umiestnených, ak ku|minačný
prietok vody nedosĺahol v mieste poistenia aspoň Úroveň dvadsať
ročnéhoprietoku; za dvadsať ročný prietok sa považuje kulminačný
prietok vody v toku' ktoýje v dlhodobom priemere dosiahnutri alebo
prekročený jeden krát za dvadsať rokov,

montážnych alebo
rekonštrukčných prác a na škody na veciach uložených v takejto
budove, pokial'vykonávané stavebné, montážne alebo rekonštľukčné
práce mali akýkolvek vplyv na príčinu vzniku alebo zväčšenie
rozsahu následkov škody,
pozemky, nedláždené(nespevnené) nádvoria, násypy, valy, nábreŽia,
ktoré nie sú vybudované z masívneho materiálu (napr' kameň, betón,

Poistenie

skratom elektrického vedenia alebo zariadenia pokial'sa plameň

pôsobením úŽitkového ohňa alebo sálavého tepla,
tlením s obmedzeným prístupom vzduchu ak nie je v poistnej zmluve
vyslovene uvedené inak,

(c)

1

4.

budovy (stavby)
alebo nesprávneho konštrukčného vyhotovenia strechy,
vzniknuté priamo alebo nepriamo v dôsledku schátraných,
prehnitých alebo inak poškodených strešných, nosných a ostatných
konštrukcií.

Poistné riziko ľodovodné šlĺodysa nevztahuje na:
(a) náklady vzniknuté v súvislosti s únikom vody alebo iného média
(vodné' stočné'a pod'),

(b)

(c)
(d)

(e)

0
(s)

škody spôsobené vystúpením vodyz kanalizačných potrubí'
škody spôsobené pri vykonávaní tlakových skúšok,oprave alebo
údržbe vodovodných zariadení'
škody spôsobené vodou unikajúcou zo strešných Žläbov a vonkajších
zvodov atmosĺérických zrážok,
škody vzniknuté
vodovodných zariadeniach v dôsledku
prirodzeného opotrebenia alebo l'udskej činnosti; prirodzeným
opotrebením je korózia, erózia, vplyv plesne, húb, hniloby a pod.,
ľudskou činnostbu je prevŕtanĺe, prerazenie a pod,,
škody spôsobené sadaním pôdy' ak bolo spôsobené inou príčinou

na

ako vodovodnou škodou,
na uskladnených zásobách alebo veciach charakteru zásob (pre toto
písmeno ďalej len ,,zásoby"), ktoré neboli v čase vzniku škodovej

udalosti uloženéminimálne 12 centimetrov nad úrovňou podlahy ak

sa nachádzajú v priestoroch na úrovni prízemného podlaŽia alebo
2t4

pod úrovňou prízemnéhopodlaŽia; toto sa však nevzt'ahuje na
zásoby, ktoré sa vzhladbm ku svojmu charakteru bežne skladujú na
1

5'

2.

podlahe.

Pokial' nie je v poistnej zmluve vyslovene dojednané inak, poistbvatel'
poskytne poistné plnenie vjednom poistnom období za všetky poistné
udalosti vo v'ýške:
(a) 3 000 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené krupobitĺm,

Poistné riziko výtuch sa nevzt'ahuje na škody spôsobené:
(a) výbuchom (reakciou) v spalbvacom priestore motorov, hlavniach
strelných zbranĺ a iných zariadeniach pri Konich sa energĺa výbuchu
cielavedome vyuŽíva'
(b) aerodynamickým treskom v zmysle článku 3 bod 2. písmeno (a)'

(b)

(c)

(d)

(e)

(c) na

tlakovtich nádobách a zariadeniach (kotol' potrubie a pod.)
v dôsledku nastatia vtýbuchu v ttichto tlakovtých nádobách alebo
zariadeniach v dôsledku ich veku, opotľebenia, korózie alebo

0

3 000

000,00 EUR

16.

Poistné riziko zápIava sa nevzt'ahuje na škody vzniknuté vdôsledku
vzniknutia vodnej plochy zapríčinenejpoistným rizikom vodovodná škoda
v zmysle článku 4 bod 4..

17.

Poistné riziko zosuľ pôdy' zľútenie skál alebo zeminy (pre tento bod
dalej len ,,zosuv pôdy") sa nevzt?huje na:

ĺ.
2'

(c)
(d)
(e)

'l.

v čase uzatvorenia poistnej zmluvy zosuv pôdy
v geologickom zmysle už začal,
škody spôsobené zosuvom pôdy' ktonj sa s ohl'adom na situáciu

v mieste poistenia dá pľedpokladať' t'j' jeho výskyt bol častejšíako
jedenkrát za desať rokov pred dátumom vzniku škodovej udalosti,
škody ak bol zosuv pôdy zapríčinenýakoukolvek priemyselnou,
stavebnou alebo ludskou činnostbu'
škody spôsobené sadaním pôdy,
náklady na úpravu terénu po zosuve pôdy.

clánoľ

6

Spoluúčas{'

Pokial'sa vpoistnej zmluve vyslovene nedohodnú zmluvné strany inak,
tak pre poistné riziko náľaz motoĺoľéhoľozidla vedeného poisteným
sa uplatňuje spoluúčasťvo výške 107o zvýšky škody minĺmálne však

3 000 000,00 EuR za poistné udalosti spôsobené
3 000 000,00 EUR

zrútenim skál alebo zeminy.

poistbvatel' aj primerané náklady:

(a) na

premiestnenie demontáŽ, montáŽ a inštaláciu bezpečnostných
mreží'Íólií a pod., pomocné práce ako napr. lešenie, zdvíhacie
zariadenia, ktoré bolo nutné Wnaložiťpri oprave alebo inštalácii
poisteného skla po poistnej udalosti; súčetttýchto nákladov a
poistného plnenia z poistného rizika rozbitie skla nesmie prekročiť
poistnú sumu alebo limit poistného plnenia dojednanú pre predmet

(b)

poistenia,
spojené s úpravami, ktoré slúžiana dočasnúochranu majetku do tej

4.
5.
6'

1.
2'

Pri poistení sa proti poistným rizikám poľodeň a záplava je poistený

7.

8'

(b)

(c)

1.

v prevádzkyschopnom

9'

Glĺinot 9

Limit polstného ptnenia

Pokial'nie je v poistnej zmluve dojednané inak, tak pri poĺstnej udalosti
vzniknutej v dôsledku poistného rizika poäaĺpoistbvatel' poskytne
poistné plnenie najviac do
ĺ 000'00 EUR pokiaľ neboli predmeý
'/'ýšky
poistenia uložené v riadne
uzatvorených úschovných objektoch

s poŽiľnou odolnosťou podlä normy EN 1047-1:
(a) S 60 P pre peniaze, ceniny alebo dokumentáciu,
(b) S 60 D pre optické médiá (cD' DVD' Blue-ray dis$ a flash pamäte
(USB Ílash pamäte, pamäťovékarty)'

(c) s 60 Dls

pre disketové médiá.

ilym sa povďuje dym' ktonj' náhle unikol zo

lÚupobitĺm sa rozumie jav, pri ktorom v atmosÍére vyfuorené kÚsky lbdu

Za lavinu sa povďuje náhly pád

snehovej alebo l?dovej vrstvy
z prírodných svahov vrátane atmosÍérickéhotlaku (llaková vlna)
zapríčinenéholavínou.

lláľazom alebo znútením lietaiúceho telesa bez posádky rozumieme
náraz alebo zrútenie sa RC modelu alebo bezpilotného lietadla (dron)'

llárazom alebo zĺútenímlietajúceho lelesa sposádkou rozumieme

náraz alebo zrútenip sa lietajúceho telesa s posádkou (lietadlo' klzák,
vrtulhík, vzducholod, lietajúci baIón' rogalo a pod.)' jeho častí'objektov
alebo posádky, ktoré z neho vypadli. Za náĺaz alebo zrútenie sa
lietajúceho telesa s posádkou sa povaŽujú aj prípady' ked'lietajúce teleso
vzlietlo s posádkou, ale v dôsledku udalosti, ktorá predchádzala nárazu
alebo zrúteniu posádka lietajúce teleso opustila.

llárazom mďoĺoľého vozidla ľedeného poisteným sa rozumie náraz
motorového vozidla alebo pohyblivého pracovného stroja (pre tento pojem

llárazom motoľoľéhoľozidla uedeného lnou osobou ako poistený sa
rozumie náraz motorového vozĺdla alebo pohyblivého pracovného stroja
(pre tento pojem dalej len,,náraz vozĺdla") vedeného inou osobou ako
poisteným, jeho zamestnancami alebo osobami žijúcimis poisteným
v domácnosti. Zanáĺazuozidla sa považuje aináraz nákladu vozidla alebo

10. Pád stromoľ' sĺtožiaruľa iných pĺedmototĺ je taký pohyb

objektov'

ktorý má znaky pádu vyvolaného zemskou gravitáciou pričom objekt nie
je súčasťoupoškodenej veci.

11.

Rozbltim skla sa rozumie rozbitie skla akoukolvek náhodnou udalostbu,

ktorá nie je vo VPPM' OPPZ, doplnkov'ých poistných podmienkach,

zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve vylúčená.Za rozbitie skla
sa považuje jeho roztrieštenie, popraskanie, alebo také poškodenie' že je
nevyhnutná jeho vrjmena z dôvodu hroziaceho vzniku škody na živote
alebo inom majetku.

ĺ2. Pouodňou

sa rozumie zaplavenie priestorov vmieste poistenia vodou,
ktorá sa vyliala z brehov povrchového vodstva (rĺeky, jazerá, vodné nádrŽe
a pod.) alebo tieto brehy pretrhla. V prípade ohradzovaného vodného toku

je za breh vodného toku povďované teleso hrádze' Za
považuje aj:

3t4

spalbvacích,

vymrštenie predmetu, ktoré bolo zapríčinenénárazom vozidla'

stave

a zabezpečiťich pravidelnú kontrolu,
v chladnom období zaistiť primerané vykurovanie budovy (stavby)'
v prípade hrozby vodovodnej škody uzatvoriť prívod vody a vypustiť
potrubie.

vodnej pary v ovzduší, ktorá následne dopadá na zemský povrch. Jedná
sa o všetku vodu v kvapalnom alebo tuhom skupenstve (diĺžd'' mrholenie,
sneh, snehové krúpky, snehové zrná, mnnúci dáŽd'' krúpy a snehové
ihličky) vypadávajúce na zemský povrch zo všetkých druhov oblakov, tzv.
vertikálne zrážky.

povaŽuje ajnáru nákladu vozidla alebo vymrštenie predmetu, ktoré bolo
zapríčinenénárazom vozidla.

Pri poistení sa proti poistnému riziku vodovodné škody je poistený
povinný zabezpečiť:

AtnosÍéric*ými záŽkami sa rozumie kondenzácia alebo sublimácĺa

dalej len ,,náraz vozidla") vedeného poisteným' jeho zamestnancami
alebo osobami Žĺjúcimi s poisteným v domácnosti' Za náraz vozidla sa

povinný zabezpečiťp!nú pĺietočnosťodvádzacieho potrubia kanalizácie.

(a) udržiavať vodovodné zariadenia

je tlaková vlna wolaná preletom nadzvukového

ktoré sú pohyblivé a dialkovo ovládané signálom na dial'ku. RC model je
rádiom riadený model zmenšeniny, resp. napodobeniny lietajúceho
prostriedku (napľ. lietadlo' vrtul'ník).

poĺstnéhoplnenia pre tieto náklady je vo výške 200/0 z poistnej sumy
dojednanej pre predmet poistenia a dojednáva sa v rámci poistnej
sumy alebo limitu plnenia dojednanej pre predmet poistenia.

Povinnostipoisteného

tesk

poimov

dopadajú na zemský povrch.

doby' kým nie je možnénahradiť rozbité poistené sklo; limit

crnot8

Aerodynamický

ĺ0 Uýklad

vykurovacích, sušiarenských alebo varných zariadení.

článol7 Pols{néplnenle
Vprípade poistnej udalosti zpoistného rizika rczbilie skla poskytne

zemetasenim,

za poistné udalosti spôsobené zoswom pôdy,

Glánot

3. Za

200,00 EUR.

'l.

prudkým Uetom'

3 000 000,00 EUB za poistné udalosti spôsobené vy'buchom sopIĺy,

ĺĺetadla.

(a) škody ak sa
(b)

poistné udalosti spôsobené povodňou

3 000 000,00 EUR za poistné udalosti spôsobené

vplyvom usadenín, kalov' kavitácie a iných trvalých vplyvov
prevádzky.

za

alebo záplauou,

povodeň sa

(a)
(b)

zvtýšenie hladiny podzemnej vody v dôsledku povodne alebo
atmosÍérických zrížoku mieste poistenia,
spätnévystúpenie vody z kanalizačného potrubia spôsobené

23. Záplavou sa

rozumie prírodnými vplyvmi spôsobené vytvorenie súvislej
vodnej plochy, ktorá určĺtúdobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia. Za
záplavu sa povaŽuje aj:
(a) zvtýšenie hladiny podzemnej vody v dosledku záplavy alebo
atmosÍérických zrdžok v mieste poistenia'
(b) spätné vystúpenie vody z kanalizačnéhopotrubia spôsobené záplauy
alebo atmosÍérickýmizráŽkami v mieste poistenia.

povodňou alebo atmosÍérickýmizrážkami v mieste poistenia.

13. PoŽiaĺom sa

rozumie oheň v podobe vidĺtel'néhoplameňa, ktoný rznĺkol
Koý takéto ohnisko opustil a vlastnou
živelnou silou sa rozšírilalebo boI páchatelbm úmyselne založený ďalebo
rozšírený. Za poŽiar sa povaŽujú aj jeho sprievodné javy v podobe tepla
a splodín horenia vznikajúcich pri požiari a pôsobenie hasiacej látky
použitej pri hasení poŽiaru.

mimo určeného ohniska, alebo

14. P]iamy úder Dlesku je

prĺame pôsobenie energie blesku alebo teploty
jeho v'ýboja na poistenú vec vrátane poškodenia alebo zničenia poistnej
veci padajúcim objektom' ak bol jeho pád spôsobený úderom blesku.

24. Za zemehasenie sa

povaŽujú pohybmi zemskej kôry vyvolané otrasy
stupeň Európskej
makroseizmickej stupnice (EMS-98) v mieste poistenia.

zemského povrchu, dosahujúce aspoň

25.

pre miesto vznĺku škody zistená, musí poistený preukázať, Že prúdenie
vzduchu spôsobilo v okolí poistenej veci škody na riadne udrŽĺavaných
budovách alebo iných rovnako odolných veciach alebo, že škody pri
bezchybnom stave poistenej budovy alebo stavby, v Korej sa poistené
veci nachádzajú, mohla vzniknúť iba v dôsledku prudkého vetra. Pre účely
stanovenia njchlosti vetra je akceptované iba meranie vykonané
Slovenským hydrometeorologickým ústavom. V rámci prudkého vetra sú
poistené aj poistné udalosti spôsobené pádom alebo vrhnutím objektov na
poistenú vec, ak bol pád alebo vrhnutie spôsobené prudkým vetrom.

16. stavbami na vodnýGh tokoch sú napríklad

mosty, prĺepusty, nádrže,

hrádze a dalšie stavby' ktoré tvoria konštrukciu prietokového proÍilu
alebo do tohto proÍilu zasahujú.

17' Tiďou snehu atebo námrary sa

rozumie deštruktívne pôsobenie

nadmernej hmotnosti snehu alebo námrazy na strešné krytiny, nosné a
ostatné konštrukcie budov. Za nadmernÚ hmotnosť snehu alebo námrazy
sa povaŽuje zataŽenie stavebnej konštrukcie presahujúce platnou normou
stanovené hodnoty v čase kolaudácie budovy (stavby). Za poistnú udalosť
sposobenú tiažou snehu alebo námrazy sa povaŽuje aj presakovanie vody
z roztápajúceho sa snehu alebo námrazy do budovy cez otvor, Kon/
vznikol poškodením stavebných súčastĺbudovy v dôsledku tiaže snehu
alebo námrazy.

18' Úschovné obiekty sú priestory

ohľaničenéšpeciálnou konšľukciou,

ktorá zaručuje maximálne dosiahnuteľnú bezpečnosť pre vnútri uložené
predmety pred ĺch poškodením alebo znĺčením.Pre účelyýchto 0PPZ sú
úschovné objekty dvojpláštbvéohňovzdorné s izolačnou výplňou.

19. Ueci osobnei poÚeby zamostnancou poisteného sú veci, ktoré sa

zvyčajne nosia do práce, alebo Koré si zamestnanec poisteného odložil
pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi na mieste kde
sa takéto veci obvykle ukladajú a toto miesto sa nachádza na mieste
poistenia. Toto poistenie sa nevzťahuje na predmety uvedené v ttichto
OPPZ v článku 2hod7. písmená (a) až (0 a (h).

20,

Uodovodnou škodou sa rozumie nečakanéa náhly únik vody, pary alebo
kvapaliny:

(a)

vnútri budovy alebo stavby z pevne zabudovaných vodovodných

alebo kanalizačných potrubí, vykurovacích, klimatizačných,
solárnych alebo hasiacich systémov, vrátane pripojených

sanitárnych zariadení, armatúr alebo zariadení pripojených na tieto
systémy'
(b) z vnútorných potrubí určených na odvod atmosÍérichýchzrážok,
(c) znádrži oobjeme väčšomako 50 litrov, ktoré nie sú súčasťou
systémov podl'a písmena (a) tohto odseku.
Zariadenia uvedené v pĺsmenách (a) aŽ (c) sú pre účelytýchto OPPZ

2'l. ľýbuchom sa

rozumie náhly ničitĺýprejav tlakovej sily vzniknutej

v dôsledku rozpínavostĺplynov alebo pary.Za výbuch tlakovej nádoby so
stlačeným plynom alebo parou (kotol' poÚubie a pod.) sa považuje náhle

roztrhnutie jej stien v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu
tlaku medzi vnútornou časťou nádoby a vonkajšímprostredím.

22. Za výbuďt sopky sa

považuje uvoľnenie tlaku spôsobené porušením
zemskej vrstvy spojené s chrlením a vylievaním lávy, uvolňovaním popola
alebo ĺných materiálov alebo plynov.
414

Zosuu pôdn znútením skál alebo zeminy je prírodnými a klimatickými
vplyvmi zapríčinenénáhle a nepredvídané zosunutie sa alebo zrútenie
pôdy, zeminy alebo skál vrátane objektov' Koľéboli zosuvom uvedené do
pohybu.

ĺ 5. Prudľym UetÍom sa rozumie dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá
sa pohybuje njchlostbu 65 km/h (ĺ8'06 m/s) a viac. Ak nie je táto nýchlosť

1.
2.
3.

6.

oánor

lt

Záveĺečnéustanovenaa

OPPZ tvoria neoddelitelhú súčasťpoistnej zmluvy a zmluvné strany môŽu
upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to nie je v
OPPZ výslovne zakázané.

Ustanovenia !ýchto OPPZ týkajúce sa poisteného platia aj pre poistníka
(pokial' je poistník osobou odlišnou od poisteného) ďalebo na inú
oprávnenú osobu.
Tieto 0PPZ nadobúdajú účinnosťdňom ĺ0.01.20ĺ7.

'

PREM!UM
INSURANCE COMPANY

PREMIUM DPZP 2017TO1

PREMlUM

lnsurance Company Limited, pobočka poistbvne z iného členskéhoštátu

Doplnkové poistné podmienky
pľe Žiuelné poistenie

ĺ.
2.
3'

1.

čÉnotl Úvodné ustanoYenia

a zhotovením

Tieto Doplnkové poistné podmienky pre živelné poistenie (d'alej len ,,DPZP"|
tvoria neoddelitelhú súčasťpoistnej zmluvy.

Spoluúčast': toto poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti

DPZP dopíňajú alebo upravujú ustanovenia Všeobecných poistných

podmienok pre poistenie majetku VPPM (dälej len ,,VPPM") a 0sobitných
poistných podmienok pre Živelné poistenie 0PPZ (d'alej len ,,OPPZ,,).

Ročný lamat poistného plnenie: 1 000'00 EUR

čHnot 3

Pre jednotlivé poistenia nákladov, rozšírenia poistných rizík a doplnkové
poistenia uvedené v ttýchto DPZP sa uplatňujú spoluúčasti a lĺmity
poistného plnenia pri nich uvedené'

cnnot

2

Prlamy úder blesku
stavbe poĺstným rizikom priamy úder blesku sa ochylne od článku 5 bod
1 1 0PPZ dojednáva' Že poistné riziko priamy úder blesku sa vztahuje aj na
'

škody vzniknuté prepätímalebo indukciou na elektronických alebo

l{ákladyvynaložené na uniknulÚ vodu a hasiace mŔlium

elektrotechnických zariadeniach tvoriacich pevne zabudovanú súčasť
alebo príslušensfuo poistenej budovy alebo stavby.

Spoluúčast': 50'00 EUR
Ročný limit poistného plnenia: 1 000'00 EUR
2.

Spoluúčasl': 50'00 EUR
Ročný limil poistného plnenia: 1 000,00 EuR
Zvýšené náklady vynaloženépo poistnei udalosti
Poistbvatel' poskytne náhradu nák]adov vynaložených v súvislosti so
znovunadobudnutím alebo opravou poistenej veci, ktorá bola poškodená,
zničená alebo stratená pri poistnej udalosti z poĺstného rizika podla 0PPZ
dojednaného v poistnej zmluve. Toto sa vďahuje na náklady:
(a) mzdové zvtjhodnenie za prácu nadčas, v noci, v dňoch pracovného
pokoja a volha,
(b) cestovné a ubytovacie náklady technikov a expertov zo zahraničia,
(c) posudkovéhoznalca,

(d)

(e)

0

škody na riadne udrŽiavaných budovách alebo iných rovnako odolných
veciach alebo Že škoda pri bezchybnom stave poistenej budovy alebo
stavby, v ktorej sa poĺstené veci nachádzajú mohla vzniknúťiba v dÔsledku
vetra.

Spoluúčaď': dojednáva sa v rovnakej v'ýške ako je uvedená pre predmet
poistenia pri poistnom riziku prudlĺtj vietor v poistnej zmluve

Ročný limit polstného ptnenia; 3 000'00 EUR

čÉnot4

Toto poistenie sa vztahuje na výstavné modely, vzory, prototypy, exponáý
a {ľobné zariadenia nepouŽitelhé pre štandardnú produkciu (d'alej len

1 000,00 EUR

a zásoby vo vlastníctve poisteného nachádzajúce sa
',exponáty")
v momente vzniku poistnej udalosti mimo miesta poistenia uvedeného
v poistnej zmluve pričom sa jedná o miesto špecifikované nižšie v tomto

ľáktady Uynaložené na šlĺodyspôsobené uoľne žijúclmiživočíchmi
Poisťovatel' poskytne náhradu nákladov:
(a) za opravu škôd spôsobených vol'ne žijúcimiživočíchmĺna vonkajšom
opláštenípoĺstoných budov a stavieb (t.j. na tepelnej ĺzolácii

bode ako ,,územný rozsah poistenia", ktoré poistený nevlastní, nemá
nájme a neprevádzkuje a exponáty ďalebo zásoby sú umiestnené

v

z penového polystyrénu alebo minerálnej vlne, ktorá bola prekrytá

v tomto mieste dočasne. Právo na poskytnutie poistného plnenia z tohto

konečnou povrchovou úpravou),

(b)

vynaložených

(c)

vynaložených

poistenia vzniká:
exponátoch zo všetkých poistných rizík podl'a OPPZ pokial'nie sú
predmetom poistenia v poistnej zmluve,
(b) zásobách z poĺstných rizĺk dojednaných pre zásoby v poistnej zmluve.
Toto poistenie sa nevzt'ahuje na škody vzniknuté pri preprave vecí.

na odstránenie hniezd včiel, ôs alebo

sršňov
z vonkajšieho opláštenia poistenej budovy alebo stavby za
podmienky, že im predchádzala škoda spôsobená volhe žijúcimi
Živočĺchmĺ'

(a)

na dezinsekciu ďalebo deratizáciu v súvislosti
s udalost'ami uvedenými v písmene (b); toto sa nevzt'ahuje na prípady
ak je poistený povinný vykonať dané opatrenia v zmysle platnej

Územný ruzsah polslenia: Slovenská republika

Spoluúčastl 100'00 EUR

legislatívy' prevádzkového poriadku alebo iného obdobného
dokumentu, tj. poistenie nenahrádza opatrenia, ktoré musí poistený

Bočný llmlt poislného plnenia pre exponátp 1 000,00 EuR

vykonávavať na pravidelnej báze.

Ročný llmlt poistného plnenia pre ásoby 5 % z poistnej sumy zásob
dojednanej v poistnej zmluve, maximálne však 2 000'00 EUR

Spoluúčast': 50'00 EUR

clánot5

Ročný llmit poisttého plnenla: 1 000,00 EUR

4.

lláklady na zachovanio umelecko_remeselného alebo histoddĺého
cnankteru nohnuteľnosll
Odchylne od článku 'l2 bod 4. VPPM sa dojednáva, že poistbvateľ uhradí
pri poistnej udalosti podlb 0PPZ vznĺknutej na poistenej budove alebo

stavbe aj náklady vynaloženév súvislosti so zachovaním pôvodných

stavebných materiálov' stavebných technologich/ch

Doplnkové polstenie

Poistenie majedĺu umleslneného mimo mlesta poistenia

Spoluúčast': 50'00 EUR

3.

Pľudlaý uietor
Týmto sa dojednáva, že poistné riziko prudký vietor sa vztahuje aj na škody
spôsobené na poistených veciach pôsobením lokálného turbulentného
prúdenia vetra a veternými vírmi vertikálneho alebo horizontálneho smeru,
ktoré sa vyskytli v bezprostrednej blízkosti poistenej veci a mali zásadný
vplyv na jej poškodenie, zničenie alebo stratu. Podmienkou vzniku nároku

na poskytnutie poistného plnenia je, Že poistený musí preukázať, že
prúdenie vzduchu spôsobilo v bezprostrednom okolí miesta poistenia

zemné a výkopové práce,
dodatočné projektové plánovacie práce,
prepravné na zaslanie poškodenej veci do opravy v zahraničívrátane
expresných prĺplatkov a leteckej prepraw náhradných dielov.

Ročný limit poistného plnenla:

Rozšíreniepoistných rizik

V prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej na poistenej budove alebo

Poistenie nákladov

Poistbvatel' poskytne odchylne od článku 5 bod 1 4' písm. (a) OPPZ náhradu
nákladov, ktoré poistený vynaloŽil na:
(a) vodné a stočnéprĺ uniknutej vode,
(b) doplnenie unĺknutého hasiaceho média,
v dôsledku poistnej udalosti z poistného rizika vodovodná škoda v prípade
ak je budova (stavba), v ktorej došlo k úniku vody ďalebo hasiaceho média
poistená voči poistnému riziku vodovodné škody.

2.

súčastí(uplatnených pri zhotovení budovy alebo stavby

v minulosti), ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí
poistenej budovy alebo stavy.

postupov
1t1

2.

ZáveľečnéustanoYenia

DPZP tvoria neoddelitelhú súčasťpoĺstnej zm|uvy a zmluvné sbany môžu
upravĺť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to nie je v
D PPZ vtls lovne zakázané'
Tieto DPZP nadobúdajú účĺnnosťdňom 01 '01 .201 7'

PREMluM oPPov 20ĺgloí

PREMIUM

PREMlUM

INSURANCE COMPANY

lnsurance Company Limited, pobočka poistbvne z iného členskéhoštátu

Osobitné poistné podmienky
pľe poistenie majetku prc pľĺpadodcudzenla alebo Uandalizmu

1.

ctánot

ĺ

Úvodné ustanovenia

k

Tieto osobitné poistné podmienky pre poistenie majetku pre prípad
odcudzenia alebo vandalizmu (d'alej len ,,0PP0V") doplňujú ustanovenĺa
Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku (dhlej len
,,VPPM') a sú neoddelitel'nou súčastbupoĺstnej zmluvy' Poistenie pre
prípad odcudzenia alebo vandalizmu sa riadĺ príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, VPPM' týmito 0PP0V, zmluvnými dojednaniami

1.

a poistnou zmluvou.

ĺ.

clánoľ 2

Predmet poistenla

Alĺ je poĺstenou vecou budova alebo stavba tak sa poistenie vzt'ahuje aj
na jej:

(a)
(b)

2'

je

(c)

(d)

2.
3.

motorové vozidlá, prívesy motorovr/ch vozidiel a t'ažnéstroje vedené
v účtovnÍctveako hmotný investičný majetok alebo zásoby,

o

vydávajúce peniaze,
umelecké diela a zbierky,

(s) stavebné úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje
(h)

(D

0)

1.
2.
1'

1.

náklady

v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy,

uýstavné modely, vzory' prototypy' exponáty a výrobné zariadenĺa
nepoužitelhépre štandardnú produkciu,
veci hnutelhého charakteru umiestnené navol'nom priestranstve,
veci osobnej potreby zamestnancov poisteného.

článot 3

je

2'

4

3'

miestom poistenia územĺe

Polďné ľizltĺá

Poistenému vznikne právo na poistné plnenie,

ak bola poistená veci

4.

(c)

kľádeŽou vlámaním,

lúpežou'
pri

plepraľe peňazĺ.

Tieto poistné riziká sa vďahujú aj na poškodenie alebo zničenie poistenej
veci a poistených mechanických zábranných prostriedkov slúžiacichna

1.

domáce, hospodárske a vol'ne žijúcezvieratá a iné druhy vyšších

pohybu

v atmosÍére,

0

organizmov,
lesy' porasty a ľastliny'
budovy v čase vykonávanie stavebných prác a na škody na veciach
uloŽených v takejto budove,
verejné prenosové a distribučnésústavy elektriny' plynu, vody, tepla

(s)
(h)

škody spôsobené spreneverou, obyčajnou krádeŽou (t.j. krádežou

Ú)

a verejné elektronické komunikačnésiete'
softvérové vybavenie a eleKronické dáta'

bez prekonania prekážky)'
škody spôsobené úmyselným konaním zamestnancov poisteného, ak
toto konanie bolo uskutočnenév mieste poistenia počas doby' kedy
bol umožnený prístup do miesta poistenia pre týchto zamestnancov.
škody spôsobené zistením rozdielov pri inventúre alebo audite.

Poistenie pnpÍauy peňazi sa nevzt?huje na lúpežku ktorej došlo v čase

od 22:00 do 6:00.

Poistenie ľandalizmu sa nevzťahuje na škody:
(a) estetického charaKeru (pomalbvanie, posprejovanie, polepenie, rytie
a pod.)' ktoré nemajú vplyv na Íunkčnosťpoistenej veci,

V

spôsobobené vo vnútri nehnuteľností.

čÉnot6

prípade odcudzenia

Polďné ptnenie

klĺčaod

vstupných dverí do poistenej

nehnutelhosti kÉdežouúámaním alebo !úpeŽou poskytne poistbvatel'
nevyhnutné náklady na:
(a) vtjmenu zámku vstupných dverí do poistenej nehnutelhosti'

zablokovanie odcudzených čipotĺýchklÚčov' kúpu

a naprogramovanie novtých čipov'ých kl'účovv
vybavených magnetickým zámkom.

prípade dverĺ

V prĺpade zablokovania zámku vstupných dverí do poistenej nehnutel'nosti

dôsledku kľádeže vlámanĺm alebo lúpeŽe poskytne poistbvatel'
na odblokovanie ttichto zámkov. Ak rozsah
poškodenia neumoŽňuje opravu zámku postupuje sa vzmysle bodu 1.

tohto článku.

Ustanovenia bodov 1. a2. tohto článku sa vzťahujú aj na zámky
vstupných dverí do prevádzky poisteného, pokial'sa priestory prevádzky
poisteného nachádzajú v cudzej nehnutelhosti a zámky sú vo vlastnícfue
poisteného'

Ročný limit poistného plnenia pre náklady podlh bodov 1, a2. je
1 000'00 EUR pre všetky miesta poistenia spolu a spoluúčasťje 30'00

alebo lúpežipoistenej veci došlo alebo nedošlo.

V poistnej zmluve je možné dojednať poĺstnérĺziko ľandallzmus.

Podmienkou vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia z poistných
rizík uvedených v bodoch 1. a 2. tohto článku je' že škodová udalosť bola
nahlásená polícii' ktorá ju vyšetrovala (bez ohľadu na to či bol páchateľ
zistený alebo nezistený) a poistený umožnil poistbvateľovi prístup
'lt2

čHnot 7

Spôsoby zabe4ečsnla poiďeného maietku

Podmienkou vzniku nároku na pos$flnutie poistného plnenia z poistných

rizík uvedených včlánku 4 bodoch 1' a2. ýchto 0PP0V vzniká ak bol

predmet poistenia v čase vzniku poistnej udalosti zabezpečený v súlade
so spôsobmi zabezpečenia majetku proti odcudzeniu alebo vandalizmu
uvedenými v poistnej zmluve.

jej ochranu voči odcudzeniu v súvislosti s vykonaním alebo pokusom
o vykonanie ýchto činov bez ohľadu čĺk samotnej krádeŽi vlámaním

2'
3.

(c)

EUB.

odcudzená:

(a)
(b)

komunikáciách a podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel,
lietadlá, plavidlá, kol?jové vozidlá, prípadne iné zariadenia schopné

v

Slovenskej republiky pokial'nie je v poĺstnej zmluve uvedené inak.

clánok

(b)

nevyhnutné náklady

Pre predmety poistenia uvedené v článku 2 bod 2. písmená (a) aŽ (c) je
miestom poistenia uzamknuý Úschovný objeK nachádzajúci sa v mieste

Pre poistné riziko prcprava peňuil

motorové vozidlá, prívesy motorovtich vozidiel, ktoré sú Wrobené
alebo schválené na účelyprevádzky v premávke na pozemných

(b) náklady na

Miesto poistenla

poistenia uvedenom v poistnej zmluve.

(a)

(b)

(e) registračnépokladne, automaty na

vhadzovanie mincí alebo
vkladanie bankoviek (vrátane automatov na rozmieňanie alebo
zamieňanie peňazí) vrátane ich obsahu, ako aj na automaty

vyŽiadanie

čHnot5 Uýlukyzpolstenia

(i)

na:

peniaze, ceniny a cennosti,
nosiče dát a obnovu dát (d?lej len ,,nosiče dát"),
písomnosti, plány, obchodné knihy a obdobná dokumentácia,
kaľtotéky' v'ýkresy (dalej len,,dokumentácia"),

na

Toto poistenie sa nevďahuje na:

(d)
(e)

stavebné súčasti,
príslušenstvo budovy alebo stavby,
(c) pevne zabudované úschovné objekty' ktoných obsah
poistený,
(d) riadne nainštalované/namontovanévonkajšie mechanické zábranné
prostriedky patriace k budove alebo stavbe (napr. oplotenie, rampa,
turniket); pre predmeý uvedené v tomto písmene sa dojednáva
spoločný ročný limit poistného plnenia vo v'ýške 1 7o z výšky poistnej
sumy poĺstenej nehnutel'nosti, ku ktorej predmeý patria, maximálne
však 5 000'00 EUR pokial'nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, toto poistenie sa nevzt?huje

(a)
(b)

vyšetrovaciemu alebo obdobnému spisu polície a

poistbvatelä poskytol kópie v ňom obsiahnutých dokumentov.

1.

čHnor 8

Povinnmtl poIsteného

Poistený je povinný v prĺpade straty klúčaod vstupných dverí do miesta
poistenia alebo kl'účaod úschovného objektu, kde sú uložené poistené
poistnej
veci v súlade so stupňom zabezpečenia dojednaným

v

zmluve, bezodkladne zabezpečiťvýmenu existujúceho zámku iným

2.
3.

zámkom minimálne rovnakého druhu a kvality.

zmluve.

prípade vzniku poistnej udalosti zabezpečiť inventarizáciu majetku
a zabezpečiť pre poistbvatel'a všetky potrebné podklady na preverenie
správnosti vykonanej inventarizácie.

1.

Uýklad po|mov

Za WäileŽ vlámanim sa považuje prisvojenie si poistenej veci treťou
osobou, ak sa páchatel' zmocnil tejto veci jedným z nasledujúcich
spÔsobov;

(a)

do miesta poistenia sa dostal za preukázatelhého pouŽitia nástroja
alebo zariadenia' Koré nie je určenéna jeho ľiadne otváranie, alebo
iným deštrukčnýmspôsobom'

(b) do

(c)

klĺčaurčeného na jeho
preukázatel'ne zmocnil krádežou

miesta poistenia sa dostal za pouŽitia

riadne otváranie, ktorého

sa

vlámaním alebo lúpežou'
do bezpečnostnej schránky alebo úschovnéhoobjektu, Korej obsah
je poistený sa dostal za preukázatelhého použitia nástľoja alebo
zariadenia, Koré nie je určenéna jeho riadne otváranie, alebo za
pouŽitia kl'účaurčenéhona jeho riadne otváranie, ktoľého sa
preukázatelhe zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežou;záľoveň

sa do miesta

poistenia kde

je

bezpečnostná schránka alebo

úschovný objekt uložený dostal spôsobom uvedeným v písmene (a)
alebo (b) tohto bodu,

miesta poistenia sa dostal iným spôsobom ako je uvedené
v písmene (a) alebo (b) tohto bodu pričom zanechal trasologické
stopy dokazujúce jeho nepovolenú prĺtomnosť alebo existujú iné

(d) do

dôkazy (napr. kamerový záznam) potvrdzujúce

vniknutie

a prítomnosť páchatel'a.

2'

ZalúpeŽ sa povaŽuje zmocnenie sa veci páchatelbm:
(a) za použĺtia násiĺia alebo hrozby bezprostredného násilia proti
poistenému, jeho zamestnancovi, inej oprávnenej osobe, alebo
osobe poverenou poistený'

(b) vyuŽitím zníženéhoodporu

poisteného, zamestnanca poisteného

alebo oprávnenej osoby, alebo v dôsledku ich Íyzickéhoosĺabenia po
nehode (nie v príčinnejsúvislosti s vedomým požitímalkoholu, drog

alebo zneužitím liekov) alebo v dôsledku inej príčiny,za ktorú
nemôŽe byť zodpovedný poistený alebo poverená osoba; za osoby
poverené poisteným sa pre toto písmeno považujú osoby, kton/m

poistený zveril poistené veci, osoby poverené strážením
prepravovaných vecí, alebo osoby poverené stľážnou službou.

3.

Poľerená osoba je zamestnanec/zamestnankyňa poisteného vo veku
minimálne 18 rokov, bezúhonný/-á' spôsobilý/_á na právne úkony,
vplnom rozsahu aje zdľavotne, Íyzicky aapsychicky spôsobilý/-á na
výkon činnosti' Korou bol/-a poverený/_á.

4.

Prcpravou peňazi sa rozumie lúpežprepľavovaných peňazí ďalebo cenín
peňazí") vykonávaná poisteným alebo poisteným
(d'alej len
''preprava

poverenou osobou. Toto poistenie sa vztahuje aj na:
(a) lÚpeŽ ku ktorej došlo pri preberaní alebo odovzdávaní peňazí ďalebo
cenín v miestach určenia,

(b)

lúpežv čase zníŽeného odporu poisteného alebo poverenej osoby

v dôsledku ĺch fyzického oslabenia po nehode (nie v príčinnej
súvislosti s vedomým požitímalkoholu, drog alebo zneuŽitím liekov)

alebo v dôsledku inej príčiny' za ktorú nemôže byt zodpovedný
poistený alebo poverená osoba.

5.
6.

Spĺcneľelou sa rozumie privĺastnenie si zverenej poistenej vecĺ.
Úschoľné obiekty sú priestory ohraničenéšpeciálnou konšÚukciou,
ktorá zaručuje maximálne dosĺahnutelhú bezpečnosť pre vnútri uloŽené

predmeý pred ich poškodením alebo zničením'Pre účelyttýchto
osobitných poistných podmienok sú úschovné objeKy dvojplášťové
ohňovzdorné s izolačnou výptňou.

7.

1.

V

čHnor 9

Pod Uandalizmom sa rozumie úmyselnépoškodenie alebo úmyselné
zničenie verejne prístupnej poistenej veci, alebo poistenej veci
nachádzajúcej

sa

v

Uoľným p]iestranstuo sa chápe priestranstvo mimo interiéru budovy
alebo stavby.

je

povinný dbať na dodržanie resp. nezníŽenie spôsobu
zabezpečenia majetku proti odcudzeniu' ktorý je dohodnuý v poistnej
Poistený

8'

priestore bezprostredne hraničiacom s verejne

prístupným miestom, ktorého sa dopustiIa tetia osoba (páchatel).

a2

2.
3.

clánot

ĺ0

ZáveľečnéustanoYenia

0PP0V tvoria neoddelitelhú súčasťpoistnej zmluvy a zmluvné strany
môŽu upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve alĺ to
nie ie v 0PP0V v'ýslovne zakázané.
Ustanovenia týchto 0PP0V týkajúce sa poisteného platia aj pre poistníka
(pokial' je poistník osobou odlišnou od poisteného) ďalebo na inú
oprávnenú osobu.
Tieto 0PP0V nadobúdajú účinnosťdňom07.03.2018.

PREMIUM
INSURANCE COMPANY

PREMIUM zDov 2017to1

PREMIUM

lnsurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Zmluvné dojednania
pre spôsoby zabezpečenla ma|etlru prcti odcudzenlu alebo Uandalizmu

't.
2'
3.

Gkĺnok

ĺ Úvodné ustanovenla

Tieto zmluvné dojednania pre spôsoby zabezpečenia majetku proti odcudzeniu alebo vandalizmu (dalej len ,,ZDOV') stanovujú spôsoby zabezpečenia
majetku proti krádeži vlámaním, lúpežnémuprepadnutiu a vandalizmu a vtýšku limitov poistného plnenia'

Výška poistného plnenia je obmedzená spôsobom a úrovňou zabezpečenia poisteného majetku podla týchto ZDOV' ktoré páchatel'prekonal pri vzniku
poistnej udalosti.
Spôsoby a úroveň zabezpečenĺas limitmi poĺstného plnenia vyššímĺ
ako sú uvedené v týchto ZD0V alebo iné spôsoby a úroveň zabezpečenia je možné
dohodnuť indĺviduálne v poistnej zmluve.

clánot2 PoľInnosti polsteného

1.

Poistenýje povinný zabezpečĺť;
Íunkčnosťvšetkýchuzatváracích a uzamykacích mechanizmov,
pľevádzku, údržbu a kontrolu elektronického zabezpečovacieho systému v súlade s návodom na obsluhu a údržbu;pokial'nie je stanovené inak,
minĺmálne 1 krát ročne musí byt elektronichý zabezpečovací systém preukázatel'ným spôsobom skontrolovaný vrátane vykonania Íunkčnej

(a)
(b)

(c)

skúškyvtirobcom alebo oprávnenou servisnou spoločnostbu,
kl'účea ovládače od dverí a brán od miesta poistenia uložené v rovnakom mieste poistenia musia byt uschované v:
riadne uzatvorenom a uzamknutom trezore alebo uzamknutej schránke umiestnenom v riadne uzafuorenom a uzamknutom uzatvorenom
priestore, ktor'ý je zabezpečený minimálne na úrovni zhodnej s priestorom od ktorého sú kl'účea ovládače alebo
nepretrŽite stráŽenom uzatvorenom priestore (napr. obsluhovaná vrátnica),
v prípade ak nie je možné splniť podmienky uvedené v (i) a (ii)' klúčea ovládače musia byt uschované mimo miesta poistenia,
v prípade elektronického riadenia vstupu na bĺĺzečipovéhoklÚču, prístupovt/ch kariet, biometrĺckých údajov alebo jedinečných prístupovtých
kódov' t.j. pri odblokovaní zámku pri úspešnomoverení identiÍikačnéhoprvku (čipovlý klÚč' prístupová karta, biometrický údaj' prístupov,ý kód)
viesť evidenciu vydaných identiÍikačnýchprvkov spolu s identiÍilĺáciou osôb ktonim bol identiÍikačnýprvok vydaný.

(i)

(ii)

(d)

2'

Poistený je povinný zabezpečĺťaby v čase vzniku škodovej udalosti bol/-i:
ofuáratelhé okná, svetlíky, v'ýklady a pod. riadne uzatvorené z vnútornej strany a v prípade ak sú ofuáratelhé aj z vonkajšej strany musia byt
riadne uzamknuté,
dvere, bránya vstupné brány riadne uzatvorené a uzamknuté,
elektronický zabezpečovací systém v stave stráŽenia (aktivovaný)'

(a)
(b)

(c)
(d)
(e)

trezory riadne uzatvorené a uzamknuté,
tašky a kuÍre použité na pľepravu peňazí/cenínriadne uzatvorené a v prĺpade akje to požadované ýmito ZDOV aj uzamknuté'

Clánok

1.

3

Bezpečnostná úľoveňmechanickýGh ábľanných prosilÍiedkov

Pri tých mechanichých zábranných prostriedkoch kde sa vyŽaduje splnenie požadovanej bezpečnostnej triedy musí byť bezpečnostná trĺeda overená
certĺÍikátom zhody vydaným certiÍikačným orgánom akreditovaným Slovenskou národnou akreditačnou službou alebo obdobným zahraničným
ceŕiÍikačnýmorgánom na základe skúšokvykonaných akreditovaným skúšobnýmlaboratóriom.

clánot 4 äbezpcčenleslaYebných súčastĺa pÍíslušenstvabudov umies{nených z Yonka|še| stsany budovy

1.

Tento článok stanovuje spôsoby zabezpečenia stavebných súčastía príslušenstva budov umiestnených na vonkajších obvodových stenách alebo
streche budovy (pre tento článok dalej spolu ,,vonkajšie súčasti")pre prípad ich:
krádeže a poškodenia pri pokuse o ich krádež,
poškodenia pri pokuse o vlámanie sa do budovy na ktorej sú umiestnené,

(a)
(b)
(c)

poškodenia v dôsledku vandalského činu (vandalizmu).

Tabulka

ĺ

Vonkajšie súčasti'ktoných dolný okraj alebo dolný okraj ich konštrukčnéhoupevnenia je vo vlýške do 3'5 m nad úrovňou okolitého terénu alebo do ĺ
'5
m z miesta dostupného v horizontálnom smere musia bvt konštrukčneuoevnené nerozoberatelhým sooiením.
Vonkajšie súčasti'Kon/ch dolný okaj alebo dolný okaj ich konštrukčnéhoupevnenia je vo v'ýške nad 3'5 m nad úrovňou okolitého terénu alebo ľiac
ako ĺ.5 m z miesta dostuoného v horizontálnom smere môŽu bvť konštrukčneuoevnené rozoberateľntÍm sooiením'

T

čhnot 5 Zabezpečenia hnutelhého ma|eilĺu pľoti lcádeži vtámanĺm do uatvoľenéhopriestoľu
Tabulka 2
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Základné vyhotoľenie

DI

ĺ2 000

ĺ8 000

30 000

60 000

Bozšĺľenóvyhotouenie

D2

28 000

42 000

70 000

140 000

Bezpečnostnévyhotouenie

D3

40 000

60 000

ĺ00 000

200 000

0ĺ

4 000

6 000

ĺ0 000

20 000

02

40 000

60 000

ĺ00 0o0

200 000

sĺ

't0 000

ĺ5 00o

25 000

50 000

s2

20 000

30 000

50 000

ĺ00 0o0

s3

40 000

60 000

t00 000

200 000

Mechanicky nezabezpečenó' ktoých spodný okraj je niŽšie
ako 3,5 m nad okolitým terénom (vertikálnym smerom) alebo do
1,5 m z miesta dostupného v horizontálnom smere.

Mechanidĺy zabezpečené, ktoných spodný okraj je niŽšie ako

ĺ,5

F

3,5 m nad okolitým terénom (vertikálnym smerom) alebo do
m z miesta dostupného v horizontálnom smere alebo

-c-

Mechanicky nezabezpečené' Korých spodný okraj je vyššie
ako 3'5 m nad okoliým terénom (vertikálnym smerom) alebo viac

o

ako 1,5 m z miesta dostupného v horizontálnom smere.
steny a stropy sú zhotovené z vlnitého alebo trapézového plechu
alebo materiálu rovnakej odolnosti proti prerazeniu upevneného

na nosnej

konštrukcii z ocelbv1Ích proÍilov alebo iného

obdobného materiálu.

Í
EI
C'

Ĺ
E
o
É
tÍn

d
-ut-l
an

Steny sú zhotovené zo sendvičových panelov alebo materiálu
rovnakej odolnosti proti prerazeniu upevnených na nosnej

konštrukcii z ocelbvtjch proÍilov alebo iného obdobného
materiálu.

Steny' stropy a podlahy sú zhotovené z:

(a)
(b)

(c)
(d)
ĺ)

tehál o minimálnej hrúbke 15 cm alebo
betónu alebo železobetónu o minimálnej hrúbke 15 cm

alebo
kovu o minimálnej hrúbke 10 cm alebo
ĺnéhomateriálu minimálne rovnakej odolnosti proti
prerazeniu ako (a) až (c).

ĺ50 000 EUR sa ryŽaduje bud'pľieslolová alebo pláštbľá oohÍana, nad ĺ50 000 EUB sa uyŽadu|e kombinácia
priestoroľei a pláštbľei ochľany.
Do limIlu poistného ptnenla

cEnor 6 Zabezpečenie hnute!'ného ma|etku protl lúpežl
3

Miesto poĺstenia nespíňa poŽiadavky stanovené pre [M2.

LMĺ

2 000

Miesto poistenĺa je vybavené Ezs protĺ lúpežnémuprepadnutiu a poplachovlý signá! je vyvedený na PC0.

tt2

20 000

ttĽl3

40 000

Miesto poĺstenia je vybavené:

(a)
(b)

EZS proti lúpežnémuprepadnutiu a poplachovlý signál je vyvedený na PGO a zároveň
strážene strážnikom so strelnou zbraňou.

2

Glánoľ

7

Zabezpečenie peňazí, cenin a cennoslí prďi kľádeži vlámaním do trezora
Tabulka 4

Peniaze, ceniny a cennosti sa nachádzajú
uzatvorenom priestore a páchatel' prekonal
zabezpečenie minimálne na úrovni Dl (ákladné
vyhotovenie) alebo 0ĺ alebo 52.
v
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0
I

lt

T1

400

600

800

2 000

T2.0

ĺ 000

ĺ 500

2 000

4 000

t2.l

2 000

2 500

3 500

8 000

T2.il

3 500

5 000

7 000

ĺ6 000

Trezor sa nachádza v uzatvorenom priestore a páchatel'
prekonal zabezpečenie minimálne úrovni D2 (ľozšírené
vyhotoľenie) alebo 02 alebo 52.

T3.0

ĺ 500

2 000

2 500

6 000

nl.t

3 500

5 000

7 oĺl0

ĺ6 000

T3.lt

7 000

ĺ0 000

ĺ3 000

32 000

Trezor sa nachádza v uzatvorenom priestore a páchatel'

T4.0

2 000

2 500

3 500

I 000

Trezor sa nachádza v uzatvorenom priestore a páchatel'
prekonal zabezpečenie minimálne úľovni Dĺ (základné
vyhotovenie) alebo

0ĺ alebo 52'

prekonal zabezpečenie minimálne úrovni D3

(bezpečnostnévyhďoľenie) alebo 02 alebo 53.

clánot
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T4.t

I 000

ĺ0 000

ĺ3 000

32 000

Ttl.!!

ĺ3 000

20 000

26 000

65 000

Zabezpgčenle peňazĺ, cenin a e'ennostĺ pľoti túpeživ mieste polstenla
5

Miesto poistenia je vybavené EZS s tiesňov'ým tlačidlom s
trezore minimálne bezpečnostnej triedy !..

ýodom

signálu na PCO. Peniaze/ceniny/cennosti sú uložené

v

LPĺ

20 000

LV2

40 000

Miesto poistenia je vybavené:

(a)
(b)

EZS s tiesňovým tlačidlom s

ýodom

signálu na PCO a zároveň

stráženéstrážnikom so strelnou zbraňou.

Peniaze/ceniny/cennosti sú uložené v trezore minimálne bezpečnostnej triedy l..

clánot 9 Zabezpečenie peňazí a cenin proť lúpež!pľi pľepnve
Tabulka 6

Preprava je vykonávaná 1 osobou a peniaze/ceniny sú uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške alebo kufri.

PPĺ

2 000

Preprava je vykonávaná ĺ osobou, ktorá je vybavená elektrickým paralyzérom alebo obranným sprejom. Peniaze/ceniny sú
uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške alebo kuÍri.

PP2

5 000

Preprava je vykonávaná min. 2 osobami' z Koných sú obe vybavené elektľickým paralyzérom alebo obranným sprejom.
Peniaze/ceniny sú uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške alebo kuÍri.

PP3

t5 000

Preprava je vykonávaná min. 2 osobami motorovrjm vozidlom. MinimáIne jedna osoba je vybavená strelnou zbraňou.
Peniaze/ceniny sú uložené v riadne uzatvorenom a uzamknutom bezpečnostnom kuÍri.

PP4

30 000

Prepravaje vykonávaná min. 2 osobami motorouým vozidlom. 0be osoby sú vybavené strelnou zbraňou. Peniaze/ceniny sú
uložené v rĺadne uzatvorenom a uzamknutom bezpečnostnom kuÍri'

PP5

50 000

3

clánot
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Zabezpečenie hnutelhého ma|etku umies{neného mimo budovy
Tabulka 7

Oplotenie je minimálnej v'ýšky ĺ80 cm a je tvorené pletĺvom alebo
plotov'ými poliami (kovovtimi, drevenými alebo ich kombináciou). Nosné

0Pĺ

4 000

6 000

20 000

0P2

ĺ2 000

18 000

60 000

0P3

20 000

30 000

ĺ00 000

0P4

28 000

42 000

ĺ{0 000

vBĺ

ĺ2 000

ĺ8 000

60 000

UB2

28 000

42 000

ĺ40 000

stípy sú zasadené do zeme.

ut

-I
U

F
CI
E

o

Ako oPĺ ale nosné stípy alebo podmurovka sú pevne spojené so zemou
(napr. zabetónované).

Ako 0P2 a oplotený pozemok je vnoci aza zníženqvidĺtelhosti
osvetlený.

0plotenie je minimálnej výšky ĺ80 cm a je tvorené zplotovtich polí
(napr. kov, tehla, betón)' Nosné stípy alebo podmurovka sú pevne
spojené so zemou (napr. zabetónované)' 0plotenie je chránené proti
prelezeniu (napr. ostnaý drôt). Oplotený pozemok je v noci a zazniŽenej
viditel'nosti osvetlený.

'É=

Konštrukcia vstupnej brány a spôsob jej uzamknutia je minimálne na
úrovni 0ĺ (základnó vyhotouenie).

3É

Konštrukcia vstupnei brány a spôsob jej uzamknutia je minimálne na

E.<
l-E

2|

úrovni D2 (rczšírcnéľyhotovenie).

Do limitu poistného plnenla ĺ00 000 EUR sa vyžaduje buď priesbĺová alebo peľlmebická ochÍana, nad l00 000 EUR sa vyŽaduje
kombinácia priestorovej a pedmebickej ochrany.

l Zabezpečenle pľenosných (mobltných) s{ľojoYých a eletlľonických zailadení umiestnených alebo silro|ných
a elekbonlckých zarladenĺ zabudovaných v motoľových Yozldlách alebo pracomých stľo|och samohybných

č!ánot l
'l

Pre potľeby tohto článku sa motorové vozidlá a pracovné stroje samohybné označujú spolu dalej ten ,,vozidlá" a prenosné (mobilné) strojové
a elektronické zariadenia a strojné a eleKronické zariadenia zabudované vo vozidlách označujú spolu d'alej len ,,zariadenia".

2

Pre potreby tohto článku sa za;
prenosné (mobĺlné) strojové a elektronické zariadenĺa povaŽujú také zariadenia, Koré sa beŽne vyuŽívajú na iných miestach v závislosti na
vtýkone pľacovnej činnosti a ich premiestňovanie alebo prevozzaúčelom vrikonu pracovnej činnosti je obvyklý,

(a)

(b)
3.

strojné a elektronické zariadenia zabudované v motorouých vozidlách alebo pracovných strojoch samohybných povaŽujú také zariadenia, ktoré
sú v motorových vozidlách alebo pracovných strojoch samohybných pevne mechanicky pripevnené a bez použitia náradia ich nie je moŽné
demontovat'.

Pre potreby tohto článku sa rozlišujú nasledovné spôsoby odstavenia vozidla:
bez dohl?tlu' pre ktoný platĺ' Že vozĺdlo je odstavené na nevyhnutnú dobu v čase medzi 6:00 a22z00 na mieste na to určenom v rámci obce
alebo na parkovisku označenom príslušnýmdopravným značenímmimo obce,
v zabezpďenom priestole, pre ktoný platí, že vozidlo je odstavené:

(a)

(b)

(D

(iD

(iii)

(c)

(iv)

v priestore ohradenom Íunkčným oplotením s minimálnou v1iškou 190 cm a uzamknut1ími vstupnými bránami,
v uzamknutej garáŽibez možnosti prístupu cudzích osôb,
na parkovisku' ktorého celá plocha je nepretÉĺtemonitorovaná kamerovrým systémom s archiváciou záznamu po dobu minimálne 7 dní;
monitorovanie počas nočných hodín musí byt vykonávané s Íunkciou nočného videnia,
na parkovisku' ktoré je pod stálym dohl adom zamestnanca určeného na kontrolu vchádzajúcich a vychádzajúcich vozidiel nďz parkoviska.

pod stálym dohľadom, pre ktoný platí' že vozidloje odstavené:

(D

(iD
(iii)

a vo vozidle je nepretržite prítomná osoba schopná zasiahnuť za účelomochrany zariadenia alebo vozidla, v Korom sa zariadenie nachádza,
a nepretržite stráženéosobou nachádzajúcou sa v bezprostrednej blízkosti vozidla; osoba je schopná zasiahnuť za účelomochrany
zariadenia alebo vozidla, Konim je vykonávaná preprava,
v priestore ohradenom Íunkčnýmoplotením s minimálnou výškou 180 cm a zamknuými vstupnými bránami pričom priestor je nepretržite

Íyzicky strážený.
4.

Spôsoby zabezpečenia pre tento článok sú uvedené v Tabulke 8.

4

I

Pre krádeŽ zaľladenia ulámanĺm do vozidla platí:

(a)
(b)

vozidlo má rĺadne uzatvorené všetky okná a otváraciu strechu, pokial'je ňou
vozidlo vybaven é a zár ou eŕl
dvere a batožinový priestor vozidla sÚ uzamknuté Íunkčnýmizámkami
a zároveň

PzUĺ

je uloženév riadne uzamknutom batoŽinovom priestore vozidla,
alebo nákladom priestore vo vyhotovení pevnej nadstavby (nie plachty).

zariadenie

(c)

2 500

5 000

ĺ5 000

ĺ0 000

ĺ5 000

45 000

Pre krádež ľozadla spolu so zaľiadenim platí:

(a)
(b)

vozidlo je vybavené Íunkčnýma aktivovaným ĺmobilizérom alebo Íunkčným
mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktoré je pevne spojené s vozidlom
(napr. construct' Mul-T-Lock) a je riadne uzamknuté a zároveň
vozidlo je zabezpečené v rozsahu

PzUĺ (a) a

(b).

Pre krádež zariadenia ľlámanim do vozidIa platĺ' že vozidlo je zabezpečenéako
PZll1 a zároveň je vozidlo vybavené Íunkčným a aktĺvovaným autoalarmom s lokálnou
signalĺzáciou poplachu sirénou. To isté platí aj pre nákladný priestor.

Pre krádeŽ vozidla spoIu
a zároveň

PzKĺ

m zariadením platí, že vozidlo je zabezpečenéako PZKĺ

je vozidlo vybavené funkčným a aktivovaným autoalarmom s lokálnou

PA!2

PzÍi2

signalizáciou poplachu sirénou' To isté platí aj pre nákladný priestor.

čÉnot12 äbezpečentehaktoľov, pracoYných strojov samohybných' pracovných sfroiov nesenýGh a ďrolov' ktoľésú pľípolnými
vozldlaml pÍotl lľádožl

1.
2.
3.
4.

V prípade umiestnenia predmetu poistenia U uzatvorcnom priestorc sa uplatňujú spôsoby a úroveň zabezpečenia uvedené v článku 5 Zabezpečenia
hnutelhého majetku proti krádeži vlámaním do uzatvoreného priestoru.

Vprĺpade umiestnenia predmetu poistenia uoplotenom aroáli sa uplatňujú spôsoby aúroveň zabezpečenia uvedené včlánku 10 Zabezpečenie
hnutelhého majetku umiestneného mimo budovy.
V prípade umiestnenie predmetu poistenia mimo uzatuoĺoného pdestoru alebo oploteného areálu sa uplatňujú spôsoby zabezpečenia uvedené
v Tabul]ĺe 9.

Pre uloženie kl'účova ovládačov od strojov a klúčovod bezpečnostných visiacich zámkov, ktor'ými sú stroje zabezpečenéplatí:
sú uloŽené v uzamknutom tľezore alebo schránke v uzatvorenom priestore alebo
sú v nepretžite stráženom uzatvorenom priestore (napr. obsluhovaná vrátnica) alebo
sú v dÉbe poisteného, zamestnanca poisteného alebo inej oprávnenej osoby na nevyhnutný čas ak nie je moŽné z objektívnych dôvodov splniť

(a)
(b)
(c)

spôsob (a) alebo (b).

5

Tabulka
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Stroj je riadne uzatvorený a uzamknuý, t.j. prístupu páchatelh k ovládaniu stroja

je zabránené uzamknutím kabíny ak disponuje zámkom ďalebo mechanichim

zabezpečovacím systémom, ktoÚ blokuje prevody potrebné k pohybu stroja.
V prípade ak je kabína stroja vybavená zámkom, tak musí byt uzamknutá.
Stroj je zabezpečený ako

!-=
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o=<
EjÉ
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imobilizérom.
vyhlhdáľacím systémom.

50 000

lo0

PS2

75 000

150 000

PS3

t00 000

200 000

PUt

15 000

30 000

Pv2

30 000

60 000

000

Stroj/prípojné vozidlo je:

(a)

9É=
aicr-

a je vybavený

Stroj je zabezpečený ako PS2 a je vybavený aktívnym

'ä=3

3eE
.ge9
É 1\l.>

PSt

Psĺ

(b)

pripojený a uzamknutli ak je vybavený uzamykacím systémom ku
traKoru alebo pracovnému stroju samohybnému zabezpečenémupodl'a
PS1 aŽ PS3 alebo
pripútaný k pevnej konštrukcii ocelbvým lanom alebo ret'azou
o minimálnom priereze 1 cm2 uzamknutým bezpečnostným visiacim
zámkom; spojenie nie je moŽné narušiť bez deštrukčnéhonarušenia
bezpečnostného visiaceho zámku, ocelbvého lana alebo rethze,
konštľukcie ku Korej je predmet pripevnený alebo pripútaného stroja.

Strojiprípojnévozidlo je zabezpečený ako Pv1 a je vybavený aktívnym

vyhl'adávacím systémom.

čÉnotĺ3 ffiad po|mov

ĺ.

Bezpečnostnédľeľe predstavujú súbor prvkov dverí zabezpečujúcich uzafuorenie dverného otvoru, tj' dverný rám (zárubňa)' dverné závesy, dverné

2.

Bezpečnoslné koľanie (štít)prekr'ýva cylĺndrickú vloŽku z vonkajšej strany dverí a zabraňuje jej rozlomeniu, odvŕtaniu a vytrhnutiu. Kovanie nemôŽe

3.
4.
5.
6.

7.
8.

krídlo a bezpečnostný zámok' Za bezpečnostnédvere sa povaŽujú dveľe, ktoných všetky prvky spÍňajú poŽiadavky minimálne bezpečnostnej triedy 3
podlä STN EN 1627.
byt demontovatelhé z vonkajšej strany dverí.

Bezpečnostný kuÍľĺkjekuÍrĺk alebo kontajner určený na prepravu peňazí, cenín a cenností. Je proÍesionálne vyrobený akreditovaným rnýrobcom aje
vybavený bezpečnostnou retiazkou s náramkom, ktorý musí mať osoba vykonávajúca prepravu nasadený. Bezpečnostný kufrík je uzamknutý
bezpečnostným zámkovým systémom a opatrený kombináciou minimálne 2 prvkov - siréna, dymovnica, Íarbiaci modul (dymovo-Íarbiaci modul sa
považuje za 2 pn'ky).

Bezpečnostný visiaci zámok je vĺsiaci zámok spíňajúcipožiadavky minimálne bezpečnostnej triedy 3 podlh STN EN ĺ627' Visiaci zámok má tvrdený
strmeň o minimálnom priemere 10 mm. Petlice a oká' ktonimi prechádza strmeň vĺsiaceho zámku musia mať porovnatel'nú mechanickú odolnosť proti
vlámaniu ako strmeň visiaceho zámku pričom petlica a oká sú z vonkajšej strany upevnené nerozoberatelhým spojením.
Bezpečnostný zámok je zámok skladajúci sa zo zámku zadlabávacieho, bezpečnostnej cylindrickej vložky a bezpečnostnéhokovania. Všetky jeho
časti spíňajú požiadavky minimálne bezpečnostnej triedy 3 podla sTN EN 1627. vložkaje odolná proti výlačeniu a vyhmataniu. Za bezpečnostný zámok
sa považuje aj elektromechanický zámok spíňajúcipožiadavky na odolnosť uvedené v tomto odstavci.
Bezpečnostnou áuorou sa rozumie minimálne 2 bodový kovov1i uzamykací mechanizmus vertikálneho typu, horizontálneho typu alebo ich
kombináciou vo vyhotovení pevne spojenom s dverami alebo odnímatelhom. Závora alebo jej vrjsuvné istiace body sa zasúvajúdo konzol pevne

spojených so stenou ale rámom dverí v prípade ak je rám dverí zabezpečeníproti roztlačeniu' V prípade a(je záuora z vonkajšej strany dverí, tak musí
byľ uzamknutá zámkom s bezpečnostnou cy|indrickou vloŽkou opatrenou bezpečnostným kovaním (štĺtom) alebo bezpečnostným vĺsiacim zámkom
a istiace body musia byt zabezpečenépevným nerozoberatelhým spojom (napr. zvary).

Bránou sa rozumie garäžouá brána alebo iný uzatvárateľný stavebný ofuor budovy okrem dverí slúžiacik vstupu alebo vjazdu do budovy. Brána je
zabudovaná do budovy a vykazuje minimálne rovnakú odolnosť proti vlámaniu (násĺlnému vniknutiu) ako dvere pre daný kód zabezpečenia. V prÍpade
ak je brána ovládaná elektricky' tak elektromotor nemôže byľ dostupný z vonkajšej strany budovy, to isté sa vztähuje aj na staticky zabudované
ovládanie elektromotora ak nie je zabezpečenévoči neoprávnenej manipulácii.

Elelĺtonický zabezpečĺľaclsystém (Ezs) je systém

na detekciu a signalizáciu vstupu, pokusu o vstup a prítomnosti neoprávnenej osoby do objektu'
priestoru alebo na pozemok. EZS taktiež signalizuje pokus o sabotáž prvkov EZS alebo ich poruchu' Návrh, prevádzka, montáž (inštalácia)' údržba a
kontrola Ezs musia byľ vykonávané v súlade s poŽiadavkami stanovenými technickými normami spoločnosťou,ktorá má k týmto činnostiam príslušné
oprávnenia. Úoržua a kontrola EZS musia byt vykonávané vrjrobcom alebo oprávnenou servisnou spoločnostbu. Po montáži (inštalácii) EZS musí byt
vyskúšaná ÍunkčnosťEZS vrátane pÍenosu signálu. To isté platí aj pri dodatočných zmenách Ezs. Ezs disponuje záložným zdrojom napájania pre

prípad výpadku elekbickej energie. Signál z EZS môŽe byt vwedený nasledovnými spôsobmi:
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(a)
(b)

lokáIny rrývod z EZS predstavuje vrjvod poplachového signálu na akustické a optické hlásiče namontované (|nštalované) v zabezpečenom
priestore alebo jeho bezproshednej blízkosti; ak je to objektívne moŽné, tak signalĺzačnéprvky musia byľ umiestnené v dostatočnej výške aby
nebola možná manipulácia s nimi bez pouŽitia rebríka a pod.; akustické hlásiče musia byt vybavené rezervným systémom napájania.,

automatický teleÍónny vollč (ATV) je zariadenie slúŽiace k prenosu signálu z EZS na minimálne dve teleÍónne stanice, pričom mimo

prevádzkových hodín zabezpečenej prevádzky je vždy minimálne 1 osoba schopná okamžite reagovať na prijatý signál a vykonať pľimerané

(c)

9.

opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody,

pult centsalizoľanej ochľany (PCO) prijíma hlásenia od EZS o narušení zabezpečeného objektu, priestoru alebo pozemku. PCO zobrazuje,
vyhodnocuje a aľchivuje poplachové inÍormácie; je nepretrŽite obsluhovaný políciou alebo súkromnou bezpečnostnou službou (SBS), ktorá má
pre takúto činnosť platné oprávnenie; PCO overuje dostupnosť prepojenia prenosového systému s EZS v pravidelnom intervale a v prípade ak nie
je moŽné overiť spolahlivti prenos signálu medzi PCO a EZS je situácĺa vyhodnotená ako sabotáŽ a porucha EZS; SBS musí disponovať zásahovou
jednotkou s maximálnou dobou dojazdu do 15 minútod prijatiasignalizácie poplachu, sabotáže alebo poruchy EZS.

lmobilizérom sa rozumie elektronické zabezpečovacie zarĺadenie, ktoré je pevne zabudované v stroji a zabraňuje neoprávnenej jazde so strojom
Že odpojí spínaciu skrinku, odpojí riadiacu jednotku motora, preruší činnosť vstrekovania a pod..

10.
11.

tr/m,

Mechanické nezabezpečenéokná a stavebné otvory sú tie, ktoré nespíňajú zabezpečenie podlh bodu 1 1. tohto článku.
Mechanlcké zabezpečenéokná a stavebné otvory sú tĺe, ktoré sú zabezpečenéza pouŽitia niektorého z nižšieuvedených mechanických zábranných
prostriedkov:

(a)

(b)

bezpečnostnésklo, za bezpečnostnésklo sa povaŽuje bezpečnostné vrstvené sklo, sklo s dodatočne inštalovanou bezpečnostnou ĺóliou alebo
sklo s drôtenou vloŽkou' Koré vykazujú kategóriu odolnosti minimálne P2A podl a technickej normy STN EN 356; v prípade dodatočne inštalovanej
bezpečnostnej Íólie musí byť bezpečnostná Íólia inštalovaná na skle s minimálnou hrúbkou podl'a certĺÍikátu zhody inštalovanej bezpečnostnej
s požiadavkami na príslušnúkategóriu odolnosti podl'a STN EN 356; po inštalácii bezpečnostnej Íólii na sklo musí zasklenie vykazovať kategóriu
odolnosti mĺnimálne P2A podlä STN EN 356; bezpečnostná Íólia musí byť odborne inštalovaná spoločnostbu, ktorá má k takejto činnosti platné
oprávnenie; bezpečnostná Íólia musí byt naĺepená na vnútornú stranu skla a musí zasahovať až na jeho okraje,
ÍunkčnámleŽa, za ÍunkčnúmreŽu sa povaŽuje mreža tvorená ocelbvrimi prútmi s minimálnym prierezom 100 mmz s velkostbu mreŽov1ich ôk
najviac 400 cm2; mreža musí byť dostatočne tuhá a odolná proti roztiahnutiu' Prúty musia byt vzájomne spojené nerozoberatel'ným spôsobom;
mreŽu je moŽné z vonkajšej strany demontovať len hrubým násilím za pouŽitia napr. kladiva, pílky na Železo, brúsky; podlh spôsobu inštalácie
rozdelujeme mreže na:

(D

pgvne namontovaná mreŽa, ktorá musí byť z vonkajšej strany pevne a nerozoberatelhým spôsobom ukotvená (zamurovaná,

(ii)

odnímateľná mreža, Korá je uzamknutá minimálne 4 bezpečnostnými visiacimizámkami; petlice a oká, ktoni mi prechádza strmeň zámku

(iiD

zabetónovaná

a pod.) v minimálne 4 bodoch v stene alebo v ráme okna alebo iného otvoru,

musia mať minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti násilnému prekonaniu ako strmene visiacich zámkov a musia byt z vonkajšej
strany pripevnené (spojené) pevným nerozoberatel'ným spôsobom,

otváratel'ná mreža, ktoľej konštrukcia a ukotvenĺe jej závesov musí byt'vyhotovené z vonkajšej strany nerozoberatelným spôsobom;
mreŽa musí byť zabezpečená proti vysadeniu (napr. zapustením do zárubne); mreŽa musí byt uzamknutá minimálne jedným
bezpečnostným visiacim zámkom a petlice a oká' ktonými prechádza strmeň zámku musia mať minimálne rovnakú mechanickú odolnosť
proti násilnému prekonaniu ako strmene visiacich zámkov a musia byt z vonkajšej strany pripevnené pevným nerozoberatelhým

(iv)

spôsobom,

navĺjacia mreža, ktorá musĺ byťaspoň v hornej častĺotvoru pre mrežu pevne nerozoberďel'ným

spôsobom ukotvená (napr. zabetónovaná,
zamurovaná); musí byľ uzamknutá jedným bezpečnostným zámkom alebo minimálne dvomi bezpečnostnými visiacimi zámkami a petlice
a oká' Konými prechádza strmeň zámku musia mať minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti násilnému prekonanĺu ako strmene

visiacich zámkov a musia byt

(c)

z vonkajšej strany pripevnené pevným nerozoberatel'ným spôsobom; mreže musí byt vybavená
mechanizmom, ktoni zabraňuje neoprávnenému nadvihnutiu mreže,
Íunkčná okenlca je okenica vyrobená z dreva alebo kovu, ktorá je zabezpečená uzatváracĺm mechanizmom z vnÚtornej strany budovy aje
zabezpečená proti vyháčkovaniu; ukotvenie okenice vrátane konštrukcie okenice je z vonkajšej strany nerozoberatelhé; závesy okenice sú
vyhotovené z mechanicky odolnej konštrukcie a okenicu je možnéz vonkajšej strany prekonať len hrubým násilím za použitia kladiva, sekery

(d)

funkčná rcleta je roleta z vlnitého plechu alebo z ocelbv1ich alebo hlinĺkov,ých lamel v bezpečnostnom vyhotovení spíňaiúcapožiadavky

a pod.,

minimálne bezpečnostnej triedy 3 podlh STN EN 1 627; roleta musí byt dostatočnépevná a odolná proti roztiahnutiu lamel; roleta je uzamknutá
bezpečnostným zámkom, dvomi bezpečnostnými visiacimizámkami; v prípade ak je roleta ovládaná elektrickým pohonom, roleta musíbyťriadne
uzatvorená a nie je moŽné ju otvoriť bez príslušného ovládača; roletu je možnéz vonkajšej strany prekonať len hrubým násilím za použitia kladiva,
sekery a pod..
12.

MechanldĺÍmi ábľannými prcstiedkaml sa rozumejú prostriedky slúžiacena ochranu budov, priestorov a pozemkov pred neoprávneným vniknutím

13.

Za miesto' z lĺtoĺúhoje pĺedme| poIstenla alebo budova ajej konštľukčnéprvky dostupný v horizontálnom
poŽiarny rebrík, strom a pod.' Za takéto miesto sa nepovaŽuje bleskozvod a daŽdbvé zvody'

14.

pri Korom nie je možnémechanický zábranný prostriedok oddeliť
ľeĺozoberateľnéspo|enle je taký typ spojeniďpripojeniďpripevneniďukotvenia,
bez deštrukčnéhonarušenia zábranného prostriedku alebo majetku s Konim ie spojený alebo ku ktorému ie pripojený/pripevnený/ukotvený (napr.

(napr. oplotenie, brány, dvere, zámky, uzamykacie systémy, okná, mreže, trezory) Neoprávnené vniknutie je pre účelytohto pojmu nežiaduce vojdenie.

smert sa považuje terasa, prĺstavba,

zvary, nity, zamurovanĺe).
15.
16.

17.

0branným spreiom sa rozumie slzotvorný sprej určený na dočasnéparalyzovanie páchatelb pomocou bolesti očíďalebo dýchacích ciest.
0knami sa rozumejú okná' výklady a celosklené dvere s rámom.
0plotenĺm sa rozumie pevná bariéra zamedzujúca volhému vstupu na miesto ohraničené oplotením. Minimálna vtýška oplotenia je dodrŽaná vo
všethých častiach oplotenia vrátane vstupnej brány. VzdiaIenosť, ukotvenie a montáž nosných stípov musí znemožňovať sthnutie, podkopanie
a podlezenie oplotenia' Súčastbuoplotenie je aj vstupná brána.

18.

ĺ8 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony afyzicky zdatná. Osoba je
preukázatelhe odborne zaškolená ako vykonávať prepravu a ako posfupovať v prípade hroziaceho nebezpečenstva. Je vybavená funkčným mobilným
teleÍónom, vysielačkou alebo obdobným komunikačným zariadením prostredníctvom Korého môže privolať políciu. Ak je osoba vybavená strelnou
zbraňou, tak musí mať platné oprávnenie na jej držbu a nosenie.
0soba ľ/ľkonáUaiúcapĺcpraw peňazĺ a cenĺn je osoba staršia ako
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9.

Pevná tašlĺa alebo kuÍor je taška alebo kuÍor vyrobená z pevného (napr. furdený plast, koža) a neprĺehlhdného materiáĺu a zároveň musí byt

20.

Pľídavný bezpečnostný ámokje zámok doplňujúci hlavný bezpečnostný zámok. Prídavný bezpečnostný zámok musĺ byt namontovaný na dverách

1

21.

22.
23.

24'
25.

26'

uzatvorená uzatváracím mechanizmom (napr. zips, pracka).
z vnútornej strany budovy. lstiaci body zámku sÚ obvykle vedené do prídavného zariadenia pevne spojeného s dverným rámom. V prípade presklených
dverí sa musí jednať o zámok, ktoý nie je moŽne odomykať bez pouŽitia klÚča alebo ovládača' Bezpečnostná trieda zámku je minimálne zhodná
s bezpečnostnou triedou hlavného bezpečnostného zámku.

PeľnýmI dverami sa rozumejú dvere o minimálnej hrúbke 40 mm, ktoré sú vyrobené z materiálov ako napr' kov, drevo, plast alebo ich kombinácie.
Dvere vyrobené zo sololitu vyplnené papierovou voštinou a iné dveľe obdobnej odolnosti proti násilnému vniknutiu (vlámaniu) sa nepovažujú za pevné
dvere pokial' nie sú z vnútornej strany spevnené (ocelbvá platňa min. hrúbky 1 mm, Íunkčná mreŽa a pod.). Dvere sú chránené proli vysadeniu
a zasadené do dverného rámu (zárubne), ktoný je zabezpečený proti roztiahnutiu a pevne ukotvený do steny' Dvojkrídlové dvere sú zaistené takým
spôsobom aby obe krídla vykazovali rovnakú odolnosť proti vlámaniu (násilnému vniknutiu) ako dvere jednokľídlovéa sú vybavené ochranou proti
roztvoreniu zamknuých dverívysunutĺm ukotvenia napr. závorou, prídavným bezpečnostným zámkom s uzamykaním istiacich bodov do betónu alebo
ocelbvých puzdĺer. Presklené časti dverĺ s plochou skla väčšouako 600 cm2 sú chránené mechanickým zabezpečením pokial'nie je vo dverách
osadené bezpečnostné sklo. V prípade sklenených bezrámových dverívyrobených z bezpečnostného skla sa zasadenie do dverného rámu nevyžaduje.

Bozoberatel'né spojenie je taký typ spojenia, ktoré je možné rozobrať a opätovne zmontovať bez poškodenia (napr. skrutky' kliny). Na ich rozobrati€
je potrebné použiľminimálne ručnénáradie.

Schránkou je skriňový objekt, ktorého konštrukcia je odolná proti násilnému vniknutiu do jeho vnútorného priestoru a Korého rozmer alebo hmotnosť
znemožňuje jeho odnesenie' Schránka musí byť uzamknutá bezpečnostným zámkom alebo trezorov1Ím zámkom.

Stavebnými otvoĺmi sa rozumejú otvory v konštĺukciĺbudovy väčšieako 400 cm2, ktoré neslúžiak vstupu alebo vjazdu napr. svetlík' vetracia šachta'
Za stavebný otvor sa považuje aj otvor vo dverách, bráne alebo vstupnej bráne väčší
ako 400 cm2.
Sbážnik je pravidelne v proÍesii školená a cvičená osoba, ktorá je Íyzĺcky zdaná a duševne spôsobilá na výkon takejto činnosti a je zmluvne zaviazaná
k v'ýkony ochrany zvereného majetku proti odcudzenĺu počas určenej doby a stanoveným spôsobom' Ak nie je v t1ichto ZD0V uvedená strelná zbraň
ako výbava strážnika, tak strážnik môŽe byt vybavený strelnou zbraňou alebo služobným psom s osvedčenímo absolvovaní výcviku pre stráŽnu službu'

Tiesňouým tlačidlom pri EZS je mobiĺné alebo statické zariadenie, ktorého aktiváciou sa vysiela poplachovtý signál na PCO'

27.

Tlezorje špeciáĺny úschovný objekt, ktorého odolnosť proti vlámaniu je vyjadrená bezpečnostnou triedou určenou certiÍikátom zhody. CertiÍikácia musí

28.

Uzatvoreným priestorcm sa rozumie stavebne vymedzený priestor, ktorého podlaha, steny a strop sú vyhotovené z obvyklých stavebných materiálov
a prvkov v zmysle článku 5 týchto ZDOV. Dvere, brány, okná o ostatné mechanické zábranné prostriedky sú riadne uzatvorené a uzamknuté. Uzavretým
priestorom nie je oplotený priestor a priestor vo vnútľivozidla.

byt vykonaná na základe skúšokvykonaných štátom akreditovaným laboratóriom podlh normy sTN EN 1143-1. zalrczoÍ sa nepovaŽuje protĺpožiarna
skriňa. Trezory s hmotnosťou do 200 kg musia byt pevne zabudované do podlahy alebo steny (napr. zabetónované, zamurované) tak' že ich je možné
odniesť až po ich otvorení alebo vybúraní z podlahy alebo steny. Trezor musí byť riadne uzatvorený a uzamknuý a kl'účealebo kódové kombinácie od
trezorových zámkov nesmú byt vol'ne uložené (napr. v zásuvke stolu, v skľini) v mieste poistenia kde sa tľezor nachádza.

29.
30.

Uyhľadáľacĺmsystilmom sa rozumie monitorovací a lokalizačný systém, Korého detektory signalizujú neoprávnenú manĺpuláciu so strojom a zároveň

31.

UyhotoveniedveľÍ/brán:

Ustupná brána pri oplotení nemusí byt zasadená do rámu avšak musí byt zabezpečená proti vyveseniu.
systém zasiela hlásenie na dispečerské centrum. Systém je vybavený vlastným zdrojom napájania pre prípad uýpadku elektľickej energie.

(a)

základné ľyhotoľenle - všetky vstupy do poisteného priestoru sú osadené pevnými dverami vybavenými bezpečnostným zámkom alebo

(b)

rczšĺĺené
ľyhotoľenle - všetky vstupy do poisteného priestoru sú osadené pevnými dverami vybavenými:

bezpečnostným visiacim zámkom,

(D

(iD

(c)
32.

(iii)

bezpečnostným zámkom s minimálne 3 bodovlým bezpečnostným rozvorovým zámkom alebo

bezpečnostným zámkom a bezpečnostnou závorou alebo

uzamknu$imi automatickým mechanizmom v prípade ovládania elektrickým pohonom.
všetky vstupy do poisteného priestoru sú osadené bezpečnostnými dverami s bezpečnostným zámkom
s minimálne 3 bodovým bezpečnostným rozvorov1im zámkom'

bezpečnostnéryhotovenle

-

Zámok s cytindľidĺou vloäĺoumusí byt zvonku prekrybj bezpečnostným kovaním zabraňujúcim jej rozlomeniu, odvítaniu a vytrhnutiu' Kovanie
nemôŽe byť demontovatelhé z vonkajšej strany dverí. Vložka musí byľ odolná proti vytlačeniu a Whmataniu'

't.
2.

clánot

t4

Záverečnó ustanovenia

ZD0V tvoria neoddeliteľnúsúčasťpoistnej zmluvy a zmluvné strany môžu upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poĺstnej zmluve ak to nie je v
ZD0V výslovne zakázané'
Tieto ZDOV nadobúdajú účinnosťdňom
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Osobitné poistné podmienky
pľe poistenie strciouých zaľiadenĺ a elekľonických zaľiadenĺ

1.

l

clánot

Tieto osobitné poistné podmienky pre poistenie strojovtich zariadení
a eleKronických zariadenĺ (dälej len ,,OPPSE") doplňujú ustanovenia
Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku (d?lei len
,,VPPM") a sú neoddelitelnou súčastbu poistnej zmluvy. Poistenie
strojových zariadení a elektronických zariadení sa riadi príslušnými

(c)

ustanoveniami Občianskeho zákonnÍka' VPPM' týmito 0PPSE a poistnou

(e)

zmluvou.

1.

Oanot

(d)

3.

2

2.

ĺ.

2.

článot 3

3.

sa

vymieňajú kvôli nýchlemu

(d)
(e)

a rotačný pohyb (napr. ložiská' piesty' vložky valcov a pod.),
sklených, keramických dielov a častípoisteného zariadenia,

0

eleKroinštaláciách a optických vláknach.

Okrem výluk uvedených vo VPPM sa toto poistenie nevztähuje na škody na

poistených zariadenĺach priamo alebo nepľiamo spôsobených alebo
vzniknutých:

(a)

(b)

(c)
(d)
(e)

0

Poistné rizItĺá

(s)
(h)

(c) premiestňovania v rámci miesta poistenĺa,
v dôsledku náhodnej škodovei udalosti, ktorá nie je z poistenia vylúčená
a spája sa s ňou povinnosť poistbvatelh poskytnúťpoistné plnenie, tzv.

(i)
Ú)

Poistenie sa uzťahuje aj na škody spôsobené na poistenom zariadenĺ jeho
demontážou a následnou spätnou montážou za účelomčistenia, údržby
alebo premiestňovania v rámci miesta poistenia.

(k)
(|)

rlák.

Výlukyzpoistenia

súčastizariadenĺ' diely a nástľoje, Koré sa pravĺdelne vymieňajú pri
zmene pracovných Úkonov alebo pri opotrebovaní (napr. rezné
nástroje, matrice, Íormy, kokily, razidlá' ryté a vzorkované valce,

opotrebovaniu alebo starnutiu (napr. hadice' tesnenia, gumové či
plastové vtistielky' pásy, retaze' remene' radlice pluhov, pracovné
vymenitelhé časti polhohospodárskej' stavebnej adrevárskej
techniky, keÍy, pneumatiky, laná, drôty, sitá, pracovné časti drvičov,
korčeky na kamenie alebo betón, káble),
vr/murovky, výstelky a nanesené vrstvy (poknývky), ktoré musia byť
podlh skúsenostípočas obdobia životnosti poisteného zariadenia
viackrát vymenené (najmä pri peciach, ohniskách alebo iných
zarĺadeniach produkujúcich teplo, zariadeniach na produkciu pary),
častípoistených zariadení pre klzné a valivé uloŽenia pre priamočiary

(c)

zarĺadenia počas jeho:
(a) prevádzky'
(b) prestávky v prevádzke'

clánot5

škody vzniknuté pri prácach pod zemou, alebo tunelových prácach.

akumulátory, poistky, svetelné zdroje)'
pravidelne
a časti, ktoľé

Toto poistenie sa vztahuje na poškodenie alebo zničenie poisteného

poistenie technických

kardiostimulátory, načúvacieprĺstroje'
dáta s tl'ýnimkou operačného systému v zmysle článku 2 bod 2. týchto
OPPSE,
verejné prenosové a distribučnésústavy eleKriny, plynu, vody, tepla

(b) diely

Poistná hodnot'a

4

gyroboardy

a hoverboardy,

V prípade ak sÚčasne nedošlo z tej istej príčinyku poškodeniu alebo
zničeniu poisteného zariadenia, za ktoré je poisťovatel' povinný poskytnúť
poistné plnenie, poistenie sa nevztahuje na:

(a)

Poistnou hodnotou je nová hodnota poistenej vecĺ ak nie je vpoistnej
zmluve uvedené inak. Je to hodnota, ktorú je nutné v danom čase a na
danom mieste vynaložiť na znovunadobudnutie veci rovnakej alebo veci
porovnateľného druhu' kvaliý a qikonu vrátane nákladov súvisiacich sjej
obstaraním (náklady na dopravu, montáž, uvedenie do prevádzky a colné

clánot

(h)

pevne

zabudovanú v motorovom vozidĺe okrem prípadov ak tvoria súčasť
poisteného súboru zariadení, v takomto prípade sa automaticky
dojednáva pre tieto predmety ročný limit poistného plnenia vo výške
10% z poistnej sumy súboru zariadení ak nie je v poistnej zmluve
uvedené inak; ttjmto sa však poistenie nevzthhuje na predmeý
uvedené v písmene (c) tohto bodu aj ked' sú súčasťoupoisteného
súboru pokial'to nie je osobitne uvedené v poistnej zmluve,
notebooky, tablety, mobilné teleÍóny' elektronické čítačkykníh'
Íotoaparáty, prenosné audio a video zariadenia a ostatnú spotrebnú
elektroniku, ultrzvukové zariadenia a endoskopy.

podvozok, nápravu, prevodovku, motor, kabínu vrátane vybavenia
vozidiel patriacich do kategórií N a 0, ak bola škoda spôsobená pri
jazde a nie pracovnou činnostbu ýchto vozidiel'

a verejné elektronické komunikačnésiete'

,,operačný systém").
Ak je to osobitne uvedené v poistnej zmluve, tak toto poistenie sa vzt'ahuje
aj na:
(a) základy' rámy, ukotvenia a podstavce zariadení, ak nie sú súčastbu
alebo príslušenstvom poisteného zariadenia,

a iné poplatky).

1.

(g)

Toto poistenie sa vztähuje aj na dátové nosiče pevne zabudované
v riadiacej ďalebo regulačnej jednotke poisteného zariadenia vľátane
operačnéhosystému zabezpečujúceho vtikon základných Íunkcií
poisteného zariadenia, ktonj sa dodáva spolu so zariadením (d?lej len

(c)

1.

0

a pokynmi výrobcu a
sú riadne udrŽiavané a uŽívanélen na účelyna ktoré sú určené a
v čase dojednávania poistenia a v čase vzniku poistnej udalosti boli
preukázatelhe v prevádzkyschopnom stave'

(b) prenosnú (mobilnú) elektľoniku ďalebo elektroniku

lietadlá, plavidlá, kol'ajové vozidlá' prĺpadne iné zariadenia schopné
pohybu v atmosÍére,

(d) bicykle, elektrické bicykle, elektrické kolobežky,

Predmet poistenia

Predmetom poistenia sú strojové zariadenia, elektronické zariadenia a ich
príslušenstvo (dhlej spolu aj ,,zariadenia") ktoré:
(a) bezchybne prešli skúšobnými,preberacími a výkonovými skúškami a
(b) boli uvedené do prevádzky v súlade s platnými právnymi predpismi

(c)

2.

(b)

Úvodné ustanovenla

4.

akoukolvek živelnou udalostbu, poŽiarom, chemickým výbuchom,
dymom,

kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadenĺ,
nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa s posádkou,
náľazom alebo zrútením lietajúceho telesa bez posádky'

aerodynamickým treskom, pádom stromov, stožiarov a iných
predmetov,
krádežou vlámaním, lúpežou, poškodenímalebo zničenímv súvislosti
s krádežou vlámaním alebo lúpežoualebo pokusom o ne, prostou
krádežou (tzn. prisvojením si veci bez prekonania mechanických
zábranných prostriedkov chrániacich vec proti krádeŽi)' úmyselným
poškodenímalebo zničenímtretbu osobou,
nedostatočným používaním,dlhodobým uskladnením alebo
nesprávnou údžboupoisteného zariadenia,
použitím poisteného zariadenia v rozpore s pokynmi qirobcu,
technickými podmienkami alebo technichimi normami,
prirodzeným opotrebovaním alebo predčasným opotrebovaním,
stratou, poškodením, zničením,poruchou, vymazaním, skreslením
alebo modiÍikáciou dát poisteného zariadenia spôsobené škodliuým
soÍtvérom,
neoprávneným vstupom do počítačového
systému,
v dôsledku kavitácie'

Okrem vtýluk uvedených v bode 3. tohto článku sa toto poistenie nerztahuje
na:

(a)

Toto poistenie sa neuďahuje na:
(a) motorové vozidlá patsiace do kategórií M a L'
1t3

škody, za ktoré ručízo záRona alebo na základe zmluvy vtýrobca,
dodávateľ, predávajúci' opravár alebo iný zmluvný partner,

(b) škody na vzhlhde a estetické nedostatky, ktoré neovplyvňujú

(c)

(d)
(e)

5.
6.

(f)

Íunkčnosťpoisteného stroja,
náklady vynaloŽené na údrŽbu, obvyklú starostlivosľ, ošetrovanie
poisteného stroja alebo náklady v súvislosti s odstraňovaním
Íunkčných nedostatkov, ak tieto nedostatky neboli spôsobené
poistnou udalostbu, za ktorú je poistbvatel'povinný poskytnúť poistné
plnenie; t.i. náklady' Koré by bolo potrebné vynaloŽiť aj bez vzniku
poistnej udalosti,
náklady spojené s modiÍikáciou zariadenia akýmkolvek spôsobom,
škody všetkéhodruhu na prevádzkovrjch a pomocných látkach (napr.
palivá, mazivá' chemikálie, Íiltračnéhmoý' chladivá, katalyzátory)

0d ustanovenĺ bodov

ĺ. aŽ 4.

'

2.

zariadenia v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti,
poškodeniu poisteného zariadenia, tak poistbvatel' poskytne poistné
plnenie vo výške primeraných a hospodárnych nákladov potrebných
na opravu zariadenia, zvyčajných v mieste a čase vzniku poistnej
udalosti; tieto náklady zahŕňajú aj náklady na:
dopravu poškodenéhozariadenia, alebo jeho poškodenej časti

(D

(iv)

4.

Dátový nosič je dátová pamäťurčená na ukladanie dát čitate|hých

5.

Za dym sa považuje dym' ktonj náhle unikol zo spalbvacích, vykurovacích,

strojom.

poistnej sume

provizórnu opravu poškodeného zariadenia, avšak len v prípade
ak sú tieto náklady súčasťoucelkovtich nákladov na opravu
a nenavyšujú celkové poistné plnenie.

6.
7.

8.

postupovať podlä písmena (a) tohto bodu.

Ak bol poškodený alebo zničený len operačný systém, poisťovatel'poskytne
poistné plnenie vo vtiške nákladov potrebných:

(a)
(b)

3.
4.

na obnovu stavu operačného systému pred vznikom škody alebo

opätovnú inštaláciu operačného systému,

s ročným limitom plnenia vo vlýške 1 000,00 EUR; tieto náklady však
nezahŕňajú hodnotu operačného systému samotného'

9.

10.

1.

llárazom alebo mĺtenim lietaiúceho telesa bez posádky rozumieme

llárazom alebo zľútenĺmlietajúceho lelesa s posádkou ľozumieme

náraz alebo zrútenie sa lietajúceho telesa s posádkou (lietadlo, klzák,
vrtul'ník, vzducholod', lietajúci balón, rogalo a pod.), jeho častí,objektov
alebo posádky' ktoré z neho vypadli'Zanáru alebo zrútenie sa lietajúceho
telesa s posádkou sa povďujú aj prípady' ked' lietajúce teleso vzlietlo
s posádkou, ale v dosledku udalostĺ, ktorá predchádzala nárazu alebo
zrúteniu posádka lietajúce teleso opustila.
Pád sÚomou' složiaľova iných predmetovje pohyb stromov, stoŽiarov
a iných predmetov, ktoný má znaky pádu vyvolaného zemskou gravitáciou
pričom objekt nie je súčastbupoistenej vecĺ,

následok jeho zrtýchlené opotrebovanie, alebo zrýchlené opotrebovanie
súčastí,súčiastokalebo prvkov zariadenia.

12' Zayeuäildĺyschopný

stav sa považuje taký stav zariadenia, pri ktorom
je po úspešne dokončenom skúšobnom a preberacom teste a skúšobnej
prevádzke schopné plniť Íunkcie a dodržiavať hodnoty projektovtich
parametrov v medziach stanovených technickou dokumentáciou alebo

Povinnostl pols{eného

qirobcom.

0krem povinností stanovených právnymi predpismi adokumentami
uvedenými v článku 1 bod 1. týchto 0PPSEje poistený povinný:
(a) používaťpoistené zariadenie len k účelomstanoveným v'ýrobcom
podl'a návodu na obsluhu alebo technickýmĺ podmienkami; dodžiavať

technické a dälšie normy vzthhujúce sa na prevádzku a údÉbu

(b)

v kvapaline pr| prudkom
lokálnom poklese okolitého tlaku. Po zániku podtlaku, ktorý ju vytvoril
zaniká kavitácia implóziou' Kavitácia vznĺká v technických zariadeniach
pohybujúcich sa rýchlo v kvapaline (napr. na lopatkách lodných skrutiek,
lopatkách turbín, v čerpadlách, v ohyboch rúr).

zariadenia nastane, ak je zariadenie
prevádzkované v rozpore s technickými podmienkami (pouŽívanie
zariadenia na účely'ku ktonim nie je určené,zanedbávanie údrŽby
aproÍylaktiky' trvalé predimenzovanĺe prevádzkových parametrov
zariadenia spôsobené zlým nastavením zariadenia a pod.), čo má za

poistné plnenie do v'ýšky časovej hodnoty tejto veci.

čHnot 8

lhľitácla je hydrodynamická dutina' vytvorená

1ĺ. Pĺedčasnéopobeboľanie

V prípade ak dĺely potrebné na opravu poškodenéhozariadenia uŽ nie sú
dostupné na trhu a nie je moŽná ich adekvátna náhľada, zariadenie sa
považuje za zničenéa poistbvatel'poskytne poistné plnenie zodpovedajúce
časovej hodnote poškodeného zariadenia v dobe ľzniku poistnej udalosti.

Ak došlo pri poškodení alebo zničenípoisteného zariadenia ku škode na
niektorej veci podlb článku 5 bod 2. ýchto 0PPSE, poistbvatel'poskytne

Elektonické zariadenia sú zariadenia, ktoré pre svoju Íunkciu vyuŽívajú
v prevažujúcejmiere elektronické prvky.

náraz alebo zrútenie sa RC modelu alebo bezpilotného lietadla (dron), Koré
sú pohyblivé a dial]ĺovo ovládané signálom na diallĺu' RC model je rádiom
riadený model zmenšeniny, resp. napodobeniny lietajúceho prostriedku
(napr' lietadlo' vrtul'ník).

Vprípade ak by celkové náklady podla písmena (b) prevyšovali časovú
hodnotu poisteného zariadenia v čase bezprostredne pred vznikom
poistnej udalosti, poistená vec sa bude považovať za zničenúa bude sa

2'

Dátami sa rozumejú strojom čitatel'néinÍormácie a sottvérovéWbavenĺe

sušiarenských alebo varných zariadení.

zariadenia, najviac však do výšky časovej hodnoty poisteného

do opravovne a z opravovne,
rozobratie a zloŽenie poškodeného zariadenia,
(ĺii) colné a iné poplatky ak boli zahrnuté v
poškodeného zariadenia,

Chemický výbuch je nichle prebiehajúce horenie zmesi horlhvej látky
s kyslíkom, vzduchom alebo iným oxidantom (napríklad chlór) sprevádzaný
nýchlym vznikom splodín horenia alebo tepelného rozkladu a pľudkým
nárastom ich tlaku. Chemickým v'ýbuchom môŽe byt explozívny rozklad
látky. Podmienkou chemického vr''ibuchu je prítomnosť horlhvej látky,

uložené na dátov,ých nosičoch.

Poistné ptnenie

(iD

Aeĺodynamiclaý tresk je tlaková vlna vwolaná preletom nadzvukového

oxidačnéhoprostľiedku a iniciačnéhozdroja' Horlävá látka musí byt
v určitom množstve medzi dolnou medzou v'ýbušnosti a hornou medzou

3.

Spotuúčast'

Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k:
(a) zničeniu poisteného zarĺadenĺa, tak poistbvatel' poskytne poistné
plnenie vo výške zodpovedajúcej nákladom na znovunadobudnutie

(b)

Uýtdad poimov

výbušnosti.

Pokial'sa v poistnej zmluve vyslovene nedohodnú zmluvné strany inak, tak
pre prenosnú (mobilnú) elektroniku v prípade poistnej udalosti zapríčinenej

článot 7

čÉnor9
lietadla.

uvedené v poistnej zmluve.

pádom, poliatím tekutinou alebo ponorením do tekutiny platí spoluúčasťvo
výšRe 25o/o, minimálne však fixná čiastka dojednaná v poistnej zmluve.

'l.

1.

sa je moŽné odchýliľ ak je tak vrj'slovne

V poistnej zmluve je možnédojednaľ aj iné vlýluky z poistenia.

6

v prípade vzniku poistnej udalosti uschovať všetky poškodené časti

poisteného zariadenia do doby' kým poisťovatel'nedá súhlas na ich
odstránenie.

okrem olejovtých a plynových náplní transÍormátorov,
škody spôsobené prepravou zariadení ako nákladu.

cHnor
ĺ

(c)

poisteného zariadenia,
zabezpečiť obsluhu alebo riadenie poisteného zariadenia osobou,
ktorá má predpísanú kvaIiÍikáciu alebo oprávnenie, alebo osobou
ktorá bola preukázatel'ne na obsluhu alebo riadenie poisteného

zariadenia zaškolená,
213

13. Počĺtačoľý
systém pozostáva

z hardvéru, operačnéhosystému
a aplikačných programov (ostatné programové vybavenie zariadenia).

14'

Poškodením zariadenla sa rozumie také poškodenie, Koré je moŽno
odstrániť opravou' prĺčomnáklady na túto opravu neprevrýšia čiastku
odpovedaiúcu časovej cene zariadenia v čase bezprostredne pred vznĺkom
poistnej udalosti.

15. PoŽlaĺom je oheň v

podobe vidĺtelhého plameňa, ktoný vznikol mimo

určenéhoohniska, alebo ktorý takéto ohnisko opustil a vlastnou živelnou
sa rozšíril alebo bol páchatelbm úmyselne zaloŽený ďalebo rozšírený; za

požiar sa povďujú aj ieho sprievodné javy v podobe tepla a splodín horenia

vznikajúcich pri požiari a pôsobenie hasiacej látky použitej pri hasení
poŽiaru.

16' Prircdzeným opobebovanim sa pre účelytohto

poistenia rozumie

postupný proces opotrebovania zariadenia, sposobený jeho používaním
počas prevádzky alebo inými aktívnymi vonkajšímĺvplyvmi dlhodobého
charaKeľu (trvalým pôsobením chemických, teplotných, mechanických
a eleKrických vplyvov a pod.) Prejavuje sa predovšetkým postupným
znižovaním hodnôt parametrov stanovených výrobcom pre daný typ

zariadenia.

17'

Pľíslušenstvom zaľiadenla sa rozumie pomocné zariadenie, pomocné
prístroje a prostriedky so zariadením pevne spojené, Koré sú po technickej

stránke nevyhnutné pre činnosťzariadenia podla jeho účelu'Za
príslušenstvo zariadenia sa nepovažujú akékolVek dáta.

ĺ8. PloÍylaklika je pravidelná

kontrolná, nastavovacia a kalibračná činnosťk
zabezpečeniu presnej činnosti strojov, technológií a zariadení.

19. stÍoiom sa

rozumĺe technické zariadenie pozostávajúce
spojených dielov a súčiastok.

zo

vzájomne

20. Sľoiové zariadenia

sú stroje, prístroje, súbory stľojov, naprĺklad rnirobné
linky' pruŽné vtýrobné systémy a pod', ktoré majú samostatné technickoekonomické určenie a qirobcom, dovozcom či predajcom stanovené

plnenie prevádzkovo-technických Íunkcií.Strojovézariadenia

môŽu

obsahovať aj elektronické prvky.

21. Škodlivý soÍtueľ je

soÍfuér, ktoď sa dokáŽe sám šĺriťbez vedomia
pouŽĺvateläzahŕňajúcv sebe počítačové
vírusy, červy, trójske kone,

adware, spyware a pod..

22.

ÚJd]žbouzaŕadenIa sa ľozumie súhrn činnostízabezpečujúcichtechnickú
spôsobilosť, prevádzkyschopnosť, hospodárnosť a bezpečnosťprevádzky
zariadenia' Tieto činnosti spočívajÚ predovšetkým v pravidelných
a preventĺvnych obhliadkach, ošetrovaniach a nastavovaniach zariadení,
v dodržiavanímazacích plánov, vo včasnej vrimene opotrebovaných dielov,
alebo skupín a častízariadení a to všetko v súlade s platnýmĺ predpismi,
ustanoveniami alebo pokynmi danými vrirobcom.

23.

Uodovodným zariadenim sa rozumejú:
(a) vnútri budovy alebo stavby pevne zabudované vodovodné alebo

kanalizačné potrubia, vykurovacie, klimatizačné, solárne alebo

(b)

(c)

hasiace systémy, vrátane pripojených sanitárnych zariadení, armatúr
alebo zariadení pripojených na tieto systémy,
vnútorné potrubia určené na odvod atmosÍérických zrážok,
nádrže, ktoré nie sú súčastbusystémov podl'a písmena (a) tohto
odseku.

24. Zničenĺm zaľladenla sa

rozumie taký stupeň poškodenia, ktorý nie je

možný odstrániť opravou, pľičom zariadenie už nie je možnéviac používať
povaŽované i také poškodenie
k pôvodnému účelu.Za zničenie

je

zariadenia, ktoré možno opravou odstránit' ale náklady na takúto opravu
by presiahli časovúcenu zarladenla v čase bezprostredne pred poistnou
udalosťou.

1

.

2.
3.

Glánok

ĺl

Záverečné ustanoventa

0PPSE tvoria neoddelitelhú súčasťpoistnej zmluvy a zmluvné strany môžu
upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to nie je v
OPPSE uýslovne zakázané'
Ustanovenĺa ttýchto 0PPSE týkajúce sa poisteného platia aj pre poistníka
(pokial' je poistnĺk osobou odlišnou od poisteného) ďalebo na inú
oprávnenú osobu.
Tieto OPPSE nadobúdajú účinnosťdňom07'03.20ĺ8
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PREMIUM
INSURANCE COMPANY

PREMIUM UPPZ2O2OIO2
PBEM|UM lnsurance Company Limited, pobočka poistbvne z iného členskéhoštátu

Všeobecnépolstné podm aenky
pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
(poistný princíp Loss Occurrence)

Článol ĺ

Náklady právnej obhajoby nezvyšujúpoĺstnú sumu a poistbvatel'
poskytne ich náhradu spolu s náhradou škody maximálne do v'ýšky
poistnej sumy, či do v,ýšky sublimitu, ak sa náklady právnej obhajoby
týkajú nárokov z poistného rizika limĺtovanéhov poistnej zmluve

Úvodne ustanovenia

PREM|UM lnsurance Company Limited' poistbvňa so sídlom 68 George Borg
0livieľ Street' sTJ ĺ081' St' Julian's' Malta, zapísaná v Registri spoločností na
Malte s číslomzápisu c 9'lĺ71 a konajúca na územíSlovenskej republiky
prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREM|UM lnsurance Company

sublimitom poistného plnenia.

Limited' pobočka poistbvne z iného členskéhoštátu' so sídlom Námestie
Mateja Korvína 1' 811 07 Bratislava - mestská časťStaré Mesto, Slovenská
republika, lč0: 50 659 669, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu
Bratislava l, oddiel: Po, vložka číslo:3737/8 (d'alej len ,,poistbvatel"') sa
zauäzuje poskytnúľ náhradu škody v podobe poistného plnenia za podmienok
stanovených v poistnej zmluve, ktorej neoddelitel'nou súčastbusú aj tieto
Všeobecnépoistné podmienky pre poĺstenie všeobecnej zodpovednosti za
škodu (dhlej len ,,PREMIUM vPPz"), a to za predpokladu' Že poistený za škodu

1.

sa vzt'ahuje na škody, ktoré nastali na územĺSlovenskej
republiky, českej republiky, Mad'arska, Polska alebo Rakúska, ak nie je
v poistnej zmluve uvedené inak.

6.

Rozsah náhrady škody je zo strany poist'ovatel'a limitovaný vtýškou poistnej
inými sublimitmi dojednanými
sumy, limitom poistného plnenia,
v poistnej zmluve a v týchto PREM|UM VPPZ' Sublimĺt dojednaný v poistnej
zmluve, či uvedený v ýchto PREM|UM VPPZ nezvyšuje poistnú sumu'

1.

Predmet a rozsah poistenia

Poistený má právo, aby poisťovatel'

za neho vyplatil

v súvislosti s poistenou činnostbu škodu vzniknutú na

b)

2.
3.

4'

a

Poistenie sa nevzthhuje na škody presahujúce nižšieuvedené sublimity,
ktoré poisťovatel' poskytuje v základnom poistnom krytí' pričom poistený
má moŽnosť po dohode s poistbvatelbm si v poistnej zmluve dojednať (nad

a)

škoda na veci znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane
následnej majetkovej ujmy alebo ušléhozisku vyplývajúcich z0 stľaty
možnosti používaťpoškodenú vec alebo zo straý Íunkčnosti
poškodenej veci'
škoda na zdraví znamená telesné poranenie osoby vrátane choroby
alebo usmrtenia a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého
zisku; pričom za škodu na zdraví sa považujú aj regresné nároky
Sociálnej poisťovne ďalebo zdravotných poistbvní súvisiace so škodou
na zdraví iných osôb než zamestnanca poisteného.

b)

na odloŽených veciach zamestnancov poisteného vo v1iške nad
za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného
poistného obdobia nad l0ooo,oOEUR, ak t'ým nie je dotknuté
obmedzenie rozsahu zodpovednosti poisteného za škodu na
2 500,00 EUB

odloŽených veciach zamestnancov, ustanovené všeobecne záviiznými

právnymi predpismi, v takomto prípade poistbvatel' poskytne poistné
plnenie iba do v'ýšky ustanovenej všeobecne záuánným priĺvnym
predpisom, bez ohlhdu na skutočnosť,či je zamestnanec s poisteným
v pracovnoprávnom vzľahu; pričom toto poistné krytie sa vzt'ahuje aj
na škody spôsobené krádežou, ak k nej došlo odcudzením odložených
vecí zamestnancov poisteného, ku ktorej došlo prekonaním prekažky
alebo opatrení chrániacich odložené veci zamestnancov poisteného

Poistenie sa vzt'ahuje aj na škodu vzniknutú v čase trvania poistenia
avady ýrobku, ktoré boli realizované, vyrobené

v dôsledku vady práce

alebo uvedené do obehu {lučne počas trvania tohto poistenia.

Poistený mátiež právo na náhradu účelnevynaloŽených nákladov:

účelomzabránenĺu vzniku škody, na ktorú sa

c)

poistenĺe vzťahuje ďaleboza Účelom zabráneniu zväčšeniurozsahu už
vzniknutej škody' na ktorú sa poistenie vzthhuje; s qinimkou nákladov
vzniknutých polícii' hasičskémua záchrannému zboru alebo iným

proti kádeži;

na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov vo výške nad
za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného

2 500,00 EUR

poistného obdobia nad 10000,00EUR' ak tým nie je dotknuté
obmedzenie rozsahu zodpovednosti poisteného za škodu na

subjeKom' ktoré sú povinné zasahovať vo verejnom záujme na
základe právnych predpisov. Výška týchto nákladov je obmedzená do

vnesených alebo odložených veciach návštevníkov, ustanovené

všeobecne záviiznými právnymi predpismĺ, v takomto prípade
poistbvatel' poskytne poistné plnenie iba do vlýšky ustanovenej

výšky max. 20% z poistnej sumy pre poistenie zodpovednosti za škodu
pokial' nie je v poistnej zmluve uvedené inak, pričom poistenie podl'a
tohto bodu sa nevzťahuje na akékolvek náklady vynaloŽené poisteným
na údŕbu, opravu, v1Ímenu alebo zlepšenie prevádzkovaného

b)

dohody prenajaté alebo odovzdané do uŽívania na prevádzkovanie
Poistenej činnosti poisteného vo vtiške nad 20 000,00 EUR; pričom
škody vzniknuté na týchto nehnutel'nostiach
dôsledku ich
opotrebenia, nadmerného mechanického zať'aženia alebo používania
v rozpore s určením,sú z poistného krytia absolútne vylúčené;

v

Poistenie sa vďahuje len na škodu' ktorá vznikla ako následok škodovej
udalosti uzniknutej počas platnosti poistnej zmluvy (poistný princíp ,,Ĺoss
0ccurľence').

a) Koré vynaložĺlza

Výluky z poistenia

niŽšie uvedený rozsah) ich rozšírenékrytie; teda ak nie je v poistnej zmluve
uvedené inak' poistenie sa nevztahuje na škody:
na nehnuteľnostiach, Koré boli poistenému na základe písomnej

poškodenému

veci ďalebo škodu

na zdraví pričom:

a)

Poistenie

Článol3

zodpovedá v zmysle platných právnych predpisov.

Článot 2

5.

všeobecne záväzným právnym predpisom; pričom toto poistné krytie

sa

zariadenia alebo vybavenia;

právnej obhajoby (max. do tariÍnej odmeny advokáta) v súvislosti
s nárokom vzneseným proti poistenému v dôsIedku škody, na ktorú sa

d)

poistenie vztähuje, a to aj v prípade' ak bol nárok vznesený proti
poistenému neoprávnený, to však všetko za predpokladu že
poistbvatel' úkony obhajoby poisteného vopred odsúhlasil. Poisťovateľ

vztahuje

aj na škody spôsobené

krádeŽou,

ak

k

nej

došlo

odcudzením odloŽených vecí návštevníkov poisteného, ku Korej došlo
prekonaním prekĺážkyalebo opatrení chrániacich odloŽené veci
návštevníkov poisteného proti krádeŽi;
a iných cennostiach, ako aj na veciach historickej,
kultúrnej, umelecke.i alebo zbeľatelskej hodnoty (obrazy, sochy,

na klenotoch

vo výške nad 330,00 EUR za jednu
peniazoch
vo v'ýške nad 165,00 EUB.
vec/zbierku a za škodu na
zbierky známok a pod.)

je

namiesto náhrady nákladov obhajoby oprávnený ustanoviť
poistenému na nevyhnutne potrebný čas právneho zástupcu' ktoný
bude poisteného zastupovať v konaní o náhrade škody na náklady
poistbvatelä. Poisťovateľsi vyhľadzuje právo vyšetriť' preskúmať

2.

a mimosúdne vyrovnať akýkol'vek nárok podľa vlastného uváŽenia.

L/6

Poistenie sa nevzthhuje ani na nižšieuvedené poistné riziká, ktoré je však
možnépo dohode s poistbvatelbm pripoistit; teda ak nie je v poistnej
zm]uve uvedené inak, poistenie sa nevzthhuje na:

a)
b)

c)

j)

regresné nároky Sociálnej poistbvne a zdravotných poistbvní
vzthhujúce sa k pracovným úrazom zamestnancov poisteného;
škody vzniknuté v dÔsledku poškodenia zdravia zamestnanca alebo
vyplývajúce z chorôb z povolania;
zodpovednosť poisteného za poškodenie a zničenie prevzaých

k)
l)

hnutelhých vecí, ktoré poistený prevzal za účelomspracovan|a,
opravy, úpravy' predaja, úschow, prepravy' uskladnenia alebo

m)

poskytnutia odbornej pomoci (veci prevzaté1;

d)

zodpovednosť poisteného za poškodenie a zničenie hnutel'ných vecí,

e)

škody ktoré priamo nevyplývajú z hmotného poškodenia veci, či

D

zodpovednosť poisteného za škodu

n)

ktoré poistený prevzal do užívaniaza účelomv'ikonu svojej

prevádzkovej činnosti (veci prevzaté užívané1;

o)

škody na zdraui (čisto finančná škoda);

na veci v dôsledku náhleho
anepredvídatelhého úniku znečisťujúcichlátok (havarijné

p)

znečistenie);

q)

s)

akékolvek nároky súvisiace so zásahom do práva na ochranu
osobnosti, či iné náklady vzniknuté v dôsledku existencie

h)

škody vzniknuté v dôsledku poškodenia alebo straty Íunkčnosti

i)
j)

nemajetkovej ujmy;

nadzemných a podzemných vedení akéhokolVek druhu;

a lomov, alebo tažby a tunelovania;
škody spôsobené v dôsledku vibrácií' výkonu demolačných alebo
búracíchprác alebo nakladania s uýbušninami;
škody spôsobené odcudzením vecí pri v1Íkone strážnej služby;

škody spôsobené vlastnícfuom, prevádzkou alebo

m)

škody vyplývajúce z vlastníctva alebo prevádzky skládky odpadov

n)
o)
p)

r)

údrŽbou

s)

železničnýchdráh, vlečiek, električkovrich tratí, lanoviek, vlekov
vrátane na nich prevádzkovaných dopravných prostriedkov
a zariadení,

vrátane likvidácie a separácie odpadov;

škody spôsobené výľobkom, ktor,ý

je

t)

súčastbudopravného

prostriedku z oblasti akéhokol'vek druhu (cestná' letecká, námorná,
Železničná a pod.) hľomadnej či individuálnej dopravy;
škody spôsobené v'ýrobkom' ktorého použitie je určenépre potreby
zdravotníctva (lekárstva)' kozmetiky, ošetrovatelstva alebo Íarmácie;

u)

škody spôsobené pasúcimi sa hospodárskymi zvĺeratami alebo

v)

divokou zverou na lúkach, stromoch, záhradných, polhých a lesných
kultúrach,

3.

Poistenĺe sa dalej nevztahuje na zodpovednosťza škodu spôsobenú:
poisteným' ktorý sa zauiazal k náhrade škody na základe dohody nad
rámec stanovený všeobecnými záuäznými právnymi predpismi; toto
sa však nevztahuje na škodu, za ktorú by poistený na základe
všeobecne záuäzných právnych predpisov zodpovedal aj v prípade,

a)

ak by sa

b)
c)
d)
e)
Í)
s)

k zodpovednosti

za škodu zmluvne alebo

4.

porušením právnej povinnosti poisteným v čase pred uzavretĺm
poistnej zmluvy;

i)

pôsobenia jadrovej energie alebo

spôsobenú pôsobením tepĺoty' unikajúcich látok (plynov, pár, dymu
apod')' hluku alebo pozvol'ného prenikania vlhkosti;
spôsobenú ĺormaldehydom, azbestom' kemíkom, perzistentnými
organichimi látkami, polychrómovanými biÍenylmi, metyltercbuýl
éterom, olovom, onuťou, umelým minerálnym vláknom;
spôsobenú hubami, plesňami alebo podobnými organizmami
a akýmikolvek vedläjšímiproduktmi alebo zamorenĺm
nich
vzniknutých (napr. mykotoxíny' spóry);
spôsobenú uýpadkom alebo kolísaním verejných rozvodov elektriny,
plynu, vody, tepla a verejných elektronických komunikačných sietí;
spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastnĺctva, správy alebo prevádzky
akéhoko|vek motorového vozidla poisteným alebo ním poverenou
osobou pokial' sa na toto motorové vozidlo uzt?huje povinnosť
uzatvoriť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla' pričom táto vtjluka sa
nevzt'ahuje
škody spôsobené prevádzkou strojov na
automobilovom podvozku, ak škoda nastane v dôsledku pouŽívania

z

d)

poistenie zodpovednosti za škodu' alebo z ktorej vyplývajúce nároky
sú predmetom akéhokolvek povĺnného, zákonného alebo povinne

e)

povinnosti alebo

Í)

spôsobenú alebo vyplývajúcu zo straty, poškodenia, zničenia,
poruchy' vymazania, skreslenia alebo modiÍikácie elektronichých dát

s)
h)

ĺunkčnostialebo ceny vyplývajúcich z toho;
sadaním, zosuvom pôdy, eróziou, priemyselným odstrelom alebo
v dôsledku poddolovania;

spôsobenú alebo vyplývajúcu z pôsobenia magnetických alebo
elelĺtromagnetických polí a ich žiarenia;

216

spôsobenú alebo vyplývajúcu z alĺejkolvek súvislosti s vlastnÍctvom,
držbou či prevádzkou lietadla, lode alebo s iným vzdušným ďalebo
vodným dopravným prostriedkom;

dlhodobým pôsobením či vplyvom prevádzky alebo inej činnosti
poisteného na okolie, kedy nie je moŽné objektĺvne určiťčas
náhodnej udalosti, Korá bola príčinouvzniku škody, alebo nie je
moŽné objektívne zistiť čas vzniku škody;

poskytovaním zdravotnej starostlivosti, lekárnických sĺužiebalebo

poskytovaním služieb estetickej medicĺny, či iných estetichich
služieb spojených so zásahom do ludského organizmu, alebo
{robkami súvisiacimi s poskytovaním tahýchto sluŽieb;

|nšpekčných'dozorných, poradenských,

vyšetrovacích,

ohodnocovacích' konzultačných, projekčných alebo právnoporadenských služieb alebo činností;

služieb súvisiacich s vypracovaním, odsúhlasením,schvalbvaním
akýchkol'vek máp, nákresov, správ, prieskumov, výmerov, príkazov,
dizajnov, zadaní' špeciÍikáciíalebo projektovtich dokumentácií.

ďalebo vadou práce poisteného, sa

vzniknuté v dôsledku potreby stiahnuť vadný vrýrobok z trhu, či

vzniknutej či vznikajúcej škody;

činnostbu, pre ktorú právny predpis ukladá povinnosť uzavrieť

týchto strojov;

b)

c)

povinnosti vykonať úkony na zabránenie zväčšeniurozsahu

alebo softvérového vybavenia z akejkolVek príčiny(zahŕňajúc, ale
nie limitujúc na počítačové
vĺrusy) alebo znĺŽenímpouŽitelhosti,

h)

z

vzniknuté na samotnom vadnom {robku, ďalebo na náklady
vynaložené na vykonanú vadnú prácu, vĺátane škôd na veci, alebo
jej časti na Korej poistený bezprostredne vykonával objednanú

nesplnením povinnosti odvrátiť hroziacu škodu alebo nesplnením

či zmluvnej

spôsobenú alebo vyplývajúcu

jadrového žiarenia akéhokolvek druhu;

a)

dohodou

úmyselne alebo vedomou nedbanlivosťou poĺsteného alebo inými

nedodaním služby alebo výrobku;

druhu s vrýnimkou škôd spôsobených Listériou alebo Salmonelózou,

poistenie nevzt'ahuje na škody (ak v poistnej zmluve nĺe je dojednané

inak):

osobami takto konajúcimi z podnetu poisteného;

omeškanímsplnenia zákonnej

spôsobenú alebo vyplývajúcu z infekčných chorôb akéhokolvek

V súvislosti s vadným výrobkom

nezaviazal;

zmluvného poistenia;

a rastlĺn;

na

škody vzniknuté v dôsledku vlastnĺctva ďa|ebo prevádzky baní

k)
l)

spôsobenú alebo vyplývajúcu z genetických zmien organizmov .

činnosť;

náklady potrebné na zabezpečenie odvoztl, skladovania a likvidácie

vadného výrobku;
dodaním výrobku, alebo vykonaním práce ktoré nespíňajú očakávané
estetické, kvalitatívne či Íunkčnéparametre;
spôsobené v dôsledku zmiešania vlýrobku poisteného s iným

qirobkom poškodeného alebo v dôsledku zapracovania vrirobku
poisteného do výrobku poškodeného, ak v dôsledku vady výrobku

poisteného nedošlo k Íyzickému poškodeniu inej veci tretej osoby;
spôsobené dodaním výľobku o ktorého vade, alebo nedostatočných
parametroch poistený vedel alebo mal vedieť pred jeho dodaním
odberatelbvi' či uvedením výrobku na trh;
spôsobené v dôsledku nedostatočného testovania vtirobku (podlh
predpísaných noriem ďalebo obvyklej pra(e v danej oblasti) pred
jeho dodaním odberatelbvi, či uvedením vrýľobku natrh;
spôsobenú v dôsledku vady betónu, alebo podobných stavebných
hmôt, ako aj v dôsledku stavebných (konštrukčných) preÍabrikátov;
spôsobené výrobkom, Koĺéhopôvod alebo využitie súvisíso
získavanĺm, úpravou, spracovaním, manipuláciou, rozdelbvaním,
skladovaním, používanímalebo využívanímlátok pochádzajúcich
čiastočnealebo úplne z ludského tela' vrátane orgánov, tkanív,

e)

buniek, transplantátov, exkrétov a sekrétov, podobne ako aj látok z

i)
j)
k)

nich zĺskaných, či vyrobených;

spÔsobené v'jrobkom poisteného, ak takáto škoda bola spôsobená
nevhodnostbu výrobku pre daný účeljeho pouŽitia;

spôsobené priamo alebo nepriamo v súvislosti s pôsobením tabaku
a tabakových výrobkov;
sposobené jedným alebo viacerými z nasledovných vrirobkov
poisteného: humánne lieky, veterinárne lieky, krv a krvné derivá$,
vakcíny, kozmetické výrobky' krmivá
zvieralá,

časťpoistného;

Í) výpovedbu jednej zo zmluvných strán

pre

pesticídy;

spôsobenú v dôsledku vady práce pri výkone revíznej, vedeckej,

výskumno-ýojovej' analytickej, logistickej'

5.

producentskej,

sprostredkovatelskej' inžinierskej činnosti alebo inej obdobnej
činnosti;

5.

sa nevztahuje na náhradu zmluvných, správnych ďalebo
trestných sankciÍ alebo pokút akéhokol'vek druhu vrátane Ev. punitive
Poistenie

či

Európskeho parlamentu

a

Rady 2004/35/Es

o

Článol 5

environmentálnej

a náprave environmentálnych škôd alebo v
zmysle všeobecne záuinných právnych predpisov upravujúcich
zodpovednosť alebo nápravu environmentálnych

environmentálnu

8.

1.

škôd.

Poistením nie sú kryté škody, za ktoré poistený zodpovedá svojmu
manŽelovi/manželke, príbuzným v priamom rade, osobám, ktoré s ním žijú
v spoločnej domácnosti, spoločnĺkom alebo ich manželom/manŽelkám čĺ
príbuzným v priamom rade, alebo osobám, ktoré žijúso spoločníkom v
spoločnej domácnosti. Poistenie sa rovnako nevztahuje na zodpovednosť

2.

manŽel/manŽelka' prĺbuzný v priamom rade alebo osoba, ktorá žije s
poisteným v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť;pričom v prípade
škody bude poistné plnenie pomerne zníženéo podiel majetkovej účasti

3.

Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú alebo dobu určitú,pričom ak
je uvedené inak, poistenie sa dojednáva na dobu
neurčitÚ a poistným obdobĺm je obdobie jedného roka. Poistenie vznikne

v poistnej zmluve nie

4.

prvým dňom po uzatvorení poĺstnej zmluvy' ak nebolo zmluvnými stranami
dohodnuté' že poistenie vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy alebo bol
určený neskorší dátum vzniku poistenia'

2.

Rozsah poistenia dojednaný poistnou zmluvou

je

možné zmeniť len

dohodou zmluvných strán, to však neplatí ak počas platnosti poistenia
dôjde kzániku (z akéhokolvek dôvodu) spolupoisteného subjeKu, kedy so
zánikom spolupoisteného dochádza
k zániku jeho poistenia
zodpovednosti za škodu. Pre uzavľetĺe dohody o zmene poistnej zmluvy
platia rovnaké pravĺdlá ako pri uzatvorení poistnej zmluvy. Účinnosť zmeny
poistnej zmluvy je uvedená v dohode o jej zmene.

5'

a,

3.

6.

súvĺslostiso zmenou poistnej zmluvy nedochádza ku zmene začiatku
a konca poistného obdobia dohodnutého v poistnej zmluve ak nĺe je

V

dohodnuté inak.

4.

Poistenie zaniká:

a)
b)

c)
d)

dohodnuých v poistnej zmluve. Výška poistného'
termín splatnosti poistného a uýška splátky poĺstného v prípade platenia
poistného vo Íorme splátok musia byť uvedené v poistnej zmluve.
časťpoistnej doby, za Korú sa platí poistné sa nazýva poistné obdobie.

Pokial'nie je v poistnej zmluve uvedené inak' tak pri poistení:
na dobu neurčitúje poistným obdobím jeden rok ('l poistný rok' tj.

(b)

uvedenej osoby v danom subjekte.

1.

Poistné je zmluvne dohodnutá cena za poistnú ochranu poskytovanú zo

strany poistbvatelä v rozsahu dojednanom poistnou zmluvou. Výšku
poistného stanovuje poistbvatel'. Poistné uhrádza poistník vo vliške

(a)

Vznĺk, zmena a zánik poistenia

Poistné

a termínoch splatnosti

za škodu vzniknutú podnikatelskému subjeKu, v ktorom má poistený' jeho

Článot 4

Poistbvatel' môže odstúpiťod poistnej zmluvy pri vedomom porušení
pravdivo a úplne na
povinnosti poistníka resp' poisteného
',odpovedať
všetky písomné otázky poistbvatela tlikajúce sa dojednávania poistenia",
ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok poistbvatel' poistnú
zmluvu neuzavrel. Toto právo si môže poisťovatel' uplatniť do troch
mesiacov odo dňa, ked'takúto skutočnosťzistil' ĺnak právo zanikne.

zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť;
odmietnutím plnenia poistenie zanikne.

Poistenie sa dalej nevztähuje na nároky uplatnené v zmysle Smernice
zodpovednosti pri prevencii

v'ýpovedná lehota je osemdňová a jej uplynutím poistenie zanikne,
zrušením oprávnenia na podnikatelskú činnosť, zánikom poisteného,
na základe písomnej dohody zmluvných strán.

poistbvatel' dozvie ď po poistnej udalosti, že jej príčinouje
skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdĺvé alebo neúplnéodpovede
nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a Korá pre uzavretie poistnej

Poistenie sa nevzťahuje ani na nároky na náhradu škody vrátane nákladov
právneho zastúpenia v súvislosti s akoukolvek náhradou škody priznanou
oÍiciálnou autoritou verejnej moci miestne
Íunkčne príslušnej
k Spojeným štátom americkým (USA) alebo Kanade.

7.

s)
h)

6. Ak sa

damages alebo exemplary damages.

6.

do jedného mesiaca odo dňa

poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamielnutia, pričom

polhohospodárske postreky, umelé hnojivá, insekticídy alebo

l)

ak poistné za d'alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného
mesiaca odo dňa doručenia v1izvy poisťovatela na jeho zap|atenie,
ak nebolo poistné zaplatené pred doručenímtejto vrizvy' Výzva
poistbvatel'a musí obsahovať upozornenie, Že poistenie zanikne v
prípade jeho nezaplatenia, pričom to isté platí' ak bola zaplatená len

365 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, resp. 366 dní pri
prestupnom ľoku)'

na dobu určitú,pri období kratšom ako jeden rok sú poistná doba
a po|stné obdobie totoŽné.

Ak dôjde

v priebehu poistného obdobia k zmene v skutočnostiach, na
základe Konich sa stanovila výška poistného, poistbvatel'je oprávnený
dňom tejto zmeny upraviť uýšku poistného a to aj spätne ku dňu tejto
zmeny.

Poistbvatel'má právo na poĺstnéza časovtj interval vymedzený vznikom
pred uplynutím poistného
obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené' poistbvatel' je povinný
zvyšujúcu časťz uhradeného poistného vrátiť. V prípade ak nastala
poistná udalosť a dôvod dhlšĺehopoistenia tým odpadol (napr. krádeŽ,
zničenĺe poistenej veci), patrí poistbvatelbvi poistné do konca poistného
a zánikom poistenĺa. Ak poistenie zanikne

obdobia, v ktorom nastala poistná udalosť.

Poistné sa považuJe za zaplatené načas, ak Je prlpĺsané na bankový účet
poistbvatelä v správnej vlýške najneskôr v deň jeho splatnosti pričom bol
správne uvedený variabilný symbol prĺradený poistbvatelbm.
V poistnej zmluve je moŽné dohodnúť platbu poistného za poistné obdobie
v polročných alebo štvrt?očných splátkach' V prípade ak bolo v poistnej
zmluve dohodnuté platenie poistného v splátkach platí' že nezaplatením
splátky poistného sa stáva poistné prislúchajúcedo konca poistného
obdobia splatné v plnej v'ýške dňom nasledujúcim po dni splatnosti

splátky poistného, ak poistbvatel' uplatní toto svoje právo do dňa

uplynutím dohodnutej doby' Korá je uvedená v poistnej zmluve;
písomnou v'ýpovedbu jednej zo zmluvných strán ku koncu poistného
obdobia, prĺčomvýpoved'musí byt doručená druhej zmluvnej strane
najneskôľ šesť ýždňov pred koncom poistného obdobia;

splatnosti nasledujúcej splátky poistného.

Článot 6

1'

písomnou vtipovedbu jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov
od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, pričom výpovedná lehota je
osemdňová;

ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo
zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, poistenie

Poistné plnenie

Poistbvatel'vyplatí za poĺstenéhonáhradu škody vzniknutej ako následok
jednej a všetkých škôd vzniknutých počas jedného poistného obdobia
maximálne do v'ýšky poistnej sumy alebo limitu' či sublimitu plnenia
dojednaných v poistnej zmluve.

zaniká uplynutím tejto lehoty'
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2.
3.

Íorme, pričomsúvislosti stakouto udalosťou je poistený dalej
povinný poskytnúťdoklady, Koré si poisťovatel' vyziada a umožniť

Poistený sa podiel'a na poistnom plnení z kaŽdej škody sumou dohodnutou
v poistnej zmluve ako spoluúčasť,o ktorú poistbvatel'znĺŽi náhradu škody
vyplatenú poškodenému.

c)

Ak sa po poskytnutí poistného plnenia, alebo jeho časti zistí, že poškodený

nemal nárok resp. poistený ďalebo spolupoistené osoby nespíňdi
požiadavky/podmienky na poskytnuté poistné plnenie, je poškodený resp.
poistený ďalebo spolupoistené osoby povinný vrátiť poisťovatelbvi celé

poskytnuté poistné plnenie a poistený

je

povinný
poistbvatela súvisiace s poskytnutím poistného plnenia.

3.

uhradiť náklady

5'

poistený spôsobí zvýšenie nákladov poistbvatelbvi trim, že treba
rozhodujúce skutočnosti zistbvať opätovne, prípadne oneskoreným
oznámením poistnej udalosti zavinÍ, Že poistbvatel'nebude môcť včas
poskytnúť náhradu škody' je poistbvatel'oprávnený uplatniť postih vo
v'ýške takto vzniknuých nákladov.

Ak v dôsledku oneskoreného oznámenia škodovej udalosti nebude možné
zo strany poistbvatel'a objektívne moŽné zistiť príčinuvzniku škody ďalebo
jej rozsah' tak je poĺsťovatel' oprávnený odmietnuť poskytnÚť poistné
plnenie, alebo zníŽiťvýšku poistného plnia o časťškody, Korú nebolo

4.

'l.

7

c)
d)

e)

d)

a

emailová komunikácia vrátane príloh) pri uzavieraní poistnej zmluvy
a kaŽdú zmenu skutočností,ktoré poistený uviedol poistbvatelbvi pri
dojednávaní poistenia, ak by mohli mať vplyv na zvrjšenie rizika
vyplývajúceho z poisteného predmetu činnosti'
umoŽniť poistbvatelbvi kedykolVek nahlĺadnuť do všetkých
účtovnýcha iných dokladov' pokial'je to nutné na zistenie alebo
preverenie hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného'

5.

oznámiť poistbvatelbvi' Že uzaurel dalšie poistenie toho istého
rozsahu a oznámĺť jeho obchodný názov, výšku poistnej sumy a

limitov poistného plnenia,
platĺťpoistné dojednané v poĺstnej zmluve, pričom poistník ďalebo
poistený nie je oprávnený bez súhlasu poistbvatela si započítať
platbu poistného s nárokom na poistné plnenie,

poistbvatelä a konať tak aby

j)
2.

podl'a všeobecne záviizných predpisov,

na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručovaním
písomnostĺttjkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného,
odpočítaťz vlýšky poistného plnenia čiastku zodpovedajúcu dlžnému
poistnému vrátane úrokov z omeškania.

článot 8

1.

Výklad pojmov

Európa (pre rozšírenie územného krytia) sa rozumie územie nasledovných
štátov: Albánsko, Andorra, Belgicko' Bulharsko, Bosna a Hercegovina'

Bielorusko, Švajčiarsko,Cyprus, česká Republika, Nemecko, Dánsko,

Španielsko, Estónsko, Francúzsko, Fínsko, Lichtenštajnsko, Spojené
králbvstvo Vel1ĺej Británie a Severného írska, Grécko, Madärsko,
Chorvátsko, Taliansko, lzrael, lrán, ĺrsko, lsland, Luxembursko, Litva,
Lotyšsko, Malta, Monako, Moldavsko, Bývalá zudzová republika
Macedónsko, Nórsko, Holandsko, Podugalsko, Polsko, Rakúsko,

,,škody", okrem výdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovania
alebo zmenšenie ľozsahu prípadnej škody či výdavkov nevyhnutných

a

Poistnĺk ďalebo poistenýje povinný platiť poistné spôsobom dohodnutým
v poistnej zmluve. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak' je poistné

c)

porušovanie trjchto povinností zo strany tretích osôb,

na zabránenie vzniku hroziacich škod,

k určeniu rozsahu povinnosti poistbvatelä poslrytnúť poistné plnenie
a v'ýšku poistného plnenia.

b)

bezodkladne po uzatvorení poistnej zmluvy oboznámiť sa s obsahom
týchto PBEMlUM VPPZ, zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy,
poistený nesmie bez súhlasu poistbvatelä priznať akýkolvek
záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnúškodu, uzavrieť

prenechať poistbvatelbvi v'ýber právneho zástupcu

resp.

splatné prvým dňom poistného obdobia. V prípade ak je poistník ďalebo
poistený v omeškanís platbou poistného má poistbvatel'právo:
a) poŽadovať úroky z omeškania poistného za každý deň omeškania

súdny zmĺer alebo dobrovolhe pos$fnúťakúkolvek náhradu

i)

vopred stanovenom termíne umožniťpoistníkovi,

poistenému nahliadnuť do spisu jeho škodovej udalosti. Poskytnúť
poistníkovi na základe písomnej Žiadosti kópiu dokumentov zo spisu
škodovej udalosti, pričom náklady na ich vyhotovenie znáša poistník,
zachovávať mlčanlivosťo všetla/ch skutočnostiach, ktoré sa
dozvedel pri dojednávaní poĺstenia, správe poistenia a vyšetrovaní
poistných udalostí' Tieto inÍormácie môže poskytnúťtretím stranám
len so sÚhlasom poistníka, pričom súhlas poĺstníkaďalebo
poisteného nie je potrebný' ak je to nevyhnutné na zabezpečenie
doručovania poštovtých zásielok, pre správu poistenia, vymáhania

dlŽného poistného alebo pre potreby šetrenia nevyhnutného

škodová udalosť nenastala a zároveň nesmie porušovať povinnosti
smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva vzniku
škodovej udalosti, ku ktoným ho zaväzuje poistná zmluva
a všeobecné záuäzné právne predpisy' ani nesmie strpieť

s)
h)

oznámiť poistníkovi poistné podmienky ttýkajúce sa dojednávaného
poistenia,
vrátiť poistníkovi, resp' poistenému originálne doklady' pri ktoných si
požiada o vrátenie, ak nie sú tieto doklady nutnou súčastbuspisu
poistnej udalosti,

bezodkladne písomne oznámiť poistbvatelbvi akúkolVek zmenu

Í) postupovať v súlade s pokynmi

právnymi predpismi, je povinný:

c) vo

a)

v skutočnostiach' ktoré boli podkladom (dotazníky, písomná

bezodkĺadnepoisťovatel'ovitútoskutočnosťoznámiť,
zabezpečiťvoči inému právo na náhradu vzniknutej škody alebo iné
obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči
tomu, Ko za škodu zodpovedá, pričom ak poistený porušípovinnosti
zabezpečiť poĺstbvatelbvi moŽnosť uplatniť právo, ktoré na neho
prešlo, poistitel'je oprávnený poŽadovať od poisteného náhradu až
do výšky 50 % Vyplateného plnenia, alebo má právo v tejto v'ýške
poníŽiťpoistné plnenie'

Poistbvatel', okrem povinností stanovených všeobecne záuäznými

b)

Práua a povinnosti zmluvných strán

Poistený ďalebo poistník sú okrem povinností stanovených všeobecne
záväznými právnymi predpismi povinní:
odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomnéotázky poisťovatela,
vrátane e-mailovej komunikácie a dopíňania dotazníkov, ktoré sa
týkajú dojednávaného poistenia'

b)

náhradu škody, je poistený povinný:

a)

možnézdokumentovať.

Článor

Ak je voči poistenému súdne alebo mimo súdne uplatňovaný nárok na

a)
b)

4. Ak

poistbvateľovi preskúmanie oznámených skutočností,
bezodkladne oznámiť polícii vznik škodovej udalosti, ktorá nastala za
okolností vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu a
umožniť poistbvatelbvi prístup k vyšetrovaciemu spisu polície.

vedenie

súdneho konania vo všetkých prípadoch' kde náklady znáša

Rumunsko, Republika San Marino, Rusko (len geograÍická časťEurópy),
Švédsko,Srbsko, čierna Hora, Vatikán, Slovenská Republika, Slovinsko,

poistbvatel,

bezodkladne oznámiť poisťovatelbvi udalosť s ktorou je alebo by
mohla byt spájaná zodpovednosť poisteného za škodu a ktorá by
v budúcnosti mohla stanoviť povinnosť poistbvatelh poskytnúť

Ukrajina.

2.

poistné plnenie.

V prípade, ak nastane škodová udalosť, ktorá by mohla byt dôvodom
vzniku práva na poislné plnenie, je poistený povinný:
vykonať všetky účelnéopatrenia na zmiernenie následkov prípadnej
škody a zabránenie zväčšovaniurozsahu škody,
bezodkladne poistbvatelbvi oznámiť miesto, dátum, príčinya rozsah
tejto udalosti a toto oznámenie doloŽiť najneskôr do 5 dní v písomnej

a)

Havarijné znečistenie ie náhly a nepredvídaný únik znečisťujúcichlátok
v dôsledku Korého je škoda na zdraví ďalebo škoda na veci spôsobená
alebo vyplývajúca z vytečenia, rozpttjlenia, uvol'nenia, priesaku, odparenia
alebo úniku znečistujúcich látok do pôdy, ovzdušia, vodného toku, vrýlučne
však za predpokladu, ak sa jedná o náhlu, identiÍikovatelhú, nepredvídanú
a neúmyselnú udalost', ktorá nastala v konkrétnom čase a na konkrétnom
mieste a súčasneza predpokladu, Že nárok na náhradu škody bol voči
poistenému aj pnďkrát písomne uplatnený v čase trvania poistenia. Za
súčasťtakejto škody sa považujú ai náklady a v'ýdavky vzniknuté pri,

b)

416

poškodeným. V prípade, ak príčinaškodovej udalosti a škoda pri nej
vzniknutá spadá pod poistné krytie dojednané v poistnej zmluve, je

odstraňovanĺ, likvidovaní alebo čistení následkov havarijného znečistenia.
Za škodu spôsobenÚ v dôsledku havarijného znečistenia sa nepovaŽujú
zmysle Smernice
nároky súvisiace s environmentálnou škodou

v

škodová udalosť kvaliÍikovaná ako Poistná udalosť.

Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/Es o envĺronmentálnej
zodpovednosti prĺ prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v

16' Teroristickýn činom sa rozumie súhrn antihumánnych metód hrubého

upľavujúcich
environmentálnu zodpovednosť alebo nápravu environmentálnych škôd.

17. UšIý zisk je majetková ujma vyjadritelhá v peniazoch' ktorá spočívav tom,

Klenoty a cennostĺ sú drahé kovy, drahokamy, polodrahokamy, perly

majetkovlých hodnôt, ktoré by sa dalo očakávať v prípade pravidelného

zastrašovania, pouŽitím sily alebo rôznych Íoriem násilia.

zmysle všeobecne závuných právnych predpisov

3'

Že

a výrobky z nich vyrobené' ako aj biŽutéria, náramkové hodĺnky a vreckové
hodinky s predajnou cenou vyššouako 160 EUR.

4.

5'

6.

gramopozitívnymi baktériami Listeria monocytogenes.

trh za odplatu, pri predpoklade jestvujÚceho obchodnoprávneho zmluvného

Nadzemnýni a podzemnými vedeniami sú potrubia (napr. vodovodné,

vztahu, napr. predaj' prenájom, odovzdanie na leasing alebo odovzdaný
dalej na základe zmluvy s odberatelbm. Za uvedenie do obehu sa

kanalĺzačné,plynové, ropovod) a silové (preprava a distribúcia elektrickej
energie), komunikačné(telegraÍné, teleÍónne, internetové, prenášajúce
vizuálne ďalebo audio signály), riadiace a ovládacie káble vrátane stĺpov,
stožiarov, stojanov, iných podporných konštrukcĺía riadiacich a ovládacích
zariadení a prvkov prináleŽiacim k nim.

nepovaŽuje, ak bol vlýrobok výrobcovi odcudzený alebo sa stratil'

19. Vedomá nedbanlivosť je také konanie alebo opomenutie

o ktorom
poĺstený vedel, že ním môže škodu spôsobiť, ale bez primeraných dôvodov
sa spoliehal' Že ju nesposobí.

1dovzdanie vykonanej práce je jej skutočnévykonanie a prevzatie

20' Výrobok je každá hnutel'ná vec, ktorá bola Wrobená, vytažená alebo inak
získaná, bez ohl'adu na stupeň jej spracovania a ktorá je určená na

Poistená činnosťje činnosťvykonávaná poisteným na základe platného
oprávnenia udeleného podl'a všeobecne záväzných právnych predpisov a
činnosti s ňou súvisiace. Poistená činnosť musí b$ uvedená v poistnej
zmluve' Za činnosti súvisiace s poistenou činnosťou sa pokladá aj:

uvedenie do obehu. Výrobkom je aj hnutelhá vec, ktorá je súčastbu alebo
príslušenstvom inej hnutel'nej alebo nehnutel'nej veci. Za výrobok sa
považuje aj eleKrina a plyn, ktoré sú určené na spotrebu.

a) {kon vlastníckych práv, správa a prevádzka nehnutel'ností
slúžiacich na výkon poistenej činnosti uvedenej v poistnej zmluve,
b) prevádzka sociálnych a rekreačných zariadení pre zamestnancov

článot 9

možnépodať vakejkolvek prevádzke poistbvatelb počas
doby osobne alebo písomne na adrese: PREM|UM
lnsurance Company Limited' pobočka poistbvne z iného členského štátu'

prevádzkovej

prevádzka statických (základmi pevne spojenými so zemshjm
povrchom) reklamných zariadení vo vlastníctve poisteného (nie
v inom užívaní),ak na ich umiestnenie a prevádzkovanie bolo

Námestie Mateja Korvína ĺ 811 07 Bratislava - mestská časťStaré Mesto,
'
Slovenská republika. StažnosťjemoŽné podať aj elektronicky na e-mail:
staznosti@premium-ic.sk

Poistná doba (doba trvania poistenial je časový úsek, obdobie, na ktoré
je uzavretá poistná zmluva. Poistná doba môŽe spravidla pozostávať

Podrobnejšie inÍormácie o mieste, spôsobe podania sťažnosti a o dalšom

postupe pri jej vybavovaní sú uvedené na webovej stránke poistbvatel'a

z niekol1ĺých poistných období.

9.

www.premium-ic.sk

Poistné obdobie je obdobie' za ktoré sa platí poistné. Ak nie je v poistnej
zmluve stanovené inak' poistným obdobím je jeden technický rok, Ko{
začínanultou hodinou dňa označenéhov poistnej dobe ako začiatok
poistenia a končíposlednou hodinou dňa predchádzajúcemu dňu v1iročia

2. SthŽnosť bude vybavená bez zbytočnéhoodkladu' najneskôr v lehote 30
dní od jej doručenia' V prípade, ak to vzhladom na okolnosti prípadu
nebude možné, bude stažovatel'inÍormovaný o dôvodoch pľedíŽenia lehoty

na vybavenĺe st'ažnosti s uvedením predpokladaného termínu vybavenia
staŽnosti.

začiatku poistenia.
10. Poistený je Íyzická osoba podnikatel'alebo právnická osoba označená za
poisteného v poistnej zmluve' Poisteným nie sú osoby konajúce v mene
poisteného na základe poverenia alebo plnomocenstva, ktoré za svoje
konanie podlh zákona zodpovedajú nezávisle od poisteného.

článok 10 Záverečné ustanovenia

1.

1'l. Poistná suma alebo linit poistného plnenia je horná hranica plnenia
poistbvatel'a za podmienok dohodnutrich v poistnej zmluve.

záu äzných právnych

sa

p

Poistné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasťpoistnej zmluvy a je moŽné
v poistnej zmluve odchýlit'. v prípade ak sa ustanovenie
poistných podmienok rôzni s ustanovenÍm poistnej zmluvy, má prednosť

sa od nich

ustanovenie poistnej zmluvy. Pokial'

12. Poškodeným je tyzická alebo právnická osoba, ktorá utrpela škodu
konaním poisteného' za ktorú poistený zodpovedá podlä všeobecne

13' Salmonelózoĺ

Spôsob vybavovania sťažností

ĺ. Sťažnosťje

poisteného a organizácia podnikov'ých podujatí,

vydané povolenie od príslušnýchorgánov verejnej moci.

8.

škody k rozmnoŽeniu

18. Uvedenie/dodanie výrobku na trh/do obehu je okamih, ked'v1irobca
skutočne stratil vlastnícke právo k výrobku. Výrobok musí byt uvedený na

Listériou sa rozumie pre účelypoistenia inÍekčnéochorenie spôsobené

c)

poškodeného nenastane v dôsledku

chodu vecí'

objednávatelbm, alebo osobou poverenou objednávatelbm.

7.

u

nie sú ustanovenia

poistných

podmienok odlišnév rovnakej veci s ustanoveniami poistnej zmluvy' platia
zároveň ustanovenia oboch.

red pisov.

2.

rozumie pre účelypoistenia ochorenĺe spôsobené

patogénnymi salmonelami sklinickými príznakmi, zodpovedajúcich
patologicko-anatomickým nálezom a pozitívnym nálezom a pozitívnym
výsledkom bakteriologického vyšetrenia na zárodky Salmonella enteritidis
a Salmonella typhĺmutium.

Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto PREM|UM VPPZ sa v otázkach
účinnosti, vlýkladu a vykonávania riadi právom Slovenskej republĺky. Pre
súdne spory z tejto poistnej zmluvy sú príslušnévtjhradne súdy Slovenskej
republiky. Uvedené platí tiež pre škody, Koré nastanú v zahraničí.

3.

je časťpoistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve ako
maximálna vrýška náhrady' Korú poistbvatel'vyplatí za určitlý typ škody, na
ktonj sa sublimit vzťahuje' pričom sublimit nezvyšuje poistnú sumu, resp.
limit poistného plnenia.

14. Sublimit

Ustanovenia týchto PREM|UM VPPZ týkajúce sa poisteného sa použijÚ aj na
poistníka (pokial'je poistník osobou odlišnou od poisteného) ďalebo na
inÚ oprávnenú osobu'

4.

15' Škodovou udalosťou je taká udalosť, ktorá nastane počas trvania
poistenia náhle a nečakane, o ktorej v čase dojednania poistnej zmluvy
poisťovatel'a poistený predpokladajú' že môže nastať, avšak nie je isté či
vôbec nastane a kedy nastane, a zároveň je udalosťou pri ktorej došlo ku
vzniku škody, ktorá môže byť dÔvodom wniku práva na poskfiutie
poistného plnenia. Za jednu škodovúudalsoť sa považuje aj škodov,ý

Písomnosti sa poistbvatelbvi, poĺstníkovi a poistenému doručujú na ich
poslednú známu adresu sÍdIa, resp. korešpondenčnú adresu poistníka
a poisteného ak je odlišná od adresy sídla a poistbvatel' bol o tejto
skutočnosti upovedomený. Poistník aj poistený sú povinní oznámiť
poistbvateľovi zmenu svojej adresy bez zbytočnéhoodkladu.

5.

následok, pri ktorom z jednej príčinybolo spôsobené poškodenie viaceným

5/6

Poistbvatel'zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo
poisteného. Písomnosť poistbvatelä určená poistníkovi alebo poistenému
(dhlej len ,,adresát") sa povďuje za doručenÚ dňom doručenia adresátovi.
Ak sa písomnosť pre nezastihnutĺe adresáta uložína pošte a adresát si ju
v prĺslušnej úložnej dobe nevyzdvihne, písomnosť sa považuje za doručenú

!

6'

dňom jej uloŽenia na pošte, aj ked' sa adresát o jej uIoŽení nedozvedel. To
isté platí aj v prípade ak bola pĺsomnosť vrátená poisťovatelbvi ako
nedoručená pre zmenu adresy' ktorú poistník alebo poistený neoznámil. Ak
adresát odmietne písomnosť prijať' povaŽuje sa písomnosť za doĺučenú
dňom, keď bolo jej prijatie odmietnuté.

TeleÍonicky alebo elektronickou poštou (e-mail) je možnéoznámiť zmenu
sídla, zmenu obchodného mena' resp. iné údaje ak to ich Íorma dovoľuje.
Poistbvatel' má však právo vyžiadať si doplnenie ýchto oznámení
písomnou Íormou.

7.

Oznámenie škodovej udalosti je možnépodať aj teleÍonicky na teleÍónnom
číslepoisťovatela alebo elektronickou poštou na e-mail poistbvatel'a, ktoré
sú zriadené k tomuto účelu.To však nezbavuje poĺsteného jeho povinnosti

podať oznámenie škodovej udalosť aj písomne na predpísanom tlačĺve
poistbvatelä.

8.

Tieto PREM|UM VPPZ nadobúdajú účinnosťdňom01.09.2020.
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POISTENIE MAJETKU
!NFoRMAČNÝ DoKUMENT o PoIsTNoM PRoDUKTE
SpoloÓnost

'

PREMlUM lnsurance Company Limited, so sĺdlom 68 George Borg olivier Street, STJ 10B1. St' Julian's' Maltská
repubIika' zapísaná v Registri spoloČnostína Malte pod registračným čĺslomC91171' konajúca na územĺ Slovenskej
re pu bl

i

ky prostred

n

ĺctvo m svo1ej

o

rgan izaČn ej zloŽky''

PREMlUM lnsurance Company Limited, pobočka poist'ovne z iného členského štátu, so sídlom Námestie Mateja
Korvína 1' 811 07 Bratislava - mestská čast' Staré Mesto zapĺsaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava
l' oddiel Po vloŽka Číslo3737lB
Poistenie ma.jetku podnikatel ov

Produkt:

lnformačný dokument o poistnom produkte poskytuje stručný prehl'ad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia' pričom
kompletné informácie pred uzavretÍm zmluvy a zmluvné informácie o produkte pre zákazníka sú uvedené v ďalŠích dokumentoch.

o aký ýp poastenia ide?
Poistenie majetku podnikatel'ov slúŽi na poistenie škôd na majetku spÔsobených poisteným poistným rizikom.

u

7\l

ĺ

nl
H
x

čo nie je predmetom poistenia?

Čo je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia mÔŽu byt'napr. prevádzkovo

obchodné zariadenia, zásoby, peniaze, stavebné
úpravy, nehnutel'nosti' náklady vynaloŽené na
vypratanie miesta poistenia.

X

Škody spÔsobené

,ĺ

x

zäkladným živelným poistením obsahujÚcim:
náraz alebo zrúten ie lietaj úceho telesa s posádkou,

x
x

náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa bez

ĺ

ĺ
v
ĺ
v
y
'l
v
ĺ
ĺ
v
ĺ

posádky' poŽiar' priamy úder blesku, výbuch

rozšírenýmŽivelným poistením

obsahujúcim:

aerodynamický tresk, dym, krupobitie, lavínu, náraz
motorového vozidla vedeného poisteným, náraz
motorového vozidla vedeného inou osobou ako
poistený, pád stromov / stoŽiarov / iných
predmetov, prudký vietor, liaŽ snehu alebo
námrazy, výbuch sopky, zosuv pÔdy / zrútenie skál
alebo zeminy
povodňou alebo záplavou
zemetrasenĺm
vodovodnou škodou, t.j. ŠkodouspÔsobenou
nečakaným a náhlym Únikom vody, pary alebo
kvapaliny z vodovodného zariadenia

x

tr

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

l

preruŠenĺmprevádzky' ktoré nastalo v dÔsledku
škody na majetku spÔsobenej vyššieuvedenými
poistnými rizikami
rozbitĺm skla
krádeŽou ďalebo lÚpeŽou
preruŠenímprevádzky, ktoré nastalo v dÔsledku

odcudzenia majetku
vandalizmom
poŠkodenímalebo zničenímstrojového zariadenia
alebo elektronického zariadenia
preruŠenĺmprevádzky, ktoré nastalo v dôsledku

poškodenia alebo zničenia strojového zariadenia
alebo elektronického zariadenia

poškodením, zničenímalebo odcudzením
prepravoVaného nákladu

ĺ

x
x

Poistná suma alebo limit poistného plnenia pre
jednotlivé poloŽky predmetu zodpovedá hodnote
ýchto poloŽĺek určenej poistníkom. lnformácĺe
o výške poistných súm pĺe jednoťivé poloŽky
mÔŽete nájsť v poistnej zmluve.

motorové vozidlá, prĺvesy motorouj'ch vozidiel, ktoré
sú vyrobené alebo schválené na účelyv premávke na
pozemných komunikáciách a podliehajú prihláseniu do
evidencie vozidiel
lietadlá, plavidlá, kol'ajové vozidlá, prĺpadne iné
zariadenia schopné pohybu v atmosÍére
domáce, hospodárske a vol'ne Žijúce zvieratá a iné
druhy vyŠšíchorganizmov
vodstvo, pÔdu, polia' lesy' porasty a rastliny
verejné prenosové a distribučné sústavy elektriny,
plynu, vody, tepla a verejné elektronické komunikačné
siete
softvérovévybavenie a elektronické dáta
Škody,ktoré sÚ dÔsledkom odstavenia prevádzky ako
hospodárska strata, ušlý zisk
majetkové sankcie (pokuý' penále, úroky z omeškania
a pod.)

poisťovatel'má právo znĺŽiťpoistné plnenie za vedomé
porušenie povĺnností stanovených v poistných
podmienkach a poistnej zmluve, ak to malo podstatný

vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie

!
!

rozsahu jej následkov
v prípade ak poistený uvedie poistbvatela do omylu
o okolnostiach ýkajúcich sa vzniku nároku na poistné
plnenie a/alebo Wšky poistného plnenia, nie je
poisťovatel' povinný poskytnÚť poistné plnenie
poistenie sa neváahuje na veci alebo škody vylúčené
z poistenia vo Všeobecných poistných podmienkach,

osobitných poistných podmienkach alebo poistnej

I

zmluve
v prĺpade ak je stanovený limit poistného plnenia,
výŠkapoistného plnenia je obmedzená Wškou
stanoveného limitu poistného plnenia

kNt
klrtrrl

Dt!4

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa rzťahuje na poistené veci len vtedy ak ku Škodena veci došlo na
mieste, ktoré je uvedené v poistnej zmluve ako miesto poistenia, pričom mÔŽe byť vymedzené adresou, parcelným čĺslom
alebo Územným rozsahom

Aké mám povinnosti?

.
.
.
.
.
r
.
.
.

odpovedat' úplne a pravdivo na vŠetky písomnéotázky poist'ovatel'a, vrátane e-mailovej komunikácie a dopĺňania
dotazníkov, ktoré sa ýkajú dojednávaného poistenia
umoŽnit'poist'ovatel'ovi alebo ním povereným osobám Vstup do poistených objektov a areálov a umoŽniť im tým posúdit'
poistné riziko, preskúmat' Íunkčnost' a činnost' zariadeni slúŽiacich na ochranu majetku; d'alej predloŽiť poist'ovatel'ov|
alebo ním povereným osobám predloŽĺt' k nahliadnutiu projektovú, poŽiarnotechnickÚ, protipovodňovú, účtovnÚa inÚ
obdobnú dokumentáciu
bezodkladne písomne oznámit' poist'ovatel'ovi akÚkol'vek zmenu v náleŽitostiach, ktoré boli podkladom pre uzatvorenie
poistnej zmluvy a to najmä zmeny prevádzkovej činnosti poisteného, druhu a rozsahu poistného rizika, poistnej hodnoty
poisteného majetku, miesta poistenia, zariadení slúŽiacich na ochranu poisteného majetku,
udrŽiavat' poistený majetok v dobrom technickom stave, dodrŽiavať ustanovenia technických noriem a predpisov,
všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecných poistných podmienok' osobitných poistných podmienok
vzt'ahujúcich sa k dojednanému poisteniu, doplnkoých poistných podmienok a poistnej zmluvy,
dbat' na to, aby poistná udalost' nenastala a vykonávat' primerané opatrenia na.jej odvrátenie
platit'poistné v stanovenej výške k termínom jeho splatnosti
bezodkladne oznámit'vznik Škody poist'ovatel'ovi a toto hlásenie doloŽiť najneskÔr do 5 dní v pĺsomnej forme
VykonáVat' primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody a vyŽiadat' si k tomu pokyny poist'ovatel'a a postupovat'
v súlade s nimi
bezodkladne oznámit' polícii vznik Škody, ktorá nastala za okolností vzbudzujÚcich podozrenie zo spáchania trestného
činu a umoŽniť poist'ovatel'ovi prĺstup k vyŠetrovaciemu spisu polície

Kedy a ako uhrádzam platbu?

.
.

E

Termín a spÔsob úhrady poistného, alebo spĺátok poistného sú uvedené v poistnej zmluve'

Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, je poistné splatné pruým dňom poistného obdobia.

Kedy začínaa končíkrytie?

o

Poistenie vznikne prvým dňom po uzatvorení poistnej zmluvy, ak nebolo zmluvnými stranami dohodnuté, Že poistenie
vznikne uŽ uzatvorenÍm poistnej zmluvy alebo bol určený neskorŠídátum vzniku poistenia.
Poistenie zaniká
. up|ynutím poistnej doby' ktorá je uvedená v poistnej zmluve
. ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho
splatnosti, poistenie zaniká uplynutím tejto lehoý
. ak poistné za d'alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia uýzvy poist'ovatel'a na
jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručenímtejto výzvy. Výzva poisťovatela musí obsahovať
upozornenie, Že poistenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia, pričom to isté platĺ' ak bola zaplatená len časťpoistného;
o zánikom poisteného
o písomnou dohodou medzi poĺstníkoma poist'ovatel'om
. ak odpadne moŽnosť, Že poistná udalosť nastane, t.j. zánikom poistenej veci

Ako môŽem zmluvu vypovedať?

.
.
.

písomnou ýpoved'ou ku koncu poistného obdobia, pričom uýpoveď musĺ byť doručená poisťovatel'ovi najneskÔr Šest'
ýŽdňov pred koncom poistného obdobia,
písomnou uýpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, pričom uýpovedná lehota je osemdňová
písomnou uýpoveďou do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom
uýpovedná lehota je osemdňová a jej uplynutím poistenie zanikne

PoISTENI E zoDPoVEDNosTl zA ŠKoDU
INFORMACNY DOKUMENT O POISTNOM PRODUKTE
PREMlUM lnsurance Company Lĺmited, poist'ovňa so sĺdlom 68 George Borg olivier Street, STJ 10B1' st' Julian's,
Malta. zapísaná v Registri spoloČnostĺ na Malte pod registraČĺlýrncĺslom C 91171 konajúca na úzetníSlovenskej

SpoloČnost'

republiky prostredn ĺctvom svojej

o rga n

izačnej zloŽky'.

PREMlUM lnsurance Company Limited, pobočka poist'ovne z iného členského štátu so sĺdlom Námestie Mateja
Korvĺna 1 , B1 1 07 Bratislava - mestská čast Staré Mesto. zapĺsaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava
l oddiel Po. vloŽka Óíslo' 3737iB
Poistenie vŠeobecnejzodpovednosti za škodu

Produkt:

lnformačný dokument o poistnom produkte poskytuje stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia,
pričom kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte prezákazníka sú uvedené v d'alších

dokumentoch.

o aky ýp poistenia ide?
Poistenie zodpovednosti za škodu je určenépre podnikateľské subjekty so sídlom na územíSlovenskej republiky alebo
Českej republiky (vrátane subjektov, ktoré predstavujú ich záujem V zahraničí),ktorého účelomje poskytnúť poistnú
ochranu za nimĺ spôsobené škody na zdraví a na Živote, ktoré vzniknú v dôsledku ich činnosti tretej osobe. Rozsah
poistenia je riešený individuálne podľa potrieb konkrétneho zákazníka, ale zároveň V rozsahu poistného rizika, ktoré je
poisťovateľ ochotný akceptovať' Poistenie zodpovednosti za škodu nekryje všetky podnikateľské riziká, ktoré súvisia so
zodpovednosťou podnikateÍa za škodu.

n

čo je predmetom poistenia?

Čonie je predmetom poistenia?

r'
ý
r'
ĺ

x
x
x
x
X

ĺ

Poĺstenie prevádzkovej zodpovednosti
Škoda spôsobená vadným výrobkom
Škoda na veci azdraví tretej osoby
Následná škoda vyplývajúcazo škody na veci

a nazdraví

Zodpovednosť

z

vlastníctva a spráVy

TroW právnej obhajoby v konaní o náhradu

ĺ

Zachraňujúce náklady

l

škody

z poistnejsumy

Zodpovednosť

do Wšky 20%

za škodu na

uŽívaných
cudzích nehnuteľnostiach do sublimitu 20.000
EUR (vyššílimĺtje potrebné pripoistiť)
Zodpovednosť za škodu na na odloŽených

veciach návštevníkov a

zamestnancov
poisteného vo tĺýškenad 2.500,- EUR za

ĺ
ĺ

Environmentálnaškoda
Profesnázodpovednosťzaškodu

Zodpovednosť štatutárov a

iných

členov

v riadiacich funkciách podnikateľského subjektu

nehnuteľností

ĺ
ĺ

Náklady na stiahnutie vadného výrobku z trhu
Št<ooa na samotnom vadnom uýrobku

jednu vec, a spolu za viacero Vecí počas
jedného poistného obdobĺa nad 10.000'- EUR
Škodyspôsobené salmonelózou a listériou
Poistná suma alebo limit poistného plnenia

je

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

I

Poistné podmienky obsahujú odstrániteľné výluky

z

poistenia, ktoré je

moŽné dopoistiť

a neodstránĺteľné výluky z poistenia, ktoých
platnosť nie je moŽné vylúčiť
Poistenie sa nevzťahuje napríklad na:
! zodpovednosťza škodu prevzatú nad rámec

!
!

zákona.
škodu spôsobenú vedomou nedbanlivosťou
aĺebo úmyselne
náhradu zmluvných, správnych a/alebo trestných
sankcií alebo pokút akéhokoÍvekdruhu

určený dohodou zmluvných strán
individuálne v kaŽdej poistnej zmluve.
lnformácie o poistnej sume môŽete nájsť

v poistnej zmluve.

ht
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Kde sa na mňa vzthhuje krytie?

,/
v

Poistenie v základnom poistnom krytí má územnékrytie: Slovenská republika, Česká republika, Rakúsko,
Maďarsko a Poľsko
V poistnej zmluve môŽe byť územnékrytie zúŽené,alebo rozšírené.

K

Aké mám povinnosti?
a

a
a

a

odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomnéolázky poisťovateľa, vrátane e-mailovej komunikácie a
dopÍňania dotazníkov, ktoré sa týkajú dojednávaného poĺstenia,

bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v skutočnostiach, ktoré boli podkladom
(dotazníky, písomná a e-mailová komunikácĺa vrátane príloh) pri uzavieraní poistnej zmluvy a kaŽdú zmenu
skutočností, ktoré poĺstený uviedol poisťovateľovi pri dojednávaní poistenia, ak by mohli mať vplyv na
zvýšenie poisteného rĺzika,
platiť poistné dojednané v poistnej zmluve, pričom poistník a/alebo poistený nie je oprávnený bez súhlasu
poisťovateľa si započítaťplatbu poistného s nárokom na poistné plnenie,
postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a konať tak aby škodová udalosť nenastala a zároveň nesmie
porušovaťpovinnosti smerujúce k odvrátenĺu alebo zmenšeniu nebezpečenstva vzniku škodovej udalosti,
ku ktoným ho zaväzuje poistná zmluva a všeobecnézáväzné právne predpisy, ani nesmie strpiet'
porušovanie týchto povinnostízo strany tretích osÔb,
poistený nesmie bez súhlasu poisťovateľa priznať akýkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za
prípadnú škodu, uzavrieť súdny zmier alebo dobrovoľne poskytnúť akúkoľveknáhradu ,'škody", okrem
uýdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovaniaalebo zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkov
nevyhnutných na zabránenie vzniku hroziacĺch škôd,
bezodkladne oznámĺť poisťovateľovi udalost' s ktorou je alebo by mohla byť spájaná zodpovednosť
poisteného za škodu a ktorá by v budúcnosti mohla stanoviť povinnosť poisťovateľa poskytnút' poistné
plnenie

Kedy a ako uhrádzam platbu?
a

Termín a spôsob úhrady poistného, alebo splátok poistného sú uvedené v poistnej zmluve.

Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, je poĺstné splatné pruým dňom poistného obdobia.

E

Kedy začínaa končĺkrytie?
Poistenie vznikne prvým dňom po uzatvorení poistnej zmluvy, ak nebolo zmluvnými stranami dohodnuté, Že

poistenie vznikne uŽ uzatvorením poistnej zmluvy alebo bol určený neskorší dátum vzniku poistenia.

Poistenie zaniká'.

.
r
.
.

up|ynutím dohodnutej doby, ktorá je uvedená v poistnej zmluve;
ak poĺstnéza prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa
jeho splatnosti, poistenie zaniká uplynutím tejto lehoty'

ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia uýzvy

poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa
musí obsahovať upozornenie, Že poistenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia, pričom to isté platí, ak bola
zaplatená len časťpoĺstného;
zrušením oprávnenia na podnikateľskúčinnosť,zánikom poisteného

Ako môžem zmluvu vypovedať?

.
.
.

písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť
doručená druhej zmluvnej strane najneskôr šesť týŽdňov pred koncom poistného obdobia;
písomnou výpoved'ou jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
pričom výpovedná lehota je osemdňová;
písomnou uýpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia
alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je osemdňová a jej uplynutím poistenie zanikne

