V·EOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE
DOMÁCNOSTI A BUDOVY – MÔJ DOMOV
Úvodné ustanovenia
Pre poistenia uvedené v t˘chto V‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienkach pre poistenie
domácnosti a budovy – Môj domov platia príslu‰né ustanovenia Obãianskeho zákonníka
v platnom znení (ìalej len „OZ“), súvisiace v‰eobecne záväzné právne predpisy a tieto
V‰eobecné poistné podmienky pre poistenie domácnosti a budovy – Môj domov
(ìalej len „VPP-MD“).
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PRVÁ HLAVA
I. V·EOBECNÉ USTANOVENIA
âlánok 1
V˘klad pojmov
1. Bezpeãnostná fólia: fólia skladajúca sa z niekoºk˘ch vrstiev nosného materiálu,
spojen˘ch vrstvami ‰peciálneho lepidla nalepená na okne (sklenenom otvore),
ktorá zabezpeãuje zv˘‰enie odolnosti skla proti prerazeniu.
2. Bezpeãnostná zámka (bezpeãnostn˘ uzamykací systém): skladá sa zo zadlabávacej
zámky s cylindrickou vloÏkou a kovania, ktor˘m je ovládan˘ hlavn˘ závorov˘
mechanizmus. Cylindrická vloÏka musí byÈ chránená proti vylomeniu, odv⁄taniu
a vyhmatnutiu kolíkov planÏetou.
3. Bezpeãnostná visiaca zámka: zámka, ktorej uzamykací mechanizmus je vytvoren˘
mechanick˘mi, magnetick˘mi alebo in˘mi prvkami. Zámka musí spæÀaÈ podmienky
odolnosti proti mechanickému naru‰eniu spoja, urãené ustanoveniami príslu‰nej
normy.
4. Bezpeãnostné dvere (dvere so zv˘‰enou odolnosÈou proti vlámaniu):
prierazuvzdorné dvere osadené v zárubni zabezpeãenej proti roztlaãeniu. Dverné
krídlo musí byÈ vystuÏené oceºovou platÀou, resp. oceºov˘m rámom proti prerazeniu.
Dverné krídlo musí byÈ v uzatvorenom stave na strane pántov zaistené do zárubne
minimálne tromi kolíkmi (strmeÀmi). Uzamykanie dverného krídla musí byÈ
ovládané bezpeãnostn˘m uzamykacím systémom. V zmysle STN P ENV 1627 sa
delia do tried odolnosti 1- 6. Trieda odolnosti vyjadruje ãas potrebn˘ na ich
prekonanie.
Pri dvojkrídlov˘ch dverách musí byÈ neotvárané krídlo dverí zabezpeãené
z vnútornej strany proti pretlaãeniu alebo vyvaleniu, resp. proti vysadeniu z pántov.
5. Bezpeãnostné sklo: v˘robok na báze skla a/alebo plastov s jednovrstvovou alebo
viacvrstvovou ‰truktúrou, ktor˘ má na celej ploche jednotn˘ prieãny prierez
bezpeãnostnej vrstvy/vrstiev.
6. BeÏné plné dvere: dvere z drevotriesky, plastu alebo z iného materiálu, ktoré
nemajú otvor.
7. Blízka osoba: príbuzn˘ v priamom rade, súrodenec, manÏel/ka, rodiãia manÏela
alebo manÏelky; za blízku osobu sa povaÏuje aj druh/druÏka, za predpokladu, Ïe
preukázateºne Ïije s poisten˘m v spoloãnej domácnosti.
8. Budova: rozumie sa rodinn˘ dom, byt v bytovom dome, byt v rodinnom dome,
chata, nebytov˘ priestor v bytovom dome alebo nebytov˘ priestor v rodinnom
dome s viac ako jedn˘m bytom, vrátane v‰etk˘ch stavebn˘ch súãastí, technického,
energetického a technologického vybavenia, odkvapov˘ch chodníkov, vonkaj‰ieho
schodiska a vonkaj‰ích prípojok patriacich v˘luãne k budove (napr. kuchynská linka,
krb, posuvné markízy, firemné ‰títy, reklamné pútaãe/tabule, pergoly, spoloãné
antény, slneãné kolektory umiestnené/pripevnené na budove, vybavenie kotolne,
v˘Èahy, klimatizácia, sprinklery, EZS, prípojky atì.).
Budova môÏe byÈ dokonãená, vo v˘stavbe, v rekon‰trukcii ob˘vaná alebo
v rekon‰trukcii neob˘vaná.
9. Byt: obytná miestnosÈ (alebo súbor obytn˘ch miestností) s príslu‰enstvom
v bytovom dome alebo v rodinnom dome, vrátane balkónov, lodÏií alebo terás,
ktorá je usporiadaná do funkãného celku s vlastn˘m uzavretím, urãená na b˘vanie.
10. Cena stanovená poisÈovateºom: cena budovy alebo vedºaj‰ej stavby stanovená
na základe veºkosti zastavanej plochy, dæÏky alebo objemu, poãtu podlaÏí, veºkosti
podpivniãenia, tvaru strechy a veku budovy; cena bytu/nebytového priestoru
v bytovom dome je cena stanovená na základe veºkosti podlahovej plochy
bytu/nebytového priestoru, lokality a veku bytového domu, v ktorom je byt/nebytov˘
priestor.
11. Celoplo‰ná závora: prídavn˘ uzamykací prvok, ktor˘ zabezpeãuje zv˘‰enie
odolnosti dverného krídla a závorovanie minimálne do dvoch strán (na strane
zámky a na strane závesov). Závora musí maÈ cylindrickú vloÏku chránenú proti
vylomeniu, odv⁄taniu a vyhmatnutiu kolíkov planÏetou.
12. Cennosti:
a) peniaze v hotovosti,
b) ceniny (platné kolky, známky, Ïreby, stravné lístky a pod.),
c) cenné papiere (akcie, obligácie, vkladové listy, vkladné kniÏky a pod.),
d) zbierky známok, zbierky mincí, zbierky medailí a pod.,
e) ‰perky, drahé kamene, perly, v‰etky predmety zo zlata, striebra alebo platiny,
ktoré nespæÀajú definíciu pojmu umelecké diela a staroÏitnosti – ods. 51 tohto
ãlánku.
f) veci osobnej potreby zo zlata alebo in˘ch drah˘ch alebo u‰ºachtil˘ch kovov
(prstene, retiazky, hodinky, spony a pod.).
13. Cylindrická vloÏka: mechanizmus, ktor˘ je obvykle oddelen˘ od príslu‰nej zámky
a je ovládan˘ kºúãom.
14. Dátum splatnosti poistného: prv˘ deÀ príslu‰ného poistného obdobia.
15. Dodávateº: fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca práce alebo iné
ãinnosti alebo poskytujúca sluÏby, ktorá je uvedená v Modr˘ch stránkach.
16. Dokonãená budova alebo dokonãená vedºaj‰ia stavba: budova alebo vedºaj‰ia
stavba uÏívaná na základe kolaudaãného rozhodnutia, resp. súhlasu stavebného
úradu.
17. Elektronické a optické prístroje:
a) elektronické: televízor, videorekordér, videoprehrávaã, magnetofón, rádio,
diktafón, notebook alebo poãítaã a jeho príslu‰enstvo a periférne zariadenia, CD
prehrávaã, DVD prehrávaã, telefón, mobiln˘ telefón, fax, faxmodem, tlaãiareÀ,
odkazovaã, v‰etky prístroje a prístrojové kombinácie urãené na záznam a prenos
alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, kalkulaãka a pod.,
b) optické: fotoaparát, videokamera, filmovacia alebo premietacia technika,
ìalekohºad, mikroskop a pod.
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18. EZS: elektronick˘ zabezpeãovací systém (poplachov˘ systém na hlásenie
naru‰enia) je systém na detekciu a indikáciu prítomnosti, vstupu alebo pokusu
o vstup naru‰iteºa do stráÏen˘ch objektov; môÏe byÈ:
a) EZS s optickou alebo zvukovou v˘strahou s v˘vodom signálu (blikajúce
svetlo alebo siréna) do vonkaj‰ieho priestoru,
b) EZS-ATV: EZS s v˘vodom signálu na telefónne ãíslo,
c) EZS-PCO: EZS s v˘vodom signálu na pult centralizovanej ochrany polície
alebo bezpeãnostnej sluÏby.
19. Chata: budova urãená na rekreaãné úãely umiestnená v krajine (v chatovej osade
alebo v rekreaãnej zóne mesta) alebo v záhradkárskej osade.
20. Iné vozidlá: evidencii vozidiel nepodliehajúce (bez evidenãného ãísla) malé
motocykle, trojkolky, ‰tvorkolky, sneÏné skútre, vodné skútre, vozíky pre telesne
postihnuté osoby, motorové ruãné vozíky a malotraktory.
21. Ionizujúce Ïiarenie alebo kontaminácia rádioaktivitou: je Ïiarenie alebo
kontaminácia z akéhokoºvek jadrového paliva alebo akéhokoºvek jadrového
odpadu vzniknutého spaºovaním jadrového paliva, rádioaktívnymi, toxick˘mi,
explozívnymi alebo in˘mi nebezpeãn˘mi vlastnosÈami akéhokoºvek jadrového
zariadenia alebo akejkoºvek jeho jadrovej súãasti.
22. Kovová mreÏa: mreÏa z oceºov˘ch prvkov z plného materiálu s veºkosÈou oka
max. 400 cm2 a minimálnym prierezom prvku 100 mm2 (priemerom 10 mm) pevne
ukotvená v obvodovej stene (ak chráni presklen˘ otvor dverí, v masíve dverí)
minimálne v ‰tyroch bodoch, z vonkaj‰ej strany nedemontovateºná. Jednotlivé
prvky musia byÈ vzájomne prepojené nerozoberateºn˘m spôsobom.
23. Kovová uzamykateºná roleta: roleta z oceºov˘ch alebo hliníkov˘ch profilov
galvanicky pozinkovan˘ch, uzamknutá centrálne alebo boãnou bezpeãnostnou
zámkou.
24. Limit plnenia: maximálna v˘‰ka poistného plnenia.
25. Modré stránky: zoznam dodávateºov.
26. Motory v elektrospotrebiãoch: motory v elektrospotrebiãoch bez obmedzenia
príkonu.
27. Nariadenie zabezpeãovacích prác: nariadenie stavebného úradu vykonaÈ
neodkladné zabezpeãovacie práce na náklad vlastníka, ak budova, vedºaj‰ia
stavba po poistnej udalosti svojím stavom ohrozuje Ïivot alebo zdravie osôb,
a ak nie je nevyhnutné odstrániÈ budovu alebo vedºaj‰u stavbu ihneì.
28. Nebytov˘ priestor: miestnosÈ alebo súbor miestností, ktoré sú stavebn˘m úradom
urãené na iné úãely ako b˘vanie. Nebytov˘m priestorom nie je príslu‰enstvo bytu
(pivnica) ani spoloãné ãasti bytového domu (napr. chodby, podkrovia, povaly
a pod.) a spoloãné zariadenia bytového domu (napr. koãikáreÀ, su‰iareÀ, kotolÀa
a pod.). Spoloãné ãasti bytového domu alebo spoloãné zariadenia bytového domu
môÏu byÈ prerobené na nebytové priestory len s povolením stavebného úradu.
29. Obstaranie:
a) v prípade rodinného domu, chaty alebo vedºaj‰ej stavby znovuvybudovanie,
t. j. postavenie rodinného domu, chaty alebo vedºaj‰ej stavby rovnak˘ch
parametrov a kvality akú mal zniãen˘ rodinn˘ dom, chata alebo vedºaj‰ia
stavba bezprostredne pred poistnou udalosÈou, vrátane nákladov na projektovú,
inÏiniersku ãinnosÈ a ostatn˘ch súvisiacich poplatkov,
b) v prípade bytu, bytu v rodinnom dome, nebytového priestoru, stavebnej súãasti
alebo veci, ktorá je predmetom poistenia:
ba) - kúpa bytu alebo nebytového priestoru, ak sa zniãen˘ bytov˘ dom, v ktorom
bol byt alebo nebytov˘ priestor, znovu nevybuduje alebo rodinn˘ dom
s viac ako jedn˘m bytom, v ktorom bol byt alebo nebytov˘ priestor,
znovu nevybuduje,
bb) - kúpa stavebnej súãasti alebo hnuteºnej veci,
rovnak˘ch parametrov a kvality aké mali byt, nebytov˘ priestor, stavebná
súãasÈ alebo hnuteºná vec bezprostredne pred poistnou udalosÈou.
30. Osadené sklo: sklo zabudované do steny alebo vsadené do rámu, ktor˘ nie je
moÏné otváraÈ.
31. Ostatné veci: hnuteºné veci, okrem cenností, umeleck˘ch diel a staroÏitností,
elektronick˘ch a optick˘ch prístrojov, in˘ch vozidiel a vecí slúÏiacich na zárobkovú
ãinnosÈ.
32. Poistná hodnota: poistnou hodnotou sa rozumie cena veci, budovy alebo vedºaj‰ej
stavby potrebná na obstaranie novej veci, budovy alebo vedºaj‰ej stavby; v Poistení
budovy v˘chodisková hodnota (nová cena) budovy alebo vedºaj‰ej stavby bez
ceny pozemku.
33. Poistník a poisten˘
33.1. Poistník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisÈovateºom poistnú
zmluvu a je povinná platiÈ poistné.
33.2. Poisten˘: osoba uvedená v poistnej zmluve, ak nie je uvedené inak.
V Poistení skla je poisten˘m osoba uvedená v poistení, ku ktorému bolo Poistenie
skla dojednané.
V Poistení Privát Plus je poisten˘m osoba uvedená v:
a) Poistení domácnosti ako poisten˘,
b) Poistení budovy ako poisten˘.
34. Poistné obdobie: obdobie, za ktoré poistník platí beÏné poistné.
35. Poistn˘ rok: obdobie trvajúce jeden rok, ktoré zaãína plynúÈ v˘roãn˘m dÀom
a konãí dÀom pred nasledujúcim v˘roãn˘m dÀom.
36. Potrubie: privádzacie, odvádzacie alebo odpadové potrubie vodovodného,
vykurovacieho alebo solárneho zariadenia budovy alebo vedºaj‰ej stavby
vo vlastníctve poisteného.
37. Primerané náklady na opravu: cena opravy veci alebo jej ãasti v ãase vzniku
poistnej udalosti v danom mieste obvyklá (náklady na vymieÀanú po‰kodenú ãasÈ
veci, budovy alebo vedºaj‰ej stavby; materiál a náklady na prácu a dopravu).
38. Rekon‰trukcia: proces, v rámci ktorého sa na budove alebo vedºaj‰ej stavbe
vykonáva zmena:
a) nadstavba (zv˘‰enie budovy alebo vedºaj‰ej stavby),
b) prístavba (pôdorysné roz‰írenie budovy alebo vedºaj‰ej stavby) navzájom
prevádzkovo prepojená s budovou alebo vedºaj‰ou stavbou,
c) stavebné úpravy (prestavba, vstavba, podstatná zmena vnútorného zariadenia
alebo vzhºadu), pri ktor˘ch sa zachováva pôdorysné a v˘‰kové ohraniãenie
budovy alebo vedºaj‰ej stavby.
39. Rodinn˘ dom: budova urãená predov‰etk˘m na rodinné b˘vanie so samostatn˘m
vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlaÏia
a podkrovie, samostatne stojaca, v radovej zástavbe, átriová alebo terasová.
40. Spoloãné ãasti: ãasti bytového domu alebo rodinného domu s viac ako 1 bytom
nevyhnutné na jeho podstatu a bezpeãnosÈ, urãené na spoloãné uÏívanie, najmä
základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, prieãelia, vchody, schodi‰tia,
spoloãné terasy, podkrovie, povala, vodorovné nosné a izolaãné kon‰trukcie
a zvislé nosné kon‰trukcie.
41. Spoloãné zariadenia: zariadenia tvoriace vybavenie bytového domu alebo
rodinného domu s viac ako 1 bytom, a to napríklad v˘Èahy, práãovne a kotolne
vrátane technologického zariadenia, su‰iarne, koãikárne, spoloãné televízne
antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizaãné, elektrické,

telefónne a plynové prípojky, ktoré sú urãené na spoloãné uÏívanie obyvateºov
a prevádzku domu a slúÏia v˘luãne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú
umiestnené mimo domu.
42. Stavebné súãasti:
a) v‰etky súãasti technického vybavenia budovy alebo vedºaj‰ej stavby zamurované, resp. voºne vedené, ale pevne zabudované v stenách, v strope alebo
v podlahe (in‰talácie a rozvody elektriny, plynu, vody, kúrenia, kanalizácie,
klimatizácie a pod., vrátane meraãov spotreby), krb, EZS, kamerov˘ systém,
protipoÏiarna signalizácia, mechanické zabezpeãovacie zariadenia, do steny
alebo podlahy zabudovan˘ trezor a pod.,
b) v‰etky predmety pevne zabudované v budove alebo vedºaj‰ej stavbe alebo
s budovou alebo vedºaj‰ou stavbou pevne spojené, tvoriace jej neoddeliteºnú
súãasÈ (izolácie, klampiarske a zámoãnícke v˘robky, dvere, okná v obvodovom
múre budovy/vedºaj‰ej stavby, alebo okno zasklenej lodÏie, vrátane vonkaj‰ej
/vnútornej Ïalúzie alebo rolety, sklenené v˘plne v‰etk˘ch stavebn˘ch otvorov,
balkónové strie‰ky, Ïalúziové steny, vonkaj‰ie/vnútorné okenné parapety,
zábradlia, pevne zabudované rolety a markízy, dlaÏby, obklady, podlahy,
maºovky, tapety, nátery, nástreky a pod.),
c) predmety a zariadenia urãené na prevádzku budovy alebo vedºaj‰ej stavby
pevne zabudované alebo k nej pevne pripojené (v˘Èahy, ãerpadlá, okrem
tepelného ãerpadla, ohrievaãe alebo zásobníky vody, kotly, vykurovacie telesá,
plynové sporáky, sanitárne zariadenia a zariaìovacie predmety kúpeºní a WC,
kuchynské drezy, v˘levky, vodovodné batérie a pod.),
d) vstavané skrine, kuchynská linka vrátane sklenen˘ch v˘plní, zabudovan˘ch
svietidiel a zabudovan˘ch elektrospotrebiãov v˘robcom urãen˘ch na zabudovanie
(ìalej aj „kuchynská linka“).
42.1. Stavebn˘mi súãasÈami v poistení domácnosti sa rozumejú len:
a) v‰etky predmety pevne zabudované v budove (okná v obvodovom múre
budovy alebo okno zasklenej lodÏie, vrátane vonkaj‰ej/vnútornej Ïalúzie
alebo rolety, balkónové strie‰ky, Ïalúziové steny, vonkaj‰ie/vnútorné okenné
parapety, zábradlia, dvere), priskrutkované alebo in˘m spôsobom pevne
pripevnené k budove, napríklad ohrievaã vody, kotol, vykurovacie telesá
- radiátory, zariaìovacie predmety kúpeºní a WC, vodovodné batérie, vstavané
skrine, kuchynská linka, obklady stien a stropov, lepené koberce a iné
podlahové krytiny pevne spojené s podlahou, plávajúce podlahy a pod.,
plynov˘ sporák,
b) vnútorné maºovky, tapety, nátery alebo nástreky,
c) mechanické zabezpeãovacie zariadenia (mreÏe, okenice a pod.), do steny
alebo podlahy zabudovan˘ trezor,
d) EZS na ochranu proti krádeÏi vlámaním, kamerov˘ systém, protipoÏiarna
signalizácia a pod.
43. Stavebn˘ materiál: materiál na v˘stavbu, opravu, údrÏbu alebo rekon‰trukciu
budovy alebo vedºaj‰ej stavby, napr. tehly, tvárnice, vápno, cement, dlaÏdice,
obklad, vaÀa, um˘vadlo, kotol a pod., t. j. v‰etky stavebné v˘robky e‰te
nezabudované do budovy alebo vedºaj‰ej stavby.
44. ·kodová udalosÈ: udalosÈ, ktorá by mohla byÈ dôvodom vzniku povinnosti
poisÈovateºa plniÈ a nastala poãas trvania poistenia.
45. Technická havária:
a) náhodná porucha technického zariadenia urãeného na prívod, akumuláciu
alebo odvod energií a médií nutn˘ch na zvyãajné uÏívanie miesta poistenia,
pri ktorej hrozí ‰koda na veci, zv˘‰enie rozsahu uÏ vzniknutej ‰kody na veci
alebo preru‰enie dodávky energií v takom rozsahu, Ïe bolo znemoÏnené beÏné
uÏívanie miesta poistenia a ktorá vyÏaduje bezodkladnú opravu, ktorú nie je
poisten˘ schopn˘ vykonaÈ vlastn˘mi silami alebo in˘m obvykl˘m spôsobom,
b) rozbitie zasklenia okna, prípadne vonkaj‰ích vchodov˘ch dverí do bytu alebo
rodinného domu.
46. Technická hodnota (ãasová cena): v˘chodisková hodnota (nová cena) zníÏená
o v˘‰ku opotrebenia alebo iného znehodnotenia.
47. Teroristick˘ ãin: ãin, vrátane pouÏitia sily alebo násilia, akejkoºvek osoby, skupiny
alebo skupín osôb konajúcich samostatne, v mene alebo v súvislosti s akoukoºvek
organizáciou, vykonan˘ z politick˘ch, náboÏensk˘ch alebo ideologick˘ch
dôvodov, vrátane úmyslu ovplyvniÈ ktorúkoºvek vládnu moc alebo zastra‰iÈ
verejnosÈ.
48. Trezor: ‰peciálne upravená schránka na cennosti; za trezor bezpeãnostnej triedy I
alebo II (stupÀa odolnosti I alebo II podºa STN 96 7704) sa povaÏuje viacstenová
oceºová schránka (skriÀov˘ trezor) s hmotnosÈou min. 200 kg alebo viacstenová
oceºová schránka osadená do steny alebo do podlahy minimálne s jednou
trezorovou zámkou.
49. Trvalo ob˘van˘m: rozumie sa ob˘vané prevaÏnú ãasÈ roka (viac ako 183 dní)
a neponechané neob˘vané poãas roka viac ako 60 po sebe nasledujúcich dní.
50. UdrÏiavacie práce: udrÏiavacími prácami sú najmä:
a) opravy fasády, opravy a v˘mena stre‰nej krytiny alebo povrchu ploch˘ch striech,
v˘mena odkvapov˘ch Ïºabov a odtokov˘ch zvodov, opravy oplotenia a v˘mena
jeho ãastí, ak sa t˘m nemení jeho trasa,
b) opravy a v˘mena nepodstatn˘ch stavebn˘ch kon‰trukcií, najmä vnútorn˘ch
prieãok, omietok, obkladov stien, podláh a dlaÏby, komínov, okien, dverí
a schodi‰Èov˘ch zábradlí,
c) údrÏba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia
budovy alebo vedºaj‰ej stavby, ako aj v˘mena jeho súãastí, najmä v˘mena
klimatizaãného zariadenia, v˘Èahu, vykurovacích kotlov a telies vnútorn˘ch
rozvodov,
d) v˘mena zariaìovacích predmetov, najmä kuchynsk˘ch liniek, vaní, vstavan˘ch
skríÀ,
e) maliarske a natieraãské práce.
51. Umelecké diela a staroÏitnosti:
a) umelecké predmety (obrazy, koláÏe, kresby, grafiky, plastiky a pod.),
b) staroÏitnosti - veci ku dÀu uzavretia poistnej zmluvy star‰ie ako 100 rokov, ktoré
majú umeleckú alebo historickú hodnotu, viaÏu sa k urãitému obdobiu,
v˘tvarnému ‰t˘lu/slohu a pod., vrátane staroÏitn˘ch predmetov zo zlata,
striebra, platiny, drah˘ch kameÀov alebo perál.
52. U‰l˘ zisk: to, ão po‰koden˘ mohol získaÈ, keby nevznikla ‰koda. Podstatou u‰lého
zisku je ujma vyjadriteºná v peniazoch, spoãívajúca v tom, Ïe po‰koden˘ v dôsledku
‰kodovej udalosti nedosiahne rozmnoÏenie majetkov˘ch hodnôt, ktoré sa dalo
oãakávaÈ pri pravidelnom chode vecí (t. j. keby nebolo do‰lo k vzniku ‰kody).
53. Veci slúÏiace na zárobkovú ãinnosÈ: veci, ktoré poisten˘ pouÏíva ako:
a) osoba, ktorá podniká na základe Ïivnostenského oprávnenia,
b) osoba, ktorá podniká na základe iného neÏ Ïivnostenského oprávnenia podºa
osobitn˘ch predpisov,
c) fyzická osoba, ktorá vykonáva poºnohospodársku v˘robu a je zapísaná do
evidencie podºa osobitného predpisu.
54. Vedºaj‰ia stavba:
a) hospodárska budova (kôlÀa, stodola, chliev, dielÀa, letná kuchyÀa a pod.),
záhradn˘ prístre‰ok, altánok, prístre‰ok na nádoby na odpadky, stavba na
chov drobného zvieratstva, vonkaj‰ia pivnica a pod., vonkaj‰í bazén murovan˘,
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sauna, tenisov˘ kurt, okrem trávnatého tenisového kurtu a pod., zásobník
plynu, vrátane v‰etk˘ch stavebn˘ch súãastí, technického, energetického
a technologického vybavenia vedºaj‰ej stavby a vonkaj‰ích prípojok,
b) samostatne stojaca pergola, samostatne stojaci reklamn˘ pútaã/tabuºa, slneãné
kolektory umiestnené mimo budovy alebo vedºaj‰ej stavby, oplotenie, oplotenie
postavené na opornom múre, vrátane hornej ãasti oporného múru do 80 cm
pod oplotením, vybetónované parkovacie plochy, chodníky, zámkové dlaÏby,
a pod. pevne spojené so zemou, ktoré sú v˘sledkom stavebnej ãinnosti,
vonkaj‰ie osvetlenie zabudované v chodníkoch,
c) garáÏ samostatne stojaca, stojaca vedºa budovy, s ktorou je spojená minimálne
jednou spoloãnou stenou a nie je nad Àou obytné podlaÏie, alebo nemá
spoloãné súvislé zastre‰enie s budovou, v radovej zástavbe, v pôdoryse
rodinného domu, v pôdoryse vedºaj‰ej stavby, v pôdoryse bytového domu
(súãasÈ rodinného domu alebo bytového domu), garáÏové miesto/státie,
garáÏov˘ box,
d) tepelné ãerpadlo,
ak je zároveÀ tak˘ objekt pevne spojen˘ so zemou, alebo jeho osadenie vyÏaduje
úpravu podkladu.
Pevn˘m spojením so zemou sa rozumie:
a) spojenie pevn˘m základom alebo
b) upevnenie strojn˘mi súãiastkami alebo zvarom o pevn˘ základ v zemi alebo
o inú stavbu alebo
c) lanami s kotvou v zemi alebo na inej vedºaj‰ej stavbe alebo
d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia alebo
e) umiestnenie pod zemou.
55. Vodovodné zariadenie: privádzacie, odvádzacie alebo odpadové potrubie,
armatúry, pevne pripojené zariaìovacie predmety (napr. WC misa a splachovacie
zariadenie, pisoár, v˘levka, drez, vaÀa, sprcha, um˘vadlo a pod.), zariadenia na
ohrev vody alebo iné zariadenia (napr. bazén a jeho prídavné zariadenia).
56. Vojnové udalosti: vojna, invázia, ãiny zahraniãného nepriateºa, nepriateºské
akcie alebo vojne podobné operácie bez ohºadu na to, ãi bola alebo nebola vojna
vyhlásená.
57. Vnútorné nepokoje: obãianska vojna, vzbura, obãianske nepokoje nadobúdajúce
rozmery rovnajúce sa ºudovému povstaniu, vojenská vzbura, povstanie, rebélia,
revolúcia, stanné právo alebo stav obliehania alebo akákoºvek udalosÈ alebo príãina,
ktoré vedú k vyhláseniu alebo udrÏaniu stanného práva alebo stavu obliehania,
konfi‰kácii, zabraniu pre vojenské úãely, rekvirácii alebo znárodneniu.
58. Vsadené sklo: sklo vsadené do rámu, ktor˘ sa otvára.
59. V˘chodisková hodnota (nová cena): suma potrebná na znovuzriadenie alebo
obstaranie budovy, vedºaj‰ej stavby alebo veci rovnakého druhu, rozmerov,
mnoÏstva a kvality, v danom mieste obvyklá v deÀ poistnej udalosti.
60. Vykurovací systém: rozvody etáÏového, resp. ústredného vykurovania, armatúry,
vykurovacie telesá (radiátory), kotly etáÏového alebo ústredného kúrenia, zariadenia
solárneho systému pevne pripojené na potrubie ústredného, etáÏového, diaºkového
kúrenia alebo solárneho systému.
61. V˘roãn˘ deÀ: deÀ, ktor˘ sa ãíslom dÀa v mesiaci a názvom mesiaca zhoduje
s dÀom zaãiatku poistenia. Ak takého dÀa v príslu‰nom mesiaci niet, v˘roãn˘m
dÀom je posledn˘ deÀ príslu‰ného mesiaca.
62. V˘stavba: proces, v rámci ktorého sa budova alebo vedºaj‰ia stavba zhotovuje.
63. Zablokovanie dverí: situácia, kedy sú uzatvorené hlavné vchodové dvere do
miesta poistenia a poisten˘ nie je schopn˘ vlastn˘mi prostriedkami a obvykl˘m
spôsobom dvere otvoriÈ.
64. Zariadenie staveniska: vedºaj‰ie stavby a zariadenia, ktoré poãas uskutoãÀovania
v˘stavby, rekon‰trukcie alebo udrÏiavacích prác doãasne slúÏia prevádzkov˘m
úãelom, v˘robn˘m úãelom, skladovacím úãelom a sociálnym úãelom.
65. Znovuzriadenie: opravenie po‰kodenej budovy alebo vedºaj‰ej stavby alebo
veci, resp. ich uvedenie do stavu, v akom boli pred poistnou udalosÈou.
66. Zvy‰ky: hodnota nepo‰koden˘ch zostatkov nahradzovan˘ch ãastí budovy,
vedºaj‰ej stavby alebo veci.

3. Víchrica, krupobitie
3.1. Víchrica: prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistenia r˘chlosÈ minimálne
75 km/hod.
Ak nemôÏe byÈ r˘chlosÈ prúdenia vzduchu zistená, poisÈovateº poskytne poistné
plnenie za ‰kodu spôsobenú víchricou len vtedy, ak poisten˘ preukáÏe, Ïe pohyb
vzduchu v bezprostrednom okolí miesta poistenia spôsobil ‰kody na budovách,
vedºaj‰ích stavbách alebo na veciach rovnako odoln˘ch, ktoré boli v ãase
bezprostredne pred poistnou udalosÈou v bezchybnom stave; za ‰kodu spôsobenú
víchricou sa povaÏuje aj vrhnutie predmetu na poistenú vec bezprostredne
zapríãinené pôsobením víchrice.
3.2. Krupobitie: jav, pri ktorom kúsky ºadu vytvorené v atmosfére dopadajú na poistenú
vec.
3.3. Poistenie sa nevzÈahuje na ‰kodu spôsobenú vniknutím atmosférick˘ch zráÏok
alebo neãistôt do budovy alebo vedºaj‰ej stavby, ak k nemu nepri‰lo vplyvom
po‰kodenia stavebn˘ch súãastí následkom víchrice alebo krupobitia.
4. KrádeÏ: prisvojenie si poistenej veci páchateºom.
4.1. KrádeÏ vlámaním:
4.1.1. vniknutie páchateºa do miesta poistenia tak, Ïe ho otvoril:
a) nástrojom, ktor˘ nie je urãen˘ na jeho riadne otvorenie,
b) in˘m preukázateºne násiln˘m spôsobom,
c) kºúãom urãen˘m na jeho riadne otvorenie, ktorého sa zmocnil krádeÏou
alebo lúpeÏou v mieste poistenia alebo mimo miesta poistenia;
4.1.2. vniknutie páchateºa do trezora, ktorého obsah je poisten˘, tak, Ïe ho otvoril:
a) nástrojom alebo spôsobom, ktor˘ nie je urãen˘ na jeho riadne otvorenie,
b) kºúãom urãen˘m na jeho riadne otvorenie, ktorého sa zmocnil krádeÏou
alebo lúpeÏou v mieste poistenia alebo mimo miesta poistenia.
4.2. KrádeÏ prekonaním prekáÏky:
a) preukázateºné prekonanie prekáÏky alebo opatrenia chrániaceho poistenú
vec pred krádeÏou,
b) ukrytie sa páchateºa v mieste poistenia a zanechanie stôp dokazujúcich jeho
nepovolenú prítomnosÈ v mieste poistenia.
4.3. LúpeÏ:
4.3.1. LúpeÏou v mieste poistenia sa rozumie zmocnenie sa poistenej veci
páchateºom:
a) pouÏitím násilia alebo hrozby bezprostredného násilia proti poistenému
alebo proti osobe nachádzajúcej sa v mieste poistenia so súhlasom
poisteného,
b) vyuÏitím zníÏeného odporu poisteného v dôsledku jeho fyzického oslabenia
po nehode (nie v príãinnej súvislosti s vedom˘m poÏitím alkoholu, drog
alebo zneuÏítím liekov) alebo v dôsledku inej príãiny, za ktorú nemôÏe byÈ
zodpovedn˘.
4.3.2. LúpeÏou mimo miesta poistenia sa rozumie zmocnenie sa poistenej veci
páchateºom pouÏitím násilia alebo hrozby bezprostreného násilia proti
poistenému mimo miesta poistenia na území Slovenskej republiky.
4.4. Vandalizmus po vlámaní: po‰kodenie alebo zniãenie poistenej veci páchateºom
po krádeÏi vlámanín definovanej v bode 4.1. tohto odseku.
5. Zosuv pôdy: prírodn˘mi vplyvmi zapríãinené náhle zosunutie alebo zrútenie
pôdy, zeminy alebo skál.
5.1. Poistenie sa nevzÈahuje na ‰kodu spôsobenú:
a) zosúvaním alebo zrútením pôdy, zeminy alebo skál zapríãinen˘m akoukoºvek
ºudskou ãinnosÈou,
b) sadaním pôdy,
c) zosuvom pôdy, ktor˘ sa s ohºadom na situáciu v mieste poistenia dá
predpokladaÈ, t. j. jeho v˘skyt bol ãastej‰í ako jedenkrát za desaÈ rokov pred
dátumom vzniku poistnej udalosti.
6. Lavína: zosuv snehovej alebo ºadovej vrstvy z prírodn˘ch svahov.
7. Pád predmetov: pád stromov, stoÏiarov alebo in˘ch predmetov, ktoré nie sú
súãasÈou po‰koden˘ch poisten˘ch vecí, ktor˘ má znaky voºného pádu spôsobeného
zemskou gravitáciou.
7.1. Poistenie sa nevzÈahuje na pád stromov, stoÏiarov alebo in˘ch predmetov
zapríãinen˘ akoukoºvek ºudskou ãinnosÈou.
8. Ëarcha snehu: zaÈaÏenie stavebnej kon‰trukcie snehom, námrazou alebo ºadovou
vrstvou, ktoré presahuje normou stanovené hodnoty.
9. PovodeÀ, záplava
9.1. PovodeÀ: zaplavenie miesta poistenia vodou, ktorá sa prirodzen˘m spôsobom
vyliala z brehov povrchového vodstva alebo tieto brehy pretrhla. Pri ohradzovanom
vodnom toku sa za breh vodného toku povaÏuje teleso hrádze.
9.2. Záplava: vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá urãitú dobu stojí alebo prúdi
v mieste poistenia a ktoré bolo spôsobené prírodn˘mi vplyvmi.
9.3. Poistenie sa nevzÈahuje na ‰kodu spôsobenú:
a) povodÀou, ktorá nedosiahla aspoÀ 10-roãn˘ maximálny prietok vody,
b) vodou z vodovodného zariadenia,
c) spätn˘m vystúpením odpadovej vody z verejného kanalizaãného potrubia,
okrem prípadov, kedy bolo toto vystúpenie spôsobené povodÀou alebo
záplavou,
d) zaplavením územia, ktoré bolo spôsobené regulovan˘m vypú‰Èaním vôd
z vodn˘ch tokov alebo vodn˘ch nádrÏí,
e) vodou zo Ïºabov alebo zvodov odvádzajúcich atmosférické zráÏky,
f) zv˘‰ením hladiny podzemnej vody, ktoré nebolo spôsobené povodÀou
alebo záplavou,
g) vniknutím atmosférick˘ch zráÏok alebo neãistôt do budovy alebo vedºaj‰ej
stavby, ak k nemu do‰lo inak neÏ vplyvom po‰kodenia stavebn˘ch súãastí
povodÀou alebo záplavou.
10. Zemetrasenie: otrasy zemského povrchu vyvolané geofyzikálnymi procesmi vo
vnútri Zeme. Poistenie sa vzÈahuje na ‰kody spôsobené zemetrasením, ktorého
úãinky dosiahnu v mieste poistenia minimálne 6. stupeÀ makroseizmickej stupnice
zemetrasenia EMS 98 (Európska makroseizmická stupnica).
11. V˘buch sopky: uvoºnenie tlaku poãas vytvorenia otvoru v zemskej kôre, ktoré je
sprevádzané v˘tokom lávy alebo vyvrhnutím popola, in˘ch materiálov alebo
plynov.
12. Náraz vozidla: priamy stret s vozidlom alebo jeho nákladom alebo vrhnutie
predmetu zapríãinené priamym stretom s vozidlom alebo jeho nákladom pri
dopravnej nehode.

âlánok 2
Definície poisten˘ch rizík
1. PoÏiar, v˘buch, úder blesku, pád lietadla
1.1. PoÏiar: oheÀ v podobe plameÀa, ktor˘ sa neÏiaduco a nekontrolovateºne roz‰íril
mimo urãeného ohniska alebo takéto ohnisko opustil.
1.1.1. Poistenie sa nevzÈahuje na ‰kodu spôsobenú:
a) skratom, ak sa plameÀ, ktor˘ vznikol skratom, ìalej neroz‰íril,
b) tlením,
c) vystavením veci úÏitkovému ohÀu alebo teplu.
1.2. V˘buch: náhly niãiv˘ prejav tlakovej sily spoãívajúci v rozpínavosti plynov alebo
pár (explózia).
1.2.1. Poistenie sa nevzÈahuje na ‰kodu spôsobenú:
a) cielenou explóziou pri trhacích a podobn˘ch prácach,
b) explóziou v spaºovacom priestore spaºovacích motorov alebo v in˘ch
zariadeniach, v ktor˘ch sa energia v˘buchu cieºavedome vyuÏíva,
c) podtlakom (implózia).
1.3. Úder blesku: bezprostredné pôsobenie energie blesku alebo teploty jeho v˘boja
na poistenú vec so zanechaním stôp na poistenej veci alebo jeho úãinky
a následky sú jednoznaãne identifikovateºné technick˘mi prostriedkami.
1.3.1. Poistenie rizika úder blesku sa nevzÈahuje na ‰kodu spôsobenú prepätím
alebo indukciou na elektrick˘ch alebo elektronick˘ch zariadeniach.
1.4. Pád lietadla: náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho ãastí alebo jeho
nákladu.
2. Voda z vodovodného zariadenia:
2.1. voda, kvapalina alebo para unikajúca v dôsledku poruchy alebo chybnej
obsluhy z/zo:
a) privádzacieho alebo odvádzacieho potrubia vodovodného alebo kanalizaãného
systému vrátane armatúr alebo iného s ním prepojeného zariadenia,
b) vykurovacieho, klimatizaãného alebo solárneho systému, vrátane armatúr
alebo iného s ním prepojeného zariadenia,
c) sprinklerov˘ch alebo in˘ch automatick˘ch zariadení poÏiarnej ochrany,
d) z akvária s objemom 50 litrov a viac v dôsledku jeho mechanického
po‰kodenia.
2.2. Poistenie sa nevzÈahuje na ‰kodu spôsobenú:
a) spätn˘m vystúpením odpadovej vody z verejného kanalizaãného potrubia,
b) pri vykonávaní tlakov˘ch skú‰ok, oprave alebo údrÏbe zariadení uveden˘ch
v bode 2.1. tohto odseku,
c) sadaním pôdy, ak bolo spôsobené inak neÏ vodou unikajúcou zo zariadení
uveden˘ch v bode 2.1. tohto odseku,
d) vodou zo Ïºabov alebo vonkaj‰ích zvodov odvádzajúcich atmosférické
zráÏky,
e) na vykurovacích telesách – radiátoroch.
3

12.1. Poistenie sa nevzÈahuje na ‰kodu spôsobenú na vozidlách samotn˘ch alebo na
ich náklade.
13. Vandalizmus: po‰kodenie alebo zniãenie poistenej veci inou osobou neÏ
poistníkom, poisten˘m alebo osobou konajúcou na ich podnet alebo osobami
blízkymi poistenému.
13.1. Poistenie sa nevzÈahuje na ‰kodu spôsobenú:
a) po‰kodením elektrick˘ch vrátnikov v bytovom dome alebo v rodinnom dome
s viac ako 1 bytom,
b) po‰kodením poistenej veci postriekaním sprejom, pomaºovaním, vyrytím
nápisov alebo kresieb alebo nalepením predmetov.
14. Rázová vlna: vlna, ktorá vznikne pri prelete nadzvukového lietadla, ktoré prekroãilo
r˘chlosÈ zvuku.
15. Dym: náhly únik dymu v dôsledku poruchy zo zariadení na vykurovanie, spaºovanie,
varenie alebo su‰enie, ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia.
16. Prepätie: po‰kodenie alebo zniãenie poisten˘ch vecí prepätím spôsoben˘m
napäÈovou ‰piãkou v elektrickej sieti alebo atmosférick˘m prepätím.
17. Atmosférické zráÏky: vniknutie atmosférick˘ch zráÏok cez strechu, obvodové
steny, dvere, okná alebo iné stavebné súãasti bez vplyvu iného rizika uvedeného
v tomto ãlánku.
18. Rozbitie skla: po‰kodenie skla akoukoºvek náhodnou udalosÈou, okrem udalosti,
ktorá je v t˘chto VPP-MD vylúãená.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

5. Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné
nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dÀa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj
tak, keì poistné za ìal‰ie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca
odo dÀa doruãenia v˘zvy poisÈovateºa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred doruãením tejto v˘zvy. V˘zva poisÈovateºa obsahuje upozornenie,
Ïe poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len
ãasÈ poistného.
6. Ak zanikne poistenie pred uplynutím poistného obdobia, za ktoré bolo beÏné
poistné zaplatené, je poisÈovateº povinn˘ nespotrebovanú ãasÈ poistného vrátiÈ,
ak ìalej nie je uvedené inak.
7. Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manÏelov smrÈou alebo vyhlásením za
m⁄tveho toho z manÏelov, ktor˘ uzatvoril poistnú zmluvu (poistník), vstupuje do
poistenia na jeho miesto pozostal˘ manÏel/ka, ak je naìalej vlastníkom alebo
spoluvlastníkom poisten˘ch vecí, poistenej budovy alebo poistenej vedºaj‰ej
stavby.
8. Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manÏelov z iného dôvodu ako je uveden˘
v ods. 7 tohto ãlánku, povaÏuje sa za poistníka ten z manÏelov, ktorému poistené
veci, poistená budova alebo poistená vedºaj‰ia stavba pripadli pri vysporiadaní
bezpodielového spoluvlastníctva podºa ustanovení OZ.
9. Poistník aj poisÈovateº môÏu po poistnej udalosti poistenie vypovedaÈ. V˘poveì
musí byÈ daná písomne, najneskôr do jedného mesiaca po poskytnutí poistného
plnenia alebo po jeho zamietnutí; v˘povedná lehota je osemdenná, jej uplynutím
poistenia zanikne.
10. Ak poisÈovateº zistí, Ïe poistník alebo poisten˘ vedome nepravdivo alebo neúplne
odpovedal na písomné otázky poisÈovateºa t˘kajúce sa dojednávaného poistenia,
alebo ak sa pri poistnej udalosti preukáÏe, Ïe poistené veci, poistená budova alebo
poistená vedºaj‰ia stavba boli v ãase dojednania poistenia po‰kodené, nespæÀali
poÏiadavky na uzavretie poistnej zmluvy uvedené v t˘chto VPP-MD, môÏe
poisÈovateº od poistnej zmluvy odstúpiÈ, ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní
otázok alebo pri zistení uveden˘ch skutoãností poistnú zmluvu neuzavrel. Toto
právo môÏe poisÈovateº uplatniÈ do 3 mesiacov odo dÀa, keì takú skutoãnosÈ zistil,
inak právo zanikne.
Zmluvné strany sú povinné vrátiÈ si v‰etko, ão podºa poistnej zmluvy dostali, priãom
poisÈovateº má právo na odpoãítanie nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti
s uzavretím poistnej zmluvy.
11. Odmietnutím plnenia v zmysle ãl. 12 ods. 4 t˘chto VPP-MD poistenie zanikne.
12. Poistenie zaniká okamihom zániku predmetu poistenia alebo t˘m, Ïe inak odpadla
moÏnosÈ, aby na poistenej veci, poistenej budove alebo poistenej vedºaj‰ej stavbe
nastala poistná udalosÈ. Ak do‰lo k zániku poistenia z tohto dôvodu v dôsledku
poistnej udalosti, za ktorú poisÈovateº poskytol poistné plnenie, patrí poisÈovateºovi
poistné do konca poistného obdobia.
13. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie v˘‰ky poistného
má poisÈovateº právo jednostranne upraviÈ v˘‰ku poistného na ìal‰ie poistné
obdobie. V˘‰ku poistného je poisÈovateº oprávnen˘ upraviÈ, najmä ak dôjde k rastu
nákladov na správu poistenia a k nepriaznivému v˘voju ‰kodovosti poistenia.
PoisÈovateº je povinn˘ oznámiÈ novú v˘‰ku poistného poistníkovi najneskôr
v lehote 6 t˘ÏdÀov pred koncom poistného obdobia. Ak poistník do konca
poistného obdobia oznámi poisÈovateºovi, Ïe so zmenou v˘‰ky poistného pre ìal‰ie
poistné obdobie nesúhlasí, zaniká poistenie ku koncu poistného obdobia.
14. Poistenie zanikne uplynutím doby, na ktorú je dojednané.

âlánok 3
Druhy poistení
Poistnou zmluvou pre poistenie Môj domov je moÏné dojednaÈ:
a) Poistenie domácnosti (Druhá hlava),
b) Poistenie budovy (Tretia hlava),
c) Poistenie vedºaj‰ích stavieb (Tretia hlava),
d) Poistenie skla (·tvrtá hlava),
e) Poistenie zodpovednosti (Piata hlava)
ea) Poistenie zodpovednosti z domácnosti
eb) Poistenie zodpovednosti z nehnuteºností,
f) Poistenie Privát Plus (·iesta hlava).
Poistenie skla sa môÏe dojednaÈ s:
a) Poistením domácnosti,
b) Poistením budovy,
c) Poistením vedºaj‰ích stavieb.
Poistenie vedºaj‰ích stavieb sa môÏe dojednaÈ len s Poistením budovy; garáÏ sa
môÏe poistiÈ samostatne, aj bez Poistenia budovy.
Poistenie zodpovednosti z nehnuteºností sa môÏe dojednaÈ k budove alebo
vedºaj‰ej stavbe poistenej poistnou zmluvou Môj domov alebo k in˘m poistn˘m
zmluvám ako Môj domov, ktor˘mi sú budova alebo vedºaj‰ia stavba poistené
v Allianz – Slovenskej poisÈovni, a. s., (ìalej len „ASP“).
Poistenie Privát Plus sa môÏe dojednaÈ s:
a) Poistením domácnosti alebo
b) Poistením budovy.
Jednotlivé druhy poistení sú ìalej ‰pecifikované v druhej aÏ ‰iestej hlave t˘chto
VPP-MD. Pod pojmom poistenie v prvej hlave t˘chto VPP-MD sa má na mysli
ktorékoºvek z poistení uveden˘ch v ods. 1 tohto ãlánku, ak nie je v˘slovne uvedené
inak. Pojem poistenie v ìal‰ích hlavách t˘chto VPP-MD predstavuje vÏdy len to
poistenie, ktoré daná hlava upravuje.

âlánok 9
Doba poistenia, platenie a v˘‰ka poistného
Poistenie sa dojednáva na dobu neurãitú, ak nie je uvedené alebo v poistnej
zmluve dohodnuté inak.
Poistné obdobie môÏe byÈ v poistnej zmluve dohodnuté roãné, polroãné alebo
‰tvrÈroãné. Poistné sa hradí za jednotlivé poistné obdobia a je splatné v prv˘ deÀ
poistného obdobia.
V˘‰ka poistného je uvedená v poistnej zmluve.
Poistné platené prostredníctvom peÀaÏného ústavu alebo po‰ty sa povaÏuje za
zaplatené v deÀ pripísania úhrady poistného na úãet poisÈovateºa, ak nie je uvedené
alebo dohodnuté inak.

âlánok 4
Vymedzenie poistnej udalosti
Poistnou udalosÈou je akákoºvek náhodná ‰kodová udalosÈ, s ktorou je podºa t˘chto
VPP-MD spojená povinnosÈ poisÈovateºa poskytnúÈ poistné plnenie.

1.

âlánok 5
Zaãiatok poistenia
Poistenie zaãína prv˘m dÀom nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy poistníkom,
ak v poistnej zmluve nie je dohodnut˘ in˘, neskor‰í zaãiatok poistenia.

3.
4.

âlánok 6
Právne vzÈahy
1. Podmienky poistenia upravené v poistnej zmluve a VPP-MD platné pre poistníka
platia primerane aj pre poisteného. PovinnosÈou poistníka je oboznámiÈ poisteného
s poistnou zmluvou a VPP-MD.
2. Právne úkony právnickej osoby môÏe vykonávaÈ v˘luãne osoba oprávnená konaÈ
v jej mene alebo osoba splnomocnená.
3. PoisÈovateº má právo overovaÈ pravdivosÈ a úplnosÈ údajov potrebn˘ch na v˘poãet
poistného a poistného plnenia a pouÏívaÈ zistené údaje na úãely správy poistenia,
likvidácie poistn˘ch udalostí a stanovenie povinnosti poskytnúÈ poistné plnenie.

âlánok 10
Poistná suma
1. Poistná suma je suma, ktorú urãí poistník a je uvedená v poistnej zmluve.
2. Poistná suma je limitom plnenia poskytnutého poisÈovateºom, ak nie je uvedené inak.

2.

1.
2.

âlánok 7
Prechod práva
Ak má poisten˘ voãi inému právo na náhradu ‰kody spôsobenej poistnou udalosÈou,
prechádza toto právo na poisÈovateºa, a to aÏ do v˘‰ky poistného plnenia, ktoré mu
poisÈovateº poskytol.

1.
2.

3.

4.

3.
4.

âlánok 8
Zmena a zánik poistenia
Poistnú zmluvu moÏno zmeniÈ len na základe písomnej dohody poistníka
a poisÈovateºa.
V prípade smrti poistníka alebo v prípade zániku právnickej osoby, ktorá je
poistníkom, prejdú práva a povinnosti poistníka, vypl˘vajúce mu z poistnej zmluvy,
na poisteného, ak nie je v˘slovne uvedené inak.
Poistník aj poisÈovateº môÏe poistenie vypovedaÈ do dvoch mesiacov od uzavretia
poistnej zmluvy alebo dodatku poistnej zmluvy, ktor˘m bolo poistenie, ktoré má
byÈ vypovedané, dojednané; v˘povedná lehota je osemdenná, jej uplynutím
poistenie zanikne.
Poistenie zanikne v˘poveìou ku koncu poistného obdobia, v˘poveì musí byÈ
daná písomne najneskôr ‰esÈ t˘ÏdÀov pred jeho uplynutím.

5.

6.

7.

4

âlánok 11
Poistné plnenie
PoisÈovateº vypoãíta poistné plnenie podºa príslu‰n˘ch ãlánkov Druhej aÏ ·iestej
hlavy t˘chto VPP-MD.
PoisÈovateº vyplatí poistné plnenie v mene platnej na území Slovenskej republiky,
(ìalej len „tuzemská mena“). Ak poisten˘ predloÏí pri likvidácii poistnej udalosti
doklad vystaven˘ v inej neÏ platnej tuzemskej mene, poisÈovateº pri prepoãte na
tuzemskú menu pouÏije v˘menn˘ kurz vyhlásen˘ oprávnen˘m subjektom platn˘
v deÀ vzniku poistnej udalosti.
PoisÈovateº vyplatí poistné plnenie poistenému, ak ìalej nie je uvedené inak.
Poistné plnenie za poistnú udalosÈ na poistenej budove alebo poistenej vedºaj‰ej
stavbe v podielovom spoluvlastníctve poisÈovateº vyplatí t˘m poisten˘m
spoluvlastníkom, ktorí sú ako poistení uvedení v poistnej zmluve.
Ak nie sú v poistnej zmluve uvedení ako poistení v‰etci spoluvlastníci, poisÈovateº
zvy‰nú ãasÈ poistného plnenia vyplatí poisten˘m spoluvlastníkom uveden˘m
v poistnej zmluve s prihliadnutím na v˘‰ku ich spoluvlastníckych podielov.
Ak v ãase vzniku poistnej udalosti alebo po skonãení vy‰etrenia poistnej udalosti
potrebného na zistenie rozsahu a povinnosti poisÈovateºa plniÈ, poisten˘ uveden˘
v poistnej zmluve zomrel, poisÈovateº vyplatí poistné plnenie osobe urãenej
v dediãskom konaní.
PoisÈovateº vyplatí poistné plnenie vo v˘chodiskovej hodnote (nová cena), okrem
prípadov, ktoré sú uvedené v ãlánku 22 ods. 6 a v ãl. 31 ods. 18 a okrem plnenia
podºa ustanovení Piatej hlavy t˘chto VPP-MD, vtedy vyplatí poistné plnenie
v technickej hodnote (ãasovej cene).
Ak poisÈovateº pri v˘poãte nároku na plnenie z poistnej udalosti odpoãíta hodnotu
zvy‰kov, zostávajú tieto zvy‰ky vo vlastníctve poisteného.

8. Ak sú veci, budova alebo vedºaj‰ia stavba poistené pre rovnak˘ prípad u viacer˘ch
poisÈovateºov a ak prevy‰uje úhrn poistn˘ch súm poistnú hodnotu vecí, budovy
alebo vedºaj‰ej stavby, alebo ak prevy‰uje úhrn súm, ktoré by z uzavret˘ch
poistn˘ch zmlúv z tej istej poistnej udalosti poisÈovatelia boli povinní plniÈ, je
poisÈovateº povinn˘ poskytnúÈ plnenie do v˘‰ky limitu plnenia len v pomere sumy,
ktorú by bol povinn˘ plniÈ podºa svojej poistnej zmluvy, k sumám, ktoré by boli
úhrnom povinní plniÈ v‰etci poisÈovatelia.
Ak boli veci, budova alebo vedºaj‰ia stavba poistené na rovnak˘ úãel u viacer˘ch
poisÈovateºov a poistník túto skutoãnosÈ neoznámil poisÈovateºovi, je poisÈovateº
oprávnen˘ po poistnej udalosti vypovedaÈ poistnú zmluvu aj bez v˘povednej
lehoty. Poistenie zaniká doruãením v˘povede poistníkovi.
9. Ak poisÈovateº poskytne za poistenú vec, poistenú budovu alebo poistenú vedºaj‰iu
stavbu pomerné poistné plnenie podºa ods. 8 tohto ãlánku, v rovnakom pomere
poskytne poistné plnenie aj za poistené náklady.
10. Poistné plnenie je splatné do 15 dní od poisÈovateºom skonãeného vy‰etrenia
potrebného na zistenie rozsahu a povinnosti poisÈovateºa plniÈ. Vy‰etrenie sa
musí vykonaÈ bez zbytoãného odkladu; ak sa nemôÏe skonãiÈ do jedného mesiaca
po tom, ako sa poisÈovateº o poistnej udalosti dozvedel, je poisÈovateº povinn˘
poskytnúÈ poistenému na základe písomného poÏiadania primeran˘ preddavok,
ak je povinnosÈ poisÈovateºa plniÈ preukázaná.
11. PoisÈovateº od poistného plnenia odpoãíta spoluúãasÈ, dlÏné poistné, regresné
(postihové) nároky a zapoãíta splatné pohºadávky voãi poistenému, ak OZ také
nieão v˘slovne nevyluãuje.
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3.
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e)
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âlánok 12
ZníÏenie, zamietnutie a odmietnutie poistného plnenia
Ak poisten˘ poru‰il povinnosti stanovené OZ, ostatn˘mi v‰eobecne záväzn˘mi
právnymi predpismi alebo t˘mito VPP-MD a toto poru‰enie malo podstatn˘ vplyv
na vznik poistnej udalosti alebo na zväã‰enie rozsahu jej následkov, poisÈovateº
má právo plnenie z poistnej udalosti zníÏiÈ podºa toho, ak˘ vplyv malo toto
poru‰enie na rozsah jeho povinnosti plniÈ.
PoisÈovateº má právo plnenie z poistnej udalosti primerane zníÏiÈ, ak na základe
vedome nepravdiv˘ch alebo neúpln˘ch údajov, ktoré poistník uviedol pri dojednávaní
poistenia, stanovil niÏ‰ie poistné.
Ak poisten˘ spôsobí poisÈovateºovi zv˘‰enie nákladov t˘m, Ïe v dôsledku jeho
konania treba rozhodujúce skutoãnosti zisÈovaÈ opakovane, poisÈovateº má právo
zníÏiÈ plnenie z poistnej udalosti o v˘‰ku takto vzniknut˘ch nákladov.
PoisÈovateº má právo odmietnuÈ plnenie z poistnej zmluvy, ak sa aÏ po poistnej
udalosti dozvie, Ïe jej príãinou je skutoãnosÈ, ktorú pre vedome nepravdivé alebo
neúplné odpovede poistníka alebo poisteného nemohol zistiÈ pri dojednávaní
poistenia a ktorá bola pre uzavretie poistnej zmluvy podstatná.
PoisÈovateº má právo zamietnuÈ plnenie z poistnej udalosti, ak poisten˘ úmyselne
uvedie poisÈovateºa do omylu o podstatn˘ch okolnostiach t˘kajúcich sa vzniku
nároku na poistné plnenie alebo v˘‰ky nároku.

j)
k)
l)

m)
n)

o)

âlánok 13
·kody z plnenia vylúãené
Poistenie sa nevzÈahuje na ‰kodu na majetku poisteného alebo na zodpovednosÈ
poisteného za ‰kodu spôsobenú:
a) vedomou nedbanlivosÈou alebo úmyselne poisten˘m, jeho manÏelom/kou,
poistníkom alebo osobami Ïijúcimi s poistníkom alebo s poisten˘m v spoloãnej
domácnosti alebo osobou konajúcou na ich podnet,
b) jadrovou energiou,
c) ionizujúcim Ïiarením alebo kontamináciou rádioaktivitou,
d) v súvislosti s vojnov˘mi udalosÈami,
e) vnútorn˘mi nepokojmi alebo ‰trajkom,
f) sabotáÏou alebo teroristick˘m ãinom,
g) represívnymi zásahmi ‰tátnych orgánov.

poistenej vedºaj‰ej stavby a na poÏiadanie ich predloÏiÈ poisÈovateºovi, ak si
ich vyÏiada za úãelom vybavenia poistnej udalosti,
ak je dojednané poistenie trvalo ob˘vanej domácnosti, neponechaÈ miesto
poistenia neob˘vané nepretrÏite dlh‰ie ako 60 po sebe nasledujúcich dní,
zabezpeãiÈ miesto poistenia proti krádeÏi,
pred opustením miesta poistenia na ãas dlh‰í ako 7 dní, uzavrieÈ prívodn˘
vodovodn˘ ventil do miesta poistenia uvedeného v ãl. 20 ods. 1 alebo v ãl. 29
ods. 1 písm. a) t˘chto VPP-MD,
vykonaÈ také opatrenia, aby voda vo vodovodnom zariadení alebo vykurovacom
systéme nezamrzla,
bez zbytoãného odkladu, najneskôr do 5 pracovn˘ch dní od poistnej udalosti,
písomne oznámiÈ poisÈovateºovi, Ïe nastala poistná udalosÈ, daÈ pravdivé
vysvetlenie o vzniku a rozsahu jej následkov a najneskôr do 15 dní od poistnej
udalosti predloÏiÈ poisÈovateºovi hlásenie o rozsahu po‰kodenia poisten˘ch
vecí, poistenej budovy alebo poistenej vedºaj‰ej stavby, resp. zoznam
ukradnut˘ch alebo ulúpen˘ch poisten˘ch vecí alebo nahlásiÈ poisÈovateºovi vznik
‰kodovej udalosti spôsobenej inému do 15 dní od jej vzniku,
poãkaÈ s opravou poistenej veci, poistenej budovy alebo poistenej vedºaj‰ej
stavby po‰kodenej poistnou udalosÈou alebo s odstraÀovaním jej zvy‰kov,
ak to nie je v rozpore s bezpeãnostn˘mi alebo hygienick˘mi predpismi,
preukázaÈ vznik a rozsah vzniknutej ‰kody,
pri vybavovaní poistnej udalosti umoÏniÈ zamestnancom poisÈovateºa alebo
ním poveren˘m osobám vykonaÈ vy‰etrenie príãin vzniku a rozsahu poistnej
udalosti, umoÏniÈ vstup do miesta poistenia za úãelom obhliadky po‰kodenej
alebo zniãenej poistenej veci, poistenej budovy alebo poistenej vedºaj‰ej stavby;
umoÏniÈ vykonaÈ kontrolu príãin vzniku a rozsahu poistnej udalosti a obhliadku
vecí, budovy alebo vedºaj‰ej stavby po ich znovuzriadení alebo obstaraní po
poistnej udalosti, za ktorú si uplatnil nárok na poskytnutie poistného plnenia,
ak o to poisÈovateº poÏiada,
bezodkladne oznámiÈ príslu‰n˘m orgánom polície krádeÏ alebo lúpeÏ poisten˘ch
vecí bez ohºadu na v˘‰ku spôsobenej ‰kody,
bezodkladne oznámiÈ príslu‰n˘m orgánom polície krádeÏ alebo lúpeÏ kºúãov
od miesta poistenia,
bezodkladne oznámiÈ príslu‰n˘m orgánom polície ‰kodu na poistenej veci,
poistenej budove alebo poistenej vedºaj‰ej stavbe, ktorá vznikla za okolností
vzbudzujúcich podozrenie z protiprávneho konania,
bezodkladne daÈ návrh na zaãatie umorovacieho konania v prípade krádeÏe
vlámaním alebo lúpeÏe cenn˘ch papierov alebo cenín,
bezodkladne oznámiÈ poisÈovateºovi prípadné nájdenie ukradnut˘ch alebo
ulúpen˘ch poisten˘ch vecí a vrátiÈ poisÈovateºovi prijaté poistné plnenie za
tieto veci, po odpoãítaní primeran˘ch nákladov na ich opravu, ak bola potrebná
na odstránenie po‰kodenia, ktoré vzniklo v ãase, kedy bol poisten˘ zbaven˘
moÏnosti s nimi disponovaÈ,
vykonaÈ v‰etky úkony potrebné na zabezpeãenie prechodu práva na náhradu
‰kody spôsobenej poistnou udalosÈou na poisÈovateºa, najmä uplatniÈ si vãas
v‰etky nároky na náhradu ‰kody voãi inému.
âlánok 15
Povinnosti poisÈovateºa

PoisÈovateº je povinn˘:
a) dodrÏiavaÈ povinnosti vypl˘vajúce mu z OZ, ostatn˘ch v‰eobecne záväzn˘ch
právnych predpisov a t˘chto VPP-MD,
b) prerokovaÈ s poisten˘m v˘sledky vy‰etrenia poistnej udalosti, ak o to poistník alebo
poisten˘ písomne poÏiada,
c) zachovávaÈ mlãanlivosÈ o skutoãnostiach t˘kajúcich sa poistenia a o skutoãnostiach,
ktoré sa dozvedel pri uzavretí poistnej zmluvy, jej správe alebo pri likvidácii
poistn˘ch udalostí.

1.
2.

âlánok 14
Povinnosti poistníka a poisteného
1. Poistník / poisten˘ je povinn˘:
a) odpovedaÈ pravdivo a úplne na v‰etky písomné otázky poisÈovateºa t˘kajúce
sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti,
b) oznámiÈ poisÈovateºovi skutoãnosÈ, Ïe poistil veci, budovu alebo vedºaj‰iu
stavbu aj u iného poisÈovateºa alebo uzavrel obdobné poistenie zodpovednosti
ako je poistenie zodpovednosti podºa t˘chto VPP-MD aj u iného poisÈovateºa,
c) umoÏniÈ osobám poveren˘m poisÈovateºom vstup do miesta poistenia a vykonaÈ
obhliadku vecí, budovy alebo vedºaj‰ej stavby, ktorá je predmetom
dojednávaného poistenia,
d) oznámiÈ poisÈovateºovi písomne zmenu vlastníka v‰etk˘ch poisten˘ch vecí,
poistenej budovy alebo poistenej vedºaj‰ej stavby,
e) oznámiÈ poisÈovateºovi písomne skutoãnosÈ, Ïe v poistenej budove alebo
poistenej vedºaj‰ej stavbe sa zaãalo podnikaÈ alebo podnikateºská ãinnosÈ bola
ukonãená,
f) písomne oznámiÈ poisÈovateºovi akúkoºvek zmenu údajov, vrátane adresy
a osobn˘ch údajov, ktoré boli podkladom pri uzavretí poistnej zmluvy, a to
najneskôr do 5 pracovn˘ch dní od takej zmeny,
g) dbaÈ na to, aby poistná udalosÈ nenastala, dodrÏiavaÈ v‰eobecne záväzné
právne predpisy a povinnosti uvedené v t˘chto VPP-MD,
h) dodrÏiavaÈ technické normy upravujúce poÏiadavky poÏiarnej bezpeãnosti
a ìal‰ie predpisy, ktoré upravujú uvedenú oblasÈ (napr. vyhl. MV SR
ã. 401/2007 Z. z. o technick˘ch podmienkach a poÏiadavkách na protipoÏiarnu
bezpeãnosÈ pri in‰talácii a prevádzkovaní palivového spotrebiãa, elektrotepelného
spotrebiãa a zariadenia ústredného vykurovania a pri v˘stavbe a pouÏívaní
komína a dymovodu a o lehotách ich ãistenia a vykonávania kontrol v znení
neskor‰ích predpisov) a ostatné v‰eobecne záväzné právne predpisy,
i) platiÈ poistné vãas podºa podmienok dohodnut˘ch v poistnej zmluve.
2. Poisten˘ je ìalej povinn˘:
a) uchovávaÈ hodnoverné doklady (napr. daÀov˘ doklad, list vlastníctva, kúpna
zmluva, znaleck˘ posudok, fotodokumentácia, rozpoãet, zmluva o dielo
a pod.) o vlastníctve, resp. nadobudnutí poistenej veci, poistenej budovy alebo

3.
4.

âlánok 16
SpoluúãasÈ
Poistenie sa dojednáva bez spoluúãasti, ak v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.
SpoluúãasÈ je zmluvne dohodnutá v˘‰ka podielu, ktor˘m sa poisten˘ zúãastÀuje
na poistnom plnení.
Ak je v poistnej zmluve pre jednotlivé poistenia dohodnutá spoluúãasÈ, poisten˘
sa podieºa na poistnom plnení z kaÏdej poistnej udalosti a v kaÏdom poistení vo
v˘‰ke dohodnutej spoluúãasti.
Poistník môÏe dohodnúÈ spoluúãasÈ v:
a) Poistení domácnosti,
b) Poistení budovy,
c) Poistení vedºaj‰ích stavieb
podºa nasledujúcej tabuºky:
SpoluúãasÈ

ZníÏenie poistného plnenia o:

Typ A)

5 %, minimálne 100 EUR / 3 012,60 SKK

Typ B)

10 %, minimálne 160 EUR / 4 820,16 SKK

Typ C)

15 %, minimálne 330 EUR / 9 941,58 SKK

5. Dohodnut˘ typ spoluúãasti je uveden˘ v poistnej zmluve a môÏe byÈ v kaÏdom
poistení in˘.
âlánok 17
Bonus
1. Zºava z poistného (bonus) sa poskytuje v Poistení domácnosti, v Poistení budovy
a v Poistení vedºaj‰ích stavieb.
2. Bonus sa poskytne v kaÏdom poistení uvedenom v ods. 1 tohto ãlánku vo v˘‰ke
10 % za kaÏd˘ poistn˘ rok nepreru‰eného trvania poistenia, v ktorom poisÈovateº
z uveden˘ch poistení poistné plnenie neposkytol, maximálne vo v˘‰ke 30 %.
3. Bonus sa poskytne od bezprostredne nasledujúceho v˘roãného dÀa po poistnom
roku, v ktorom boli splnené podmienky na jeho priznanie.
4. Bonus zanikne v plnej v˘‰ke od v˘roãného dÀa bezprostredne nasledujúceho po
poskytnutí poistného plnenia v tom poistení, z ktorého poisÈovateº poistné plnenie
poskytol.
Ak poisÈovateº poskytol poistné plnenie z Poistenia budovy, bonus zanikne aj
v Poistení vedºaj‰ích stavieb.
Ak poisÈovateº poskytol poistné plnenie z Poistenia vedºaj‰ích stavieb, bonus
zanikne aj v Poistení budovy.
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2.3. v chate, miestom poistenia sú aj:
a) garáÏ v pôdoryse chaty,
b) vedºaj‰ie stavby na rovnakom pozemku, garáÏ na rovnakom pozemku ako je
chata,
c) oploten˘ pozemok patriaci k chate.
3. Miestom poistenia môÏe byÈ garáÏ alebo vedºaj‰ie stavby na inej adrese ako je
adresa bytu v bytovom dome, bytu v rodinnom dome, rodinného domu alebo chaty,
ak je v poistnej zmluve poistenie vecí v nich dohodnuté.
4. Miestom poistenia je poãas sÈahovania aj byt v bytovom dome, byt v rodinnom
dome, rodinn˘ dom alebo chata na území Slovenskej republiky, ak poisten˘ alebo
poistník písomne oznámi poisÈovateºovi, najneskôr v deÀ zaãiatku sÈahovania,
jeho adresu alebo v prípade vzniku poistnej udalosti hodnoverne preukáÏe dátum
zaãiatku sÈahovania; veci sú v uvedenej lehote poistené v obidvoch miestach
poistenia najdlh‰ie 60 po sebe nasledujúcich dní od jeho zaãiatku.
5. Miestom poistenia pre riziko lúpeÏ je aj územie Slovenskej republiky.

5. Bonus nezanikne ani v jednom poistení uvedenom v ods. 1 tohto ãlánku, ak
poisÈovateº poskytol poistné plnenie za poistnú udalosÈ, ktorá vznikla bez zavinenia
poisteného a poisten˘ splnil povinnosÈ uvedenú v ãl. 14 ods. 2 písm. o) t˘chto
VPP-MD, ak túto povinnosÈ bolo moÏné splniÈ.
6. V Poistení vedºaj‰ích stavieb nárok na bonus nevznikne, ak je v poistnej zmluve
poistená len garáÏ (samostatné poistenie garáÏe).

DRUHÁ HLAVA
II. POISTENIE DOMÁCNOSTI

1.

2.
3.
4.

âlánok 18
Predmet poistenia
Predmetom poistenia sú v‰etky hmotné hnuteºné veci, okrem vecí z poistenia
vylúãen˘ch, ktoré tvoria zariadenie bytu, rodinného domu alebo chaty, slúÏia na
prevádzku domácnosti alebo na uspokojovanie potrieb poisteného alebo príslu‰níkov
jeho domácnosti (ìalej pre úãely tohto poistenia len „poisten˘“), nachádzajú sa
v mieste poistenia uvedenom v ãl. 20 t˘chto VPP - MD a sú vo vlastníctve
poisteného, ak ìalej nie je uvedené inak (ìalej pre úãely tohto poistenia len
„poistené veci“). Veci sú v poistnej zmluve rozdelené do skupín:
a) Cennosti,
b) Umelecké diela a staroÏitnosti,
c) Elektronické a optické prístroje,
d) Ostatné veci v budove,
e) Ostatné veci vo vedºaj‰ích stavbách,
f) Iné vozidlá,
g) Veci slúÏiace na zárobkovú ãinnosÈ,
h) Motory v elektrospotrebiãoch.
Predmetom poistenia sú aj stavebné súãasti, ak je ich poistenie dohodnuté
v poistnej zmluve (ìalej aj „poistená stavebná súãasÈ“).
Poistná suma pre kaÏdú skupinu vecí a skupinu Stavebné súãasti je uvedená
v poistnej zmluve tak, ako ju urãil poistník.
Medzi poistené veci patria aj cudzie veci nachádzajúce sa v mieste poistenia
uvedenom v ãl. 20 t˘chto VPP-MD:
a) ak ich poisten˘ pouÏíva na základe písomného zmluvného vzÈahu s právnickou
osobou, ktorá je oprávnená na poÏiãiavanie alebo prenájom vecí a poisten˘ je
povinn˘ podºa ustanovení predmetnej zmluvy vec opraviÈ, obstaraÈ novú, alebo
poskytnúÈ peÀaÏnú náhradu za jej po‰kodenie, zniãenie, krádeÏ alebo lúpeÏ,
b) ak sú rovnakého charakteru ako veci uvedené v ods. 1 písm. a) aÏ f) tohto
ãlánku, okrem vecí uveden˘ch pod písm. a) tohto odseku.

âlánok 21
Zánik poistenia
Okrem ustanovení ãl. 8 t˘chto VPP-MD poistenie zanikne aj z nasledujúcich
dôvodov:
a) ak dôjde k inej zmene vlastníka poisten˘ch vecí ako uvedenej v ãl. 8 t˘chto
VPP-MD,
b) presÈahovaním vecí/domácnosti na iné miesto poistenia ako je uvedené v poistnej
zmluve, okrem prípadu uvedeného v ãl. 20 ods. 4 t˘chto VPP-MD,
c) zánikom vlastníctva miesta poistenia uvedeného v ãl. 20 ods. 1 t˘chto VPP-MD,
a to len v tom prípade, ak poistník písomne poÏiada poisÈovateºa o ukonãenie
poistenia.
âlánok 22
Poistné plnenie
1. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie podºa ustanovení tohto ãlánku a ãl. 23 t˘chto
VPP-MD, ak poãas trvania poistenia dôjde k po‰kodeniu, zniãeniu, krádeÏi alebo
lúpeÏi poistenej veci alebo poistenej stavebnej súãasti, a toto poistenie sa na tak˘
vznik ‰kody vzÈahuje.
2. V˘‰ka poistného plnenia pri jednej poistnej udalosti je urãená ako súãet súm
primeran˘ch nákladov na znovuzriadenie alebo obstaranie jednotliv˘ch po‰koden˘ch,
zniãen˘ch, ukradnut˘ch alebo ulúpen˘ch poisten˘ch vecí alebo poisten˘ch
stavebn˘ch súãastí, od ktor˘ch sa odpoãíta hodnota zvy‰kov, maximálne v‰ak
v rozsahu modulu poistného krytia dojednaného poistnou zmluvou a do v˘‰ky:
2.1 poistnej sumy príslu‰nej skupiny vecí uvedenej v poistnej zmluve, do ktorej
po‰kodená, zniãená, ukradnutá alebo ulúpená poistená vec patrí,
2.2 poistnej sumy skupiny Stavebné súãasti uvedenej v poistnej zmluve, za po‰kodenú,
zniãenú, ukradnutú alebo ulúpenú poistenú stavebnú súãasÈ,
2.3 príslu‰ného limitu uvedeného v ãl. 23 v ãasti tabuºky Poistené veci t˘chto VPP-MD
pri jednotlivej poistenej veci,
2.4 poistnej sumy príslu‰nej skupiny vecí uvedenej v poistnej zmluve, do ktorej
po‰kodená, zniãená, ukradnutá alebo ulúpená poistená vec patrí, ak vznikol
súãasne nárok na poistné plnenie podºa bodu 2.1 a podºa bodu 2.3 tohto odseku.
3. V˘‰ka limitu plnenia pre jednu poistnú udalosÈ v prípade náhrady poisten˘ch
nákladov sa urãuje percentom uveden˘m v ãl. 23 v ãasti tabuºky Poistené náklady
t˘chto VPP-MD zo súãtu poistn˘ch súm skupín vecí (okrem skupiny Motory
v elektrospotrebiãoch) a poistnej sumy skupiny Stavebné súãasti, ak nie je limit
uveden˘ inak.
4. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie podºa ods. 2 a ods. 3 tohto ãlánku spolu
maximálne do v˘‰ky limitu urãeného podºa ãl. 23 ãasti tabuºky Poistené riziká
t˘chto VPP-MD. Pre urãenie limitu je v takom prípade rozhodujúce riziko, ktoré
spôsobilo poistnú udalosÈ a modul poistného krytia dojednan˘ v poistnej zmluve.
Za v‰etky poistné udalosti v jednom poistnom roku poisÈovateº poskytne poistné
plnenie maximálne do v˘‰ky dvojnásobku súãtu poistn˘ch súm skupín vecí
(okrem skupiny Motory v elektrospotrebiãoch) a poistnej sumy skupiny Stavebné
súãasti, okrem poistn˘ch udalostí, ktoré vznikli rizikom atmosférické zráÏky
a okrem poistn˘ch udalostí na veciach, pre ktoré v poistnej zmluve nie je uvedená
poistná suma, pre tie platia limity uvedené niÏ‰ie.
Za v‰etky poistné udalosti v jednom poistnom roku, vzniknuté rizikom atmosférické
zráÏky, poisÈovateº poskytne poistné plnenie maximálne do limitu uvedeného
v ãl. 23 v ãasti Poistené riziká, riadok 23 tabuºky t˘chto VPP-MD.
PoisÈovateº poskytne poistné plnenie poãas trvania Poistenia domácnosti na
veciach, pre ktoré nie je v poistnej zmluve uvedená poistná suma len za jednu
poistnú udalosÈ, maximálne do limitu uvedeného v ãl. 23 v ãasti Poistené veci,
riadok 36 tabuºky t˘chto VPP-MD.
5. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie aj v prípade úãelného a primeraného
vynaloÏenia poisten˘ch nákladov na:
a) odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo zmiernenie následkov
poistnej udalosti,
b) v˘menu vloÏky zámky vstupn˘ch dverí do miesta poistenia uvedeného v ãl. 20
ods. 1 t˘chto VPP-MD, ak bol poistenému ukradnut˘ kºúã krádeÏou alebo
lúpeÏou,
c) náhradné ubytovanie, ak sa trvalo ob˘vané miesto poistenia uvedené v ãl. 20
ods. 1 t˘chto VPP- MD stalo neob˘vateºné v dôsledku poistnej udalosti,
d) odstránenie alebo odvoz zvy‰kov poisten˘ch vecí alebo poisten˘ch stavebn˘ch
súãastí po‰koden˘ch alebo zniãen˘ch poistnou udalosÈou,
e) vyãistenie alebo vysu‰enie poisten˘ch vecí alebo poisten˘ch stavebn˘ch
súãastí po poistnej udalosti,
f) skladovanie poisten˘ch vecí v prenajat˘ch priestoroch po poistnej udalosti,
g) náklady na odstránenie ‰kody na stavebn˘ch súãastiach v príãinnej súvislosti
s poistnou udalosÈou spôsobenou vodou z vodovodného zariadenia,
t. j. s v˘menou potrubia zabudovaného v stene (búracie práce, práca a materiál
na uvedenie do stavu bezprostredne pred poistnou udalosÈou),

âlánok 19
Rozsah poistenia
1. Rozdelenie rizík do modulov poistného krytia uvádza nasledujúca tabuºka:
MODUL POISTNÉHO KRYTIA
BASIC

·TANDARD

OPTIMAL

PoÏiar
V˘buch
Úder blesku
Pád lietadla
Voda z vodovodného zariadenia
Víchrica
Krupobitie
KrádeÏ
Vandalizmus po vlámaní
LúpeÏ

RIZIKÁ UVEDENÉ V MODULE
BASIC +
Zosuv pôdy
Lavína
Pád predmetov
Ëarcha snehu
PovodeÀ, záplava
Zemetrasenie
V˘buch sopky
Náraz vozidla

RIZIKÁ UVEDENÉ V MODULE
·TANDARD +
Vandalizmus
Rázová vlna
Dym
Prepätie
Atmosférické zráÏky

2. Poistenie sa vzÈahuje na ‰kodu spôsobenú na veciach rizikami modulu poistného
krytia dohodnutého v poistnej zmluve.
3. Poistenie sa vzÈahuje aj na:
a) po‰kodenie, zniãenie alebo stratu poisten˘ch vecí v príãinnej súvislosti s rizikami
modulu poistného krytia dohodnutého v poistnej zmluve,
b) ‰kodu spôsobenú na veciach (potravinách) v chladiacich alebo mraziarensk˘ch
zariadeniach, ktoré sú poistenou vecou, v dôsledku v˘padku dodávky elektrickej
energie,
c) po‰kodenie alebo zniãenie stavebn˘ch súãastí miesta poistenia pri pokuse
o krádeÏ vlámaním,
d) ‰kodu spôsobenú na motoroch v elektrospotrebiãoch, ktoré sú poistenou
vecou, skratom, ak je predmetom poistenia skupina Motory v elektrospotrebiãoch.
âlánok 20
Miesto poistenia
1. Miestom poistenia je byt v bytovom dome, byt v rodinnom dome, rodinn˘ dom alebo
chata v poistnej zmluve urãené adresou alebo katastrálnym územím s ãíslom
parcely (pozemku) na území Slovenskej republiky.
2. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté Poistenie domácnosti:
2.1. v byte v bytovom dome, miestom poistenia sú aj:
a) priestory tvoriace príslu‰enstvo bytu (pivnica, „‰pajza“, komora), chodby
oddelené od schodiska a v˘Èahov,
b) garáÏ v pôdoryse bytového domu, ktorá je v tom istom vchode bytového
domu, v ktorom je byt,
c) oploten˘ pozemok patriaci k bytu v bytovom dome, na ktor˘ je priamy vstup
z bytu v bytovom dome,
2.2. v rodinnom dome alebo v byte v rodinnom dome, miestom poistenia sú aj:
a) garáÏ v pôdoryse rodinného domu,
b) vedºaj‰ie stavby na rovnakom pozemku, garáÏ na rovnakom pozemku ako
je rodinn˘ dom,
c) oploten˘ pozemok patriaci k rodinnému domu,
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a späÈ alebo cestovn˘ch nákladov opravára, maximálne poistnú sumu skupiny
Motory v elektrospotrebiãoch.
8. Ak sa z technologického dôvodu alebo z dôvodu nerentabilnosti previnutie motora
nevykonáva, poisÈovateº uhradí za jednu poistnú udalosÈ vzniknutú skratom motora
v elektrospotrebiãi náklady na nov˘ motor, vrátane nákladov na montáÏ, demontáÏ,
nákladov na dopravu do opravovne a späÈ alebo cestovn˘ch nákladov opravára,
maximálne poistnú sumu skupiny Motory v elektrospotrebiãoch.
9. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie za v‰etky poistné udalosti v jednom poistnom
roku podºa ustanovenia ods. 5 písm. a), ak sa odvrátenie bezprostredne hroziacej
poistnej udalosti alebo zmiernenie následkov poistnej udalosti t˘ka skratu a ods. 7
a ods. 8 tohto ãlánku, spolu maximálne do dvojnásobku poistnej sumy skupiny
Motory v elektrospotrebiãoch.
10. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá spoluúãasÈ, poisÈovateº odpoãíta z poistného
plnenia spoluúãasÈ v dohodnutej v˘‰ke.

v jednom poistnom roku maximálne do limitov uveden˘ch v ãl. 23 v ãasti tabuºky
Poistené náklady t˘chto VPP-MD, kaÏd˘ limit pre konkrétnu udalosÈ sa posudzuje
osobitne.
6. PoisÈovateº má právo poskytnúÈ poistné plnenie v technickej hodnote (ãasovej
cene) v tom prípade, ak poÏiada poisteného po poistnej udalosti o predloÏenie
dokladu, ktor˘ preukazuje obstaranie novej veci alebo stavebnej súãasti miesto
po‰kodenej, zniãenej, ukradnutej alebo ulúpenej poistenej veci alebo poistenej
stavebnej súãasti a poisten˘ do jedného roka od takého vyÏiadania dokladu
poisÈovateºom, najneskôr v‰ak do uplynutia premlãacej doby práva na poistné
plnenie tak neurobí, alebo odmietne urobiÈ.
7. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie za jednu poistnú udalosÈ vzniknutú skratom
motora v elektrospotrebiãi vo v˘‰ke primeran˘ch nákladov na opravu vinutia motora,
vrátane nákladov na montáÏ, demontáÏ, nákladov na dopravu do opravovne

âlánok 23
Limity poistného plnenia
DOMÁCNOSË, KTORÁ JE TRVALO OB¯VANÁ
Poistené riziká, poistené veci, miesto poistenia,
poistené náklady

MODUL POISTNÉHO KRYTIA
BASIC

1. Poistené riziká

DOMÁCNOSË, KTORÁ NIE JE TRVALO OB¯VANÁ

·TANDARD

OPTIMAL

BASIC

·TANDARD

OPTIMAL

Limit je urãen˘ ako príslu‰né percento (%) zo súãtu poistn˘ch súm skupín vecí (okrem poistnej sumy skupiny Motory v elektrospotrebiãoch)
a poistnej sumy skupiny Stavebné súãasti, ak limit nie je niÏ‰ie uveden˘ pevnou sumou v EUR/SKK

1. PoÏiar

100 %

100 %

2. V˘buch

100 %

100 %
100 %

3. Úder blesku

100 %

4. Pád lietadla

100 %

100 %

5. Voda z vodovodného zariadenia

100 %

100 %

6. Víchrica

100 %

100 %

7. Krupobitie

100 %

100 %

8. KrádeÏ

100 %

20 %

9. Vandalizmus po vlámaní

100 %

20 %

10. LúpeÏ

100 %

20 %

11. Zosuv pôdy

nepoistené

100 %

nepoistené

100 %

12. Lavína

nepoistené

100 %

nepoistené

100 %

13. Pád predmetov

nepoistené

100 %

nepoistené

100 %

14. Ëarcha snehu

nepoistené

100 %

nepoistené

15. PovodeÀ, záplava

nepoistené

30 %

100 %

nepoistené

30 %

16. Zemetrasenie

nepoistené

30 %

100 %

nepoistené

30 %

17. V˘buch sopky

nepoistené

18. Náraz vozidla

nepoistené

19. Vandalizmus

nepoistené

nepoistené

100 %

nepoistené

nepoistené

20. Rázová vlna

nepoistené

nepoistené

100 %

nepoistené

nepoistené

100 %

21. Dym

nepoistené

nepoistené

100 %

nepoistené

nepoistené

100 %

22. Prepätie

nepoistené

nepoistené

100 %

nepoistené

nepoistené

100 %

23. Atmosférické zráÏky

nepoistené

nepoistené

200/6 025,20

nepoistené

nepoistené

200/6 025,20

100 %

nepoistené

100 %

25. Veci, okrem anténnych systémov audiovizuálnej
techniky alebo klimatizaãnej jednotky, na nezasklen˘ch balkónoch, lodÏiách alebo terasách, ktor˘ch
spodn˘ okraj je vo v˘‰ke 3 m a menej nad okolit˘m
terénom alebo in˘mi vyv˘‰eniami

Limit v EUR/SKK

350/10 544,10

500/15 063,00

200/6 025,20

700/21 088,20

nepoistené riziko krádeÏ
pre riziko víchrica, krupobitie limit:

nepoistené

700/21 088,20

26. Veci v priestoroch tvoriacich príslu‰enstvo bytu
(ãl. 20 ods. 2 bod 2.1. písm. a)

350/10 544,10

500/15 063,00

700/21 088,20

27. Potraviny v chladiacich a mraziacich zariadeniach
(ãl. 19 ods. 3 písm. b)

100/3 012,60

200/6 025,20

300/9 037,80

nepoistené

350/10 544,10

500/15 063,00

28. Cudzie veci ( ãl. 18 ods. 4 písm. b)

300/9 037,80

400/12 050,40

500/15 063,00

nepoistené

29. Vklady na vkladn˘ch kniÏkách

300/9 037,80

400/12 050,40

500/15 063,00

nepoistené

30. Peniaze v hotovosti

300/9 037,80

400/12 050,40

500/15 063,00

nepoistené

31. Cenné papiere, ceniny

100/3 012,60

200/6 025,20

300/9 037,80

nepoistené

32. Stavebn˘ materiál

300/9 037,80

400/12 050,40

500/15 063,00

33. Zvieratá

300/9 037,80

nepoistené
300/9 037,80

300/9 037,80

400/12 050,40

500/15 063,00

nepoistené

1 000/30 126,00

1 400/42 176,40

1 700/51 214,20

nepoistené

a) cennosti, okrem peÀazí v hotovosti

300/9 037,80

400/12 050,40

500/15 063,00

nepoistené

b) peniaze v hotovosti

200/6 025,20

200/6 025,20

200/6 025,20

nepoistené

c) ostatné veci, okrem vecí z poistenia vylúãen˘ch

500/15 063,00

800/24 100,80

1 000/30 126,00

nepoistené

36. Veci patriace do skupín vecí bez PS
uvedenej v poistnej zmluve:
a) cennosti, okrem peÀazí v hotovosti,
cenn˘ch papierov a cenín

100 %

pre riziko víchrica, krupobitie limit:

500/15 063,00

35. LúpeÏ vecí mimo miesta poistenia
(ãl. 20 ods. 1) z toho:

100 %
100 %

350/10 544,10

34. Príslu‰enstvo, súãiastky motorov˘ch
alebo nemotorov˘ch vozidiel

100 %
100 %

nepoistené

2. Poistené veci
24. Veci na nezasklen˘ch balkónoch, lodÏiách, terasách,
ktor˘ch spodn˘ okraj je vo v˘‰ke viac ako 3 m
nad okolit˘m terénom alebo in˘mi vyv˘‰eniami

100 %

200/6 025,20

nepoistené

b) umelecké diela a staroÏitnosti

200/6 025,20

nepoistené

c) elektronické a optické prístroje

200/6 025,20

nepoistené
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700/21 088,20

3. Poistené náklady

Limit je urãen˘ ako príslu‰né percento (%) zo súãtu poistn˘ch súm skupín vecí (okrem poistnej sumy skupiny Motory v elektrospotrebiãoch)
a poistnej sumy skupiny Stavebné súãasti, ak limit nie je niÏ‰ie uveden˘ pevnou sumou v EUR/SKK

37. Náklady na odvrátenie bezprostredne hroziacej
poistnej udalosti alebo zmiernenie následkov
poistnej udalosti
38. Náklady na v˘menu vloÏky zámky vstupn˘ch dverí
do miesta poistenia uvedeného v ãl. 20 ods. 1
pri krádeÏi alebo lúpeÏi kºúãa

100 %

100 %

300/9 037,80

400/12 050,40

500/15 063,00

nepoistené

40/1 205,04/deÀ/
max. 60 dní

50/1 506,30/ deÀ/
max. 90 dní

40. Náklady na odstránenie alebo odvoz zvy‰kov
poisten˘ch vecí alebo poisten˘ch stavebn˘ch
súãastí po poistnej udalosti

10 %

15 %

20 %

10 %

15 %

20 %

41. Vyãistenie alebo vysu‰enie poisten˘ch vecí alebo
poisten˘ch stavebn˘ch súãastí po poistnej udalosti

10 %

15 %

20 %

10 %

15 %

20 %

nepoistené

nepoistené

10 %

39. Náklady na náhradné ubytovanie
po poistnej udalosti

42. Náklady na skladovanie poisten˘ch vecí
v prenajat˘ch priestoroch po poistnej udalosti
43. Náklady na odstránenie ‰kody na stavebn˘ch
súãastiach v príãinnej súvislosti s poistnou udalosÈou
spôsobenou vodou z vodovodného zariadenia,
t. j. s v˘menou potrubia zabudovaného v stene
(búracie práce, práca a materiál na uvedenie do
stavu bezprostredne pred poistnou udalosÈou)

1.

2.

3.

4.

200/6 025,20

300/9 037,80

400/12 050,40

500/15 063,00

nepoistené

nepoistené

200/6 025,20

6. Poistenie sa nevzÈahuje na poistené veci, okrem záhradného nábytku alebo
anténnych systémov audiovizuálnej techniky, po‰kodené, zniãené alebo ukradnuté
krádeÏou vlámaním alebo krádeÏou prekonaním prekáÏky z miesta poistenia
uvedeného v ãl. 20 ods. 2 bod 2.1. písm. c), v ãl. 20 ods. 2 bod 2.2. písm. c)
alebo v ãl. 20 ods. 2 bod 2.3. písm. c) t˘chto VPP-MD.
7. Poistenie sa nevzÈahuje na krádeÏ vecí, okrem anténnych systémov audiovizuálnej
techniky alebo klimatizaãnej jednotky pevne spojen˘ch s budovou, z nezasklen˘ch
balkónov, lodÏií alebo terás, ktor˘ch spodn˘ okraj je vo v˘‰ke 3 m a menej nad
úrovÀou okolitého terénu alebo nad in˘mi vyv˘‰eniami.
8. Poistenie sa nevzÈahuje na lúpeÏ vecí mimo miesta poistenia uvedeného v ãl. 20
ods. 1 t˘chto VPP-MD, ktoré nie je trvalo ob˘vané.
9. Poistenie sa nevzÈahuje na rozbitie skla, ak nenastalo v príãinnej súvislosti s rizikami
modulu poistného krytia dohodnutého v poistnej zmluve.
10. Poistenie sa nevzÈahuje na poistené náklady uvedené v ãl. 22 ods. 5 písm. b) aÏ g)
t˘chto VPP-MD, ak poistná udalosÈ vznikla skratom motora v elektrospotrebiãoch.

âlánok 24
ZníÏenie a zamietnutie poistného plnenia
Okrem dôvodov uveden˘ch v ãl. 12 t˘chto VPP-MD, poisÈovateº má právo plnenie
z poistnej udalosti zníÏiÈ alebo zamietnuÈ poistné plnenie aj z dôvodov uveden˘ch
v tomto ãlánku.
Ak v ãase vzniku poistnej udalosti krádeÏou vlámaním neboli splnené podmienky
stanovené v ãl. 26 t˘chto VPP-MD a poistená vec bola ukradnutá:
a) z miesta poistenia uvedeného v ãl. 20 ods. 1 t˘chto VPP-MD, poisÈovateº má
právo poistné plnenie poskytnúÈ najviac vo v˘‰ke poistnej sumy, pre ktorú typ
zabezpeãenia miesta poistenia v ãase vzniku poistnej udalosti vyhovoval; to
isté platí aj pre zabezpeãenie cenností,
b) z miesta poistenia uvedeného v ãl. 20 ods. 2 bod 2.1. písm. b), ods. 2 bod 2.2.
písm. a), b), ods. 2 bod 2.3. písm. a), b) a ods. 3 t˘chto VPP-MD, poisÈovateº
poskytne poistné plnenie maximálne do sumy 3 300 EUR/99 415,80 SKK.
PoisÈovateº má právo plnenie z poistnej udalosti primerane zníÏiÈ, ak poistník alebo
poisten˘ poru‰il niektorú z povinností stanoven˘ch v ãl. 14 ods. 1 písm. f) aÏ h)
a v ãl. 14 ods. 2 písm. a), b), d) aÏ h), m), o) t˘chto VPP-MD.
PoisÈovateº má právo zníÏiÈ alebo zamietnuÈ plnenie z poistnej udalosti, ak poistník
alebo poisten˘ poru‰il niektorú z povinností stanoven˘ch v ãl. 14 ods. 1 písm. a), b)
a v ãl. 14 ods. 2 písm. i) aÏ l) t˘chto VPP-MD.

I.
1.

âlánok 25
Veci a riziká z poistenia vylúãené
1. Okrem v˘luk uveden˘ch v ãl. 13 t˘chto VPP-MD sa na toto poistenie vzÈahujú aj
v˘luky uvedené v tomto ãlánku.
2. Poistenie sa nevzÈahuje na:
a) motorové a nemotorové vozidlá, okrem in˘ch vozidiel, lietadlá, vrátane vrtuºníkov,
rogál alebo balónov,
b) plavidlá, ktoré podliehajú evidencii plavidiel podºa zákona o vnútrozemskej
plavbe,
c) rozvody elektroin‰talácie, plynu, vody, kúrenia, kanalizácie, klimatizácie
a pod., svietidlá zabudované v strope, stene a pod., okrem prípadu, ktor˘ je
uveden˘ v ãl. 22 ods. 5 písm. g) t˘chto VPP-MD,
d) stratu na zárobku alebo u‰l˘ zisk,
e) stromy, rastliny alebo porasty rastúce na pozemku patriacom k miestu poistenia
uvedenému v ãl. 20 ods. 1 t˘chto VPP-MD alebo stromy, rastliny alebo porasty
zasadené do zeminy na podlahe nezaskleného balkóna, lodÏie alebo terasy
miesta poistenia uvedeného v ãl. 20 ods. 1 t˘chto VPP-MD,
f) veci v spoloãn˘ch zariadeniach bytového domu alebo rodinného domu s viac
ako jedn˘m bytom,
g) veci v záhrade (roli) vo vlastníctve alebo uÏívaní poisteného, ak nie sú súãasÈou
oploteného pozemku, na ktorom je byt v rodinnom dome, rodinn˘ dom, chata
alebo byt v bytovom dome,
h) lúpeÏ bicykla, kolobeÏky alebo in˘ch vozidiel mimo miesta poistenia uvedeného
v ãl. 20 ods. 1. t˘chto VPP-MD.
3. Poistenie sa nevzÈahuje na cennosti, umelecké diela a staroÏitnosti a elektronické
alebo optické prístroje, po‰kodené, zniãené alebo ukradnuté z balkónov, lodÏií
alebo terás miesta poistenia uvedeného v ãl. 20 ods. 1 a z miesta poistenia
uvedeného v ãl. 20 ods. 2 a ods. 3 t˘chto VPP-MD.
4. Poistenie sa nevzÈahuje na cennosti, umelecké diela a staroÏitnosti, príslu‰enstvo
alebo súãiastky motorov˘ch alebo nemotorov˘ch vozidiel alebo stavebn˘ materiál,
po‰koden˘, zniãen˘, ukradnut˘ alebo ulúpen˘ z miesta poistenia, ktoré nie je trvalo
ob˘vané.
5. Poistenie sa nevzÈahuje na:
5.1. ‰kodu spôsobenú vodou uniknutou:
a) z bazéna alebo jeho prídavn˘ch zariadení,
b) z akvária v dôsledku jeho mechanického po‰kodenia, ak je v poistnej zmluve
dohodnut˘ modul poistného krytia Basic alebo ·tandard,
5.2. náklady na spotrebovanú, uniknutú vodu alebo médium,
5.3. rozbitie skla zapríãinené vandalizmom,
5.4. ‰kodu spôsobenú nárazom vozidla prevádzkovaného poisten˘m.

2.

3.

4.

5.
6.

âlánok 26
Zabezpeãenie miesta poistenia proti krádeÏi
Spoloãné ustanovenia
Poãas neprítomnosti poisteného alebo osôb oprávnen˘ch zdrÏovaÈ sa v mieste
poistenia so súhlasom poisteného, musia byÈ uzamknuté v‰etky vstupné
dvere a brána/vráta do miesta poistenia a v‰etky okná, dvere na balkón,
lodÏiu, terasu a iné otvory musia byÈ zatvorené z vnútornej strany uzatváracím
mechanizmom tak, Ïe ich nie je moÏné zvonku otvoriÈ bez ich mechanického
po‰kodenia alebo zniãenia. V‰etky prvky mechanického alebo elektronického
zabezpeãovacieho systému musia byÈ v ãase vzniku poistnej udalosti funkãné
a aktivované.
Ak je vstup do miesta poistenia cez viacero dverí za sebou, rozhodujúce pre
posúdenie úrovne zabezpeãenia miesta poistenia proti krádeÏi vlámaním sú
vonkaj‰ie dvere.
Ak do miesta poistenia vedie viacero dverí (dvere zo záhrady, dvere z garáÏe
a pod.), úroveÀ zabezpeãenia miesta poistenia v prípade poistnej udalosti krádeÏou
vlámaním sa posudzuje podºa t˘ch dverí, ktor˘mi páchateº preukázateºne vnikol
do miesta poistenia.
Rozhodujúce pri posúdení úrovne zabezpeãenia pri poistnej udalosti krádeÏou
vlámaním je, ãi miesto, ktor˘m páchateº vnikol do miesta poistenia uvedeného
v ãl. 20 t˘chto VPP-MD, bolo zabezpeãené poÏadovan˘m spôsobom podºa
ustanovení tohto ãlánku.
Ak páchateº vnikol do miesta poistenia inak ako dverami, oknom alebo in˘m
otvorom, spôsob zabezpeãenia miesta poistenia pre poistnú udalosÈ vzniknutú
krádeÏou vlámaním nie je rozhodujúci.
Spôsob zabezpeãenia miesta poistenia proti krádeÏi vlámaním, uveden˘ pri
jednotliv˘ch poistn˘ch sumách a miestach poistenia, je minimálny.
Pre zabezpeãenie miesta poistenia proti krádeÏi vlámaním platia, okrem ustanovení
I. ãasti ods. 1 aÏ 5 tohto ãlánku, aj podmienky uvedené v ãasti II. aÏ V. tohto
ãlánku.

II. Byt v bytovom dome, byt v rodinnom dome, rodinn˘ dom, chata (ãl. 20 ods. 1
t˘chto VPP-MD)
1. Pre spôsob zabezpeãenia sú rozhodujúce v˘‰ka poistnej sumy uvedená v poistnej
zmluve v riadku Veci v budove spolu a umiestnenie (prízemie, poschodie); cennosti
musia byÈ zabezpeãené spôsobom uveden˘m v ods. 6 tejto ãasti.
2. Pre spôsob zabezpeãenia miesta poistenia platí:
a) Poistná suma do 17 000 EUR/512 142,00 SKK vrátane – Typ zabezpeãenia A
b) Poistná suma nad 17 000 EUR/512 142,00 SKK do 50 000 EUR/
1 506 300,00 SKK vrátane – Typ zabezpeãenia B
c) Poistná suma nad 50 000 EUR/1 506 300,00 SKK – Typ zabezpeãenia C
3. Typ zabezpeãenia A
Dvere
Dvere do miesta poistenia musia byÈ uzamknuté
zámkou s cylindrickou vloÏkou.
Uzamknutie dverí
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2. Steny musia byÈ murované, strop, podlaha musia vykazovaÈ minimálne rovnakú
mechanickú odolnosÈ proti krádeÏi vlámaním ako obvodové múry (steny).

4. Typ zabezpeãenia B

Dvere

Uzamknutie dverí
Okná, dvere
na balkón, lodÏiu,
terasu a iné otvory
do v˘‰ky
3 m a menej nad
úrovÀou okolitého
terénu alebo nad
in˘mi vyv˘‰eniami

EZS

Dvere do miesta poistenia – jeden z nasledujúcich druhov:
a) plnodrevené s hrúbkou 50 mm a viac,
b) bezpeãnostné,
c) beÏné plné s viacbodov˘m uzamykacím systémom,
d) beÏné plné s prieãnou alebo celoplo‰nou závorou,
e) plnodrevené s presklen˘m otvorom; ak je otvor väã‰í
ako 0,12 m2, alebo jeho najbliÏ‰í okraj je vzdialen˘ od
zámky menej ako 0,3 m, otvor musí byÈ zabezpeãen˘
bezpeãnostn˘m sklom alebo bezpeãnostnou fóliou
alebo kovovou mreÏou.

V. Oploten˘ pozemok patriaci k bytu v bytovom dome, bytu v rodinnom dome,
rodinnému domu alebo chate ( ãl. 20 ods. 2 bod 2.1. písm. c), ods. 2 bod 2.2.
písm. c) a ods. 2 bod 2.3. písm. c) t˘chto VPP-MD)
Miesto poistenia musí byÈ oplotené funkãn˘m oplotením s minimálnou v˘‰kou 1,5 m
a v‰etky dvere/brány v oplotení musia byÈ uzamknuté.
TRETIA HLAVA
III. POISTENIE BUDOVY
A POISTENIE VEDªAJ·ÍCH STAVIEB

Dvere musia byÈ uzamknuté bezpeãnostnou zámkou.
V uzamknutom stave musia byÈ zabezpeãené proti
vysadeniu.

âlánok 27
Predmet poistenia
1. Predmetom poistenia je:
a) budova uvedená v poistnej zmluve (ìalej len „poistená budova“), ak je vo
vlastníctve poisteného,
b) vedºaj‰ia stavba uvedená v poistnej zmluve (ìalej len „poistená vedºaj‰ia
stavba“), ak je vo vlastníctve piosteného.
2. Predmetom poistenia je aj:
a) stavebn˘ materiál,
b) stavebné mechanizmy a náradie a
c) zásoby paliva,
vo vlastníctve poisteného, ak sa nachádzajú na mieste poistenia.

Okná, dvere na balkón, lodÏiu alebo terasu a iné otvory
musia byÈ zabezpeãené jedn˘m z nasledujúcich
spôsobov:
● sklenená v˘plÀ z bezpeãnostného skla,
● sklo s bezpeãnostnou fóliou,
● kovová mreÏa,
● kovová uzamykateºná roleta,
● z vnútra uzatvárateºné okenice.
Ak je miesto poistenia zabezpeãené EZS s v˘vodom
zvukového signálu do vonkaj‰ieho (okolitého) priestoru
miesta poistenia, dvere môÏu byÈ aj iného druhu
ako je uveden˘ v tejto tabuºke, uzamknuté zámkou
s bezpeãnostnou cylindrickou vloÏkou a okná dvere
na balkón, lodÏiu, terasu a iné otvory, ktor˘ch spodn˘
okraj je do v˘‰ky do 3 m a menej nad úrovÀou okolitého
terénu alebo nad in˘mi vyv˘‰eniami, nemusia byÈ
zabezpeãené spôsobom uveden˘m v tejto tabuºke.

âlánok 28
Rozsah poistenia
1. Rozdelenie rizík do modulov poistného krytia uvádza nasledujúca tabuºka:
MODUL POISTNÉHO KRYTIA

5. Typ zabezpeãenia C

Dvere

ZárubÀa

Uzamknutie dverí

Okná, dvere
na balkón, lodÏiu,
terasu a iné otvory
do v˘‰ky
3 m a menej nad
úrovÀou okolitého
terénu alebo nad
in˘mi vyv˘‰eniami

EZS

Dvere do miesta poistenia – jeden z nasledujúcich
spôsobov:
a) bezpeãnostné, min. trieda odolnosti 3,
b) z bezpeãnostného skla,
c) beÏné, zabezpeãené uzamykateºnou kovovou mreÏou.
zaliata betónom

BASIC

·TANDARD

OPTIMAL

PoÏiar
V˘buch
Úder blesku
Pád lietadla
Voda z vodovodného zariadenia
Víchrica
Krupobitie
KrádeÏ
Vandalizmus po vlámaní
LúpeÏ

RIZIKÁ UVEDENÉ V MODULE
BASIC +
Zosuv pôdy
Lavína
Pád predmetov
Ëarcha snehu
PovodeÀ, záplava
Zemetrasenie
V˘buch sopky
Náraz vozidla

RIZIKÁ UVEDENÉ V MODULE
·TANDARD +
Vandalizmus
Rázová vlna
Dym
Prepätie

Okná, dvere na balkón, lodÏiu alebo terasu a iné otvory
musia byÈ zabezpeãené jedn˘m z nasledujúcich
spôsobov:
● sklenená v˘plÀ z bezpeãnostného skla,
● sklo s bezpeãnostnou fóliou,
● kovová mreÏa,
● kovová uzamykateºná roleta,
● z vnútra uzatvárateºné okenice.

2. Poistenie sa vzÈahuje na ‰kodu spôsobenú na poistenej budove alebo poistenej
vedºaj‰ej stavbe rizikami modulu poistného krytia dohodnutého v poistnej zmluve.
3. Poistenie sa vzÈahuje aj na:
a) po‰kodenie alebo zniãenie poistenej budovy alebo poistenej vedºaj‰ej stavby
v príãinnej súvislosti s rizikami modulu poistného krytia dohodnutého v poistnej
zmluve,
b) po‰kodenie alebo zniãenie stavebn˘ch súãastí poistenej budovy alebo poistenej
vedºaj‰ej stavby pri pokuse o krádeÏ vlámaním alebo krádeÏ prekonaním
prekáÏky.
4. Stavebn˘ materiál je poisten˘ len na riziká poÏiar, úder blesku, v˘buch a pád
lietadla. Na riziko krádeÏ je uveden˘ stavebn˘ materiál poisten˘ len v tom prípade,
ak je zabezpeãen˘ proti krádeÏi podºa ãl. 35 ods. 2 t˘chto VPP-MD.
5. Stavebné mechanizmy a náradie sú poistené len na riziká poÏiar, úder blesku,
v˘buch a pád lietadla.
6. Zásoby paliva sú poistené na riziká modulu poistného krytia dohodnutého
v poistnej zmluve, okrem rizika krádeÏ.

EZS sa nevyÏaduje, ak jednotlivé súãasti zabezpeãenia
spæÀajú vy‰‰ie uvedené podmienky.
Ak vy‰‰ie uvedené súãasti zabezpeãenia nespæÀajú
uvedené podmienky alebo len niektoré súãasti
poÏadovan˘m podmienkam vyhovujú, miesto poistenia
musí byÈ zabezpeãené jedn˘m z nasledujúcich spôsobov:
a) komplexná obvodová ochrana alebo priestorová ochrana
s EZS-ATV minimálne na dve telefónne ãísla alebo
b) komplexná obvodová ochrana alebo priestorová ochrana
s EZS- PCO.

âlánok 29
Miesto poistenia
1. Miestom poistenia je:
a) poistená budova alebo poistená vedºaj‰ia stavba,
b) pozemok, na ktorom je poistená budova alebo poistená vedºaj‰ia stavba
postavená,
v poistnej zmluve urãené adresou alebo katastrálnym územím s ãíslom parcely
(pozemku) na území Slovenskej republiky.
2. Miestom poistenia pre prípad ‰kody vzniknutej na stavebnom materiáli je aj
zariadenie staveniska v mieste poistenia uvedenom v ods. 1 písm. b) tohto ãlánku.

Bezpeãnostné, zámkou zodpovedajúcou triede
odolnosti dverí, v uzamknutom stave zabezpeãené
proti vysadeniu.
Iné ako bezpeãnostné, bezpeãnostnou zámkou,
v uzamknutom stave zabezpeãené proti vysadeniu.

âlánok 30
Zánik poistenia
1. Okrem ustanovení ãl. 8 t˘chto VPP-MD poistenie zanikne aj vtedy, ak:
a) dôjde k zmene vlastníka poistenej budovy alebo poistenej vedºaj‰ej stavby,
b) poistník neakceptuje zmenu poistnej sumy a poistného, podºa ãl. 36 ods. 1
t˘chto VPP-MD; poistník môÏe do jedného mesiaca od doruãenia oznámenia
tejto zmeny poistenie vypovedaÈ; v˘povedná lehota je osemdenná, jej uplynutím
poistenie zanikne.
2. PoisÈovateº je oprávnen˘ do jedného mesiaca odo dÀa, keì sa dozvedel o zmene
v spôsobe uÏívania poistenej budovy alebo poistenej vedºaj‰ej stavby, navrhnúÈ
zmenu poistenia s úãinnosÈou odo dÀa akceptácie takéhoto návrhu poistníkom.
Návrh poisÈovateºa trvá jeden mesiac.
Ak poistník nesúhlasí so zmenou poistenia, alebo ak sa k tejto zmene nevyjadrí
do jedného mesiaca odo dÀa doruãenia návrhu zmeny poistenia, poisÈovateº má
právo poistenie vypovedaÈ, a to v lehote do dvoch mesiacov odo dÀa, keì mu bol
doruãen˘ nesúhlas poistníka so zmenou poistenia alebo odo dÀa, keì uplynula
lehota na vyjadrenie poistníka. Poistenie zanikne uplynutím ôsmich dní odo dÀa
doruãenia v˘povede poistníkovi.
3. Poistenie budovy alebo poistenie vedºaj‰ej stavby, ktorú nariadil príslu‰n˘ stavebn˘
úrad odstrániÈ, zanikne dÀom, ktor˘ je uveden˘ v právoplatnom rozhodnutí
o odstránení poistenej budovy alebo poistenej vedºaj‰ej stavby ako posledn˘ deÀ
lehoty urãenej na jej odstránenie.

6. Zabezpeãenie cenností
6.1. Cennosti uvedené v ãl. 1 ods. 12 písm. b) aÏ e) t˘chto VPP-MD musia byÈ
zabezpeãené nasledujúcim spôsobom:
6.1.1. Poistná suma nad 10 000 EUR/301 260,00 SKK do 27 000 EUR/
813 402,00 SKK vrátane
a) UloÏené v uzamknutom trezore minimálnej bezpeãnostnej triedy (stupÀa
odolnosti) I.
b) Ak nie sú uloÏené v trezore, vstupné dvere do miesta poistenia musia byÈ
bezpeãnostné – trieda odolnosti 2 a celé miesto poistenia musí byÈ
zabezpeãené EZS-PCO alebo EZS-ATV na dve telefónne ãísla.
6.1.2. Poistná suma nad 27 000 EUR/813 402,00 SKK
a) UloÏené v uzamknutom trezore minimálnej bezpeãnostnej triedy (stupÀa
odolnosti) II.
b) Ak nie sú uloÏené v trezore, vstupné dvere do miesta poistenia musia byÈ
bezpeãnostné – trieda odolnosti 3 a celé miesto poistenia musí byÈ
zabezpeãené EZS-PCO alebo EZS-ATV na dve telefónne ãísla.
III. Priestory tvoriace príslu‰enstvo bytu, chodby oddelené od schodiska
a v˘Èahov, garáÏ v pôdoryse bytového domu (ãl. 20 ods. 2 bod 2.1. písm. a), b)
t˘chto VPP-MD)
V‰etky dvere do miesta poistenia, okrem dverí do garáÏe, musia byÈ uzamknuté zámkou
s cylindrickou vloÏkou alebo visiacou zámkou. Dvere do garáÏe musia byÈ uzamknuté
zámkou s cylindrickou vloÏkou alebo bezpeãnostnou visiacou zámkou.

âlánok 31
Poistné plnenie
1. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie podºa ustanovení tohto ãlánku a ãl. 32 t˘chto
VPP-MD, ak poãas trvania poistenia dôjde k po‰kodeniu, zniãeniu, krádeÏi alebo
lúpeÏi veci, ktorá je predmetom poistenia alebo k po‰kodeniu alebo zniãeniu
poistenej budovy alebo poistenej vedºaj‰ej stavby a príslu‰né poistenie sa na tak˘
vznik ‰kody vzÈahuje.

IV.GaráÏ v pôdoryse rodinného domu alebo chaty, vedºaj‰ie stavby na rovnakom
pozemku alebo garáÏ na rovnakom pozemku ako rodinn˘ dom alebo chata,
(ãl. 20 ods. 2 bod 2.2. písm. a), b), ods. 2 bod 2.3. písm a), b) a ods. 3 t˘chto VPP-MD)
1. Dvere/brána do miesta poistenia musia byÈ uzamknuté zámkou s cylindrickou
vloÏkou alebo bezpeãnostnou visiacou zámkou.
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9.4. príslu‰ného limitu uvedeného v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené veci/stavebné
súãasti t˘chto VPP- MD pri stavebn˘ch súãastiach, v prípade poistnej udalosti
na stavebnej súãasti.
10. V prípade poistenia vedºaj‰ej stavby je v˘‰ka poistného plnenia pri jednej poistnej
udalosti urãená ako súãet súm primeran˘ch nákladov na znovuzriadenie alebo
obstaranie po‰koden˘ch, zniãen˘ch, ukradnut˘ch alebo ulúpen˘ch vecí alebo
stavebn˘ch súãastí alebo primeran˘ch nákladov na znovuzriadenie alebo obstaranie
po‰kodenej alebo zniãenej vedºaj‰ej stavby, od ktor˘ch sa odpoãíta hodnota zvy‰kov,
maximálne v‰ak v rozsahu modulu poistného krytia dojednaného poistnou zmluvou
a do v˘‰ky:
a) 100 % za samostatne stojacu vedºaj‰iu stavbu,
b) 50 % za spoloãné stavebné súãasti (spoloãné steny, stropy, podlahy),
c) 100 % za spoloãné ãasti budovy alebo vedºaj‰ej stavby, v ktorej sa poistená
vedºaj‰ia stavba nachádza (napr. viacpodlaÏné spoloãné garáÏe), prináleÏiace
len poistenej vedºaj‰ej stavbe (napr. obvodov˘ múr, strecha a pod.),
d) do v˘‰ky spoluvlastníckeho podielu za spoloãné ãasti, okrem ãastí uveden˘ch
v písm. c) tohto odseku a spoloãné zariadenia budovy alebo vedºaj‰ej stavby,
v ktorej sa poistená vedºaj‰ia stavba nachádza,
maximálne v‰ak do v˘‰ky:
10.1. poistnej sumy vedºaj‰ej stavby uvedenej v poistnej zmluve, v prípade poistnej
udalosti na vedºaj‰ej stavbe,
10.2. príslu‰ného limitu uvedeného v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené veci/stavebné
súãasti t˘chto VPP-MD pri jednotlivej veci, v prípade poistnej udalosti na
jednotlivej veci,
10.3. príslu‰ného limitu uvedeného v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené veci/stavebné
súãasti t˘chto VPP- MD pri stavebn˘ch súãastiach, v prípade poistnej udalosti
na stavebnej súãasti,
10.4. poistnej sumy vedºaj‰ej stavby uvedenej v poistnej zmluve, ak vznikol súãasne
nárok na poistné plnenie podºa bodu 10.1. a bodu 10.2. tohto odseku.
11. Pri poistení vedºaj‰ej stavby sa v˘‰ka limitu plnenia pre jednu poistnú udalosÈ
v prípade náhrady poisten˘ch nákladov urãuje percentom uveden˘m v ãl. 32
v ãasti tabuºky Poistené náklady t˘chto VPP-MD z poistnej sumy poistenej vedºaj‰ej
stavby, ak nie je limit uveden˘ inak.
12. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie podºa ods. 10 a ods. 11 tohto ãlánku, spolu
do v˘‰ky limitu urãeného podºa ãl. 32 ãasti tabuºky Poistené riziká t˘chto VPP-MD,
maximálne v‰ak do v˘‰ky v˘chodiskovej hodnoty poistenej vedºaj‰ej stavby. Pre
urãenie limitu je v takom prípade rozhodujúce riziko, ktoré spôsobilo poistnú udalosÈ
a modul poistného krytia dojednan˘ v poistnej zmluve.
Za v‰etky poistné udalosti podºa ods. 10 a ods. 11 tohto ãlánku v jednom poistnom
roku poisÈovateº poskytne poistné plnenie maximálne do v˘‰ky:
12.1. dvojnásobku poistnej sumy vedºaj‰ej stavby, v prípade poistnej udalosti na
vedºaj‰ej stavbe,
12.2. príslu‰ného limitu uvedeného v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené veci/stavebné
súãasti t˘chto VPP-MD pri jednotlivej veci, v prípade poistnej udalosti na
jednotlivej veci,
12.3. príslu‰ného limitu uvedeného v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené veci/stavebné
súãasti t˘chto VPP-MD pri stavebn˘ch súãastiach, v prípade poistnej udalosti
na stavebnej súãasti.
13. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie maximálne vo v˘‰ke 90 %, z nároku na plnenie
vypoãítaného podºa ods. 12 tohto ãlánku, za jednu poistnú udalosÈ vzniknutú na
poistenej vedºaj‰ej stavbe vo v˘stavbe krádeÏou alebo vandalizmom.
14. Za jednu poistnú udalosÈ, ktorou bola zniãená poistená vedºaj‰ia stavba, ktorej
opotrebenie bolo v ãase vzniku poistnej udalosti 60 % a viac, poisÈovateº poskytne
poistné plnenie maximálne vo v˘‰ke 40 % z ceny novej vedºaj‰ej stavby rovnak˘ch
parametrov aké mala poistená vedºaj‰ia stavba bezprostredne pred poistnou
udalosÈou.
15. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie za jednu poistnú udalosÈ v jednom poistnom
roku vzniknutú na:
a) veci uvedenej v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené veci/stavebné súãasti t˘chto
VPP-MD alebo
b) stavebnej súãasti uvedenej v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené veci/stavebné
súãasti t˘chto VPP-MD
vodou z vodovodného zariadenia, ak je t˘mto zariadením bazén alebo jeho
prídavné zariadenie alebo rizikom vandalizmus po vlámaní alebo rizikom
vandalizmus, a to vo v˘‰ke primeran˘ch nákladov na znovuzriadenie alebo
obstaranie, od ktor˘ch odpoãíta hodnotu zvy‰kov a pripoãíta poistené náklady
uvedené v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené náklady t˘chto VPP-MD, maximálne
v‰ak do limitu uvedeného v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené riziká t˘chto VPP-MD.
Pre urãenie limitu je v takom prípade rozhodujúce riziko, ktoré spôsobilo poistnú
udalosÈ a modul poistného krytia dohodnut˘ v poistnej zmluve.
16. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie aj v prípade úãelného a primeraného
vynaloÏenia poisten˘ch nákladov na:
a) odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo zmiernenie následkov
poistnej udalosti,
b) odstránenie alebo odvoz zvy‰kov poistenej budovy, poistenej vedºaj‰ej stavby
alebo poisten˘ch vecí po‰koden˘ch alebo zniãen˘ch poistnou udalosÈou,
c) vyãistenie alebo vysu‰enie poistenej budovy alebo poistenej vedºaj‰ej stavby
po poistnej udalosti,
d) vyãistenie studne po poistnej udalosti, len v tom prípade, ak je táto
príslu‰enstvom poistenej budovy a slúÏi ako jedin˘ zdroj pitnej vody pre jej
uÏívateºov,
e) odstránenie alebo odvoz stromov, stoÏiarov alebo in˘ch predmetov padnut˘ch
na poistenú budovu, poistenú vedºaj‰iu stavbu alebo poistenú vec, ak bol pád
stromov, stoÏiarov alebo in˘ch predmetov spôsoben˘ poistnou udalosÈou,
f) vyhºadanie prasknutého potrubia v súvislosti s poistnou udalosÈou,
g) náklady na spotrebovanú vodu uniknutú v dôsledku rizika voda z vodovodného
zariadenia,
v jednom poistnom roku maximálne do v˘‰ky limitov uveden˘ch v ãl. 32 v ãasti
tabuºky Poistené náklady t˘chto VPP-MD; kaÏd˘ limit pre konkrétnu udalosÈ sa
posudzuje osobitne.

2. V prípade poistenia budovy, okrem poistenia bytu a nebytového priestoru, je v˘‰ka
poistného plnenia pri jednej poistnej udalosti urãená ako súãet súm
primeran˘ch nákladov na znovuzriadenie alebo obstaranie po‰koden˘ch, zniãen˘ch,
ukradnut˘ch alebo ulúpen˘ch vecí alebo stavebn˘ch súãastí alebo primeran˘ch
nákladov na znovuzriadenie alebo obstaranie po‰kodenej alebo zniãenej budovy,
okrem bytu a nebytového priestoru, od ktor˘ch sa odpoãíta hodnota zvy‰kov,
maximálne v‰ak v rozsahu modulu poistného krytia dojednaného poistnou zmluvou
a do v˘‰ky:
2.1. poistnej sumy budovy uvedenej v poistnej zmluve, v prípade poistnej udalosti na
budove,
2.2. príslu‰ného limitu uvedeného v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené veci/stavebné
súãasti t˘chto VPP- MD pri jednotlivej veci, v prípade poistnej udalosti na
jednotlivej veci,
2.3. príslu‰ného limitu uvedeného v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené veci/stavebné
súãasti t˘chto VPP- MD pri stavebn˘ch súãastiach, v prípade poistnej udalosti
na stavebnej súãasti,
2.4. poistnej sumy budovy uvedenej v poistnej zmluve, ak vznikol súãasne nárok na
poistné plnenie podºa bodu 2.1 a bodu 2.2 tohto odseku.
3. Pri poistení budovy, okrem poistenia bytu a nebytového priestoru, sa v˘‰ka limitu
plnenia pre jednu poistnú udalosÈ v prípade náhrady poisten˘ch nákladov urãuje
percentom uveden˘m v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené náklady t˘chto VPP-MD
z poistnej sumy poistenej budovy, ak nie je limit uveden˘ inak.
4. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie podºa ods. 2 a ods. 3 tohto ãlánku, spolu do
v˘‰ky limitu urãeného podºa ãl. 32 ãasti tabuºky Poistené riziká t˘chto VPP-MD,
maximálne v‰ak do v˘‰ky v˘chodiskovej hodnoty poistenej budovy. Pre urãenie
limitu je v takom prípade rozhodujúce riziko, ktoré spôsobilo poistnú udalosÈ
a modul poistného krytia dojednan˘ v poistnej zmluve.
Za v‰etky poistné udalosti podºa ods. 2 a ods. 3 tohto ãlánku v jednom poistnom
roku poisÈovateº poskytne poistné plnenie maximálne do v˘‰ky:
4.1. dvojnásobku poistnej sumy budovy, v prípade poistnej udalosti na budove,
4.2. príslu‰ného limitu uvedeného v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené veci/stavebné
súãasti t˘chto VPP- MD pri jednotlivej veci,
4.3. príslu‰ného limitu uvedeného v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené veci/stavebné
súãasti t˘chto VPP- MD pri stavebn˘ch súãastiach.
5. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie maximálne vo v˘‰ke 90 %, z nároku na
plnenie vypoãítaného podºa ods. 4 tohto ãlánku, za jednu poistnú udalosÈ
vzniknutú na poistenej budove vo v˘stavbe krádeÏou alebo vandalizmom.
6. Za jednu poistnú udalosÈ, ktorou bola zniãená poistená budova, okrem bytu
a nebytového priestoru, ktorej opotrebenie bolo v ãase vzniku poistnej udalosti 60 %
a viac, poisÈovateº poskytne poistné plnenie maximálne vo v˘‰ke 40 % z ceny novej
budovy rovnak˘ch parametrov aké mala poistená budova bezprostredne pred
poistnou udalosÈou.
7. V prípade poistenia bytu alebo nebytového priestoru je v˘‰ka poistného plnenia
pri jednej poistnej udalosti urãená ako súãet súm primeran˘ch nákladov na
znovuzriadenie alebo obstaranie po‰koden˘ch, zniãen˘ch, ukradnut˘ch alebo
ulúpen˘ch vecí alebo stavebn˘ch súãastí alebo primeran˘ch nákladov na
znovuzriadenie alebo obstaranie po‰kodeného alebo zniãeného bytu alebo
nebytového priestoru, od ktor˘ch sa odpoãíta hodnota zvy‰kov, maximálne v‰ak
v rozsahu modulu poistného krytia dojednaného poistnou zmluvou a do v˘‰ky:
a) 50 % za spoloãné stavebné súãasti so susedn˘mi bytmi alebo nebytov˘mi
priestormi (spoloãné steny, stropy, podlahy),
b) 100 % za spoloãné ãasti bytového domu alebo rodinného domu s viac ako
jedn˘m bytom prináleÏiace len k bytu alebo nebytovému priestoru (napr.
obvodov˘ múr, strecha na byte v podkroví a pod.),
c) do v˘‰ky spoluvlastníckeho podielu za spoloãné ãasti, okrem ãastí uveden˘ch
v písm. b) tohto odseku a spoloãné zariadenia bytového domu alebo rodinného
domu s viac ako jedn˘m bytom,
maximálne v‰ak do v˘‰ky:
7.1. poistnej sumy bytu uvedenej v poistnej zmluve, v prípade poistnej udalosti na
byte,
7.2. poistnej sumy nebytového priestoru uvedenej v poistnej zmluve, v prípade poistnej
udalosti na nebytovom priestore,
7.3. príslu‰ného limitu uvedeného v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené veci/stavebné
súãasti t˘chto VPP-MD pri jednotlivej veci, v prípade poistnej udalosti na
jednotlivej veci,
7.4. príslu‰ného limitu uvedeného v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené veci/stavebné
súãasti t˘chto VPP- MD pri stavebn˘ch súãastiach, v prípade poistnej udalosti
na stavebnej súãasti,
7.5. poistnej sumy bytu uvedenej v poistnej zmluve, ak vznikol súãasne nárok na
poistné plnenie podºa bodu 7.1. a bodu 7.3. tohto odseku,
7.6. poistnej sumy nebytového priestoru uvedenej v poistnej zmluve, ak vznikol
súãasne nárok na poistné plnenie podºa bodu 7.2. a bodu 7.3. tohto odseku.
8. Pri poistení bytu alebo nebytového priestoru sa v˘‰ka limitu plnenia pre jednu
poistnú udalosÈ v prípade náhrady poisten˘ch nákladov urãuje percentom uveden˘m
v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené náklady t˘chto VPP-MD z poistnej sumy bytu alebo
poistnej sumy nebytového priestoru, ak nie je limit uveden˘ inak.
9. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie podºa ods. 7 a ods. 8 tohto ãlánku, spolu do
v˘‰ky limitu urãeného podºa ãl. 32 ãasti tabuºky Poistené riziká t˘chto VPP-MD.
Pre urãenie limitu je v takom prípade rozhodujúce riziko, ktoré spôsobilo poistnú
udalosÈ a modul poistného krytia dojednan˘ v poistnej zmluve.
Za v‰etky poistné udalosti podºa ods. 7 a ods. 8 tohto ãlánku v jednom poistnom
roku poisÈovateº poskytne poistné plnenie maximálne do v˘‰ky:
9.1. dvojnásobku poistnej sumy bytu, v prípade poistnej udalosti na byte,
9.2. dvojnásobku poistnej sumy nebytového priestoru, v prípade poistnej udalosti na
nebytovom priestore,
9.3. príslu‰ného limitu uvedeného v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené veci/stavebné
súãasti t˘chto VPP- MD pri jednotlivej veci, v prípade poistnej udalosti na
jednotlivej veci,
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b) po‰koden˘ byt alebo nebytov˘ priestor znovuzriadil alebo v dôsledku poistnej
udalosti na byte alebo nebytovom priestore v bytovom dome alebo v rodinnom
dome s viac ako jedn˘m bytom, ktoré sa znovu nevybudujú, obstaral kúpou,
alebo nepreukáÏe, Ïe tak urobí.
19. PoisÈovateº má právo poukazovaÈ poistné plnenie postupne, na základe:
a) kalkulácie stavebn˘ch prác vypracovan˘ch poisÈovateºom,
b) kalkulácie stavebn˘ch prác predloÏen˘ch poisten˘m a odsúhlasen˘ch
poisÈovateºom,
c) faktúr za vykonané stavebné práce predloÏen˘ch poisten˘m a posúden˘ch
poisÈovateºom v súlade s cenov˘mi reláciami v ãase vystavenia faktúr,
d) znaleckého posudku.
20. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá spoluúãasÈ, poisÈovateº odpoãíta z poistného
plnenia spoluúãasÈ v dohodnutej v˘‰ke.

17. Ak je poistnou zmluvou dohodnut˘ modul poistného krytia Optimal, poisÈovateº
poskytne poistné plnenie aj za prasknuté potrubie v jednom poistnom roku vo
v˘‰ke primeran˘ch nákladov na jeho obstaranie, od ktor˘ch odpoãíta hodnotu
zvy‰kov a pripoãíta poistené náklady uvedené v ãl. 32 v ãasti tabuºky Poistené
náklady t˘chto VPP-MD, maximálne do sumy:
a) 300 EUR/9 037,80 SKK za potrubie v budove, okrem chaty,
b) 150 EUR/4 518,90 SKK za potrubie v chate alebo vedºaj‰ej stavbe.
18. PoisÈovateº má právo poskytnúÈ poistné plnenie do v˘‰ky technickej hodnoty
(ãasovej ceny) v tom prípade, ak poisten˘ do troch rokov od vzniku poistnej
udalosti nepreukáÏe, Ïe:
a) po‰kodenú alebo zniãenú budovu alebo vedºaj‰iu stavbu (okrem bytu
a nebytového priestoru) znovuzriadil alebo znovuvybudoval,

âlánok 32
Limity poistného plnenia
MODUL POISTNÉHO KRYTIA

POISTENIE BUDOVY

BASIC

·TANDARD

OPTIMAL

RD = rodinn˘ dom, NP = nebytov˘ priestor, VS = vedºaj‰ia stavba
1. Poistené riziká

1)

Limit je urãen˘ ako príslu‰né percento (%) z poistnej sumy RD, bytu, chaty, NP alebo VS,
ak limit nie je niÏ‰ie uveden˘ pevnou sumou v EUR/SKK

RD, BYT, NP

CHATA

RD, BYT, NP

CHATA

RD, BYT, NP

CHATA

1. PoÏiar

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2. V˘buch

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3. Úder blesku

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4. Pád lietadla

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5. Voda z vodovodného zariadenia

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

nepoistené

nepoistené

nepoistené

nepoistené

350/10 544,10

350/10 544,10

6. Víchrica

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

7. Krupobitie

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

nepoistené

nepoistené

100 %

350/10 544,10

100 %

700/21 088,20

- voda unikajúca z bazéna alebo jeho prídavn˘ch
zariadení

8. Vandalizmus po vlámaní

350/10 544,10

350/10 544,10

700/21 088,20

350/10 544,10

1 400/42 176,40

700/21 088,20

10. Zosuv pôdy

nepoistené

nepoistené

100 %

100 %

100 %

100 %

11. Lavína

nepoistené

nepoistené

100 %

100 %

100 %

100 %

12. Pád predmetov

nepoistené

nepoistené

100 %

100 %

100 %

100 %

13. Ëarcha snehu

nepoistené

nepoistené

100 %

100 %

100 %

100 %

14. PovodeÀ, záplava

nepoistené

nepoistené

30 %

30 %

100 %

100 %

15. Zemetrasenie

nepoistené

nepoistené

30 %

30 %

100 %

100 %

16. V˘buch sopky

nepoistené

nepoistené

100 %

100 %

100 %

100 %

17. Náraz vozidla

nepoistené

nepoistené

30 %

30 %

100 %

100 %

18. Vandalizmus

nepoistené

nepoistené

nepoistené

nepoistené

700/21 088,20

200/6 025,20

19. Rázová vlna

nepoistené

nepoistené

nepoistené

nepoistené

100 %

100 %

20. Dym

nepoistené

nepoistené

nepoistené

nepoistené

100 %

100 %

21. Prepätie

nepoistené

nepoistené

nepoistené

nepoistené

2%

2%

100 %

100 %

9. LúpeÏ

2. Poistené veci / stavebné súãasti
22. Stavebné súãasti – po‰kodenie, zniãenie
Stavebné súãasti – krádeÏ:
- zvnútra budovy alebo vedºaj‰ej stavby

Limit je urãen˘ ako príslu‰né percento (%) z poistnej sumy RD, bytu, chaty, NP alebo VS,
ak limit nie je niÏ‰ie uveden˘ pevnou sumou v EUR/SKK

100 %

100 %

100 %

100 %

350/10 544,10

200/6 025,20

3 400/102 428,40

1 700/51 214,20

5 000/150 630,00

2 500/75 315,00

- zvonka budovy alebo vedºaj‰ej stavby

nepoistené

nepoistené

1 700/51 214,20

350/10 544,10

3 400/102 428,40

700/21 088,20

- budova alebo vedºaj‰ia stavba vo v˘stavbe

nepoistené

nepoistené

1 700/51 214,20

1 700/51 214,20

350/10 544,10

350/10 544,10

700/21 088,20

350/10 544,10

1 400/42 176,40

350/10 544,10

- na pozemku patriacom k budove alebo vedºaj‰ej
stavbe; len riziká: poÏiar, v˘buch, úder blesku,
pád lietadla;
riziko krádeÏ len vtedy, ak je zabezpeãen˘ podºa
ãl. 35 ods. 2 t˘chto VPP-MD

350/10 544,10

100/3 012,30

700/21 088,20

100/3 012,30

1 400/42 176,40

100/3 012,30

- v budove alebo na pozemku, ak je budova alebo
vedºaj‰ia stavba vo v˘stavbe riziká poÏiar, úder
blesku, v˘buch, pád lietadla

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

nepoistené

nepoistené

700/21 088,20

100/3 012,30

1 400/42 176,40

150/4 518,90

350/10 544,10

50/1 506,30

700/21 088,20

100/3 012,30

1 400/42 176,40

150/4 518,90

1 000/30 126,00

nepoistené

1 000/30 126,00

nepoistené

1 000/30 126,00

nepoistené

23. Stavebn˘ materiál:
- v budove, vedºaj‰ej stavbe alebo v zariadení
staveniska

- budova alebo vedºaj‰ia stavba vo v˘stavbe:
riziko krádeÏ, ak je zabezpeãen˘ proti krádeÏi
24. Stavebné mechanizmy a náradie len riziko:
poÏiar, v˘buch, úder blesku, pád lietadla
25. Zásoby paliva, okrem rizika krádeÏ
3. Poistené náklady
26. Náklady na odvrátenie bezprostredne hroziacej
poistnej udalosti alebo zmiernenie následkov
poistnej udalosti

3 400/102 428,40 3 400/102 428,40

Limit je urãen˘ ako príslu‰né percento (%) z poistnej sumy RD, bytu, chaty, NP alebo VS,
ak limit nie je niÏ‰ie uveden˘ pevnou sumou v EUR/SKK

100 %

100 %

100 %

27. Náklady na odstránenie alebo odvoz zvy‰kov
poistenej budovy, poistenej vedºaj‰ej stavby alebo
poisten˘ch vecí po‰koden˘ch alebo zniãen˘ch
poistnou udalosÈou

5%

10 %

15 %

28. Vyãistenie alebo vysu‰enie poistenej budovy
alebo poistenej vedºaj‰ej stavby po poistnej udalosti

5%

10 %

15 %
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29. Náklady na vyãistenie studne, ktorá je
príslu‰enstvom poistenej budovy a jedin˘m
zdrojom pitnej vody po poistnej udalosti

100/3 012,60

200/6 025,20

300/9 037,80

30. Náklady na odstránenie alebo odvoz stromov,
stoÏiarov alebo in˘ch predmetov padnut˘ch
na poistenú budovu, poistenú vedºaj‰iu stavbu
alebo poistenú vec

nepoistené

1 000/30 126,00

2 000/60 252,00

nepoistené

100/3 012,60

200/6 025,20

nepoistené

nepoistené

31. Náklady na vyhºadanie prasknutého potrubia

2)

32. Náklady na spotrebovanú vodu uniknutú
v dôsledku rizika voda z vodovodného zariadenia

50/1 506,30

nepoistené

1) VS sa zaradí podºa budovy, ku ktorej je poistená. Ak je VS samostatne poistená garáÏ, zaradí sa ako RD.
2) Náklady na prácu (rozkopanie, rozbúranie) a náklady na pouÏitie prístroja alebo stroja.

1.

2.

3.

4.

5.

âlánok 33
ZníÏenie a zamietnutie poistného plnenia
Okrem dôvodov uveden˘ch v ãl. 12 t˘chto VPP-MD, poisÈovateº má právo
plnenie z poistnej udalosti zníÏiÈ alebo zamietnuÈ poistné plnenie aj z dôvodov
uveden˘ch v tomto ãlánku.
PoisÈovateº má právo plnenie z poistnej udalosti primerane zníÏiÈ, ak poistník
alebo poisten˘ poru‰il niektorú z povinností stanoven˘ch v ãl. 14 ods. 1 písm. e)
aÏ h) alebo v ãl. 14 ods. 2 písm. a), d) aÏ h), a o) t˘chto VPP-MD.
PoisÈovateº má právo plnenie z poistnej udalosti zníÏiÈ alebo zamietnuÈ, ak
poistník alebo poisten˘ poru‰il niektorú z povinností stanoven˘ch v ãl. 14 ods. 1
písm. a), b) alebo v ãl. 14 ods. 2 písm. c), i) aÏ l) t˘chto VPP-MD.
Ak poisÈovateº pri vybavovaní poistnej udalosti zistí, Ïe poistná suma poistenej budovy
alebo poistenej vedºaj‰ej stavby bola v ãase vzniku poistnej udalosti niÏ‰ia ako jej
poistná hodnota (podpoistenie), poisÈovateº zníÏi vypoãítan˘ nárok na plnenie
z poistnej udalosti v takom pomere, v akom pomere je poistná suma k poistnej
hodnote; v rovnakom pomere zníÏi aj limity plnenia uvedené v ãl. 32 t˘chto VPP-MD.
Ak poistník urãí pri uzavretí poistnej zmluvy poistnú sumu budovy alebo poistnú
sumu vedºaj‰ej stavby minimálne vo v˘‰ke 80 % z ceny budovy alebo vedºaj‰ej
stavby stanovenej poisÈovateºom a dohodne indexáciu poistnej sumy podºa ãl. 36
ods. 1 t˘chto VPP-MD a ak sú takto dohodnuté podmienky platné aj v ãase vzniku
poistnej udalosti, poisÈovateº podpoistenie neuplatní.

4.3. ‰kodu spôsobenú:
a) opotrebovaním alebo nedostatoãnou údrÏbou,
b) vzlínaním zemnej vlhkosti,
c) nerovnomern˘m sadaním pôdy (sadanie),
d) pôsobením húb a plesní,
e) na potrubí poistenej budovy alebo poistenej vedºaj‰ej stavby vo v˘stavbe, pred
vydaním v‰etk˘ch revíznych správ,
ak ‰kody uvedené pod. písm. b) aÏ e) tohto bodu nevznikli v príãinnej súvislosti
s rizikami modulu poistného krytia dohodnutého v poistnej zmluve,
4.4. ‰kodu spôsobenú vniknutím atmosférick˘ch zráÏok, ak k nemu do‰lo inak ako
vplyvom po‰kodenia stavebn˘ch súãastí následkom víchrice alebo krupobitia,
4.5. ‰kodu spôsobenú vodou uniknutou z:
a) akvária,
b) bazéna alebo jeho prídavn˘ch zariadení, ak je v poistnej zmluve dohodnut˘
modul poistného krytia Basic alebo ·tandard.
âlánok 35
Zabezpeãenie miesta poistenia proti krádeÏi
1. Miesto poistenia musí byÈ poãas neprítomnosti poisteného v Àom zabezpeãené
nasledujúcim spôsobom:
a) v‰etky vstupné dvere do poistenej budovy musia byÈ uzamknuté zámkou
s cylindrickou vloÏkou,
b) v‰etky vstupné dvere do poistenej vedºaj‰ej stavby alebo zariadenia staveniska
musia byÈ uzamknuté,
c) okná, dvere na balkón, lodÏiu, terasu a iné otvory na poistenej budove alebo
poistenej vedºaj‰ej stavbe musia byÈ zatvorené z vnútornej strany uzatváracím
mechanizmom tak, Ïe ich nie je moÏné zvonku otvoriÈ bez ich mechanického
po‰kodenia alebo zniãenia,
d) ak sa dvere na balkón, lodÏiu alebo terasu a iné otvory na poistenej budove
alebo poistenej vedºaj‰ej stavbe uzatvárajú aj zvonka, musia byÈ uzamknuté
zámkou s cylindrickou vloÏkou,
e) pozemok, na ktorom je poistená budova, poistená vedºaj‰ia stavba alebo
zariadenie staveniska, musí byÈ oploten˘ oplotením s minimálnou v˘‰kou 1,5 m
a v‰etky brány/vráta v oplotení musia byÈ uzamknuté.
2. Stavebn˘ materiál musí byÈ zabezpeãen˘ jedn˘m z nasledujúcich spôsobov:
a) umiestnen˘ v poistenej budove, poistenej vedºaj‰ej stavbe alebo v zariadení
staveniska nachádzajúcom sa na tom istom pozemku ako poistená budova
alebo poistená vedºaj‰ia stavba spôsobom uveden˘m v ods. 1 písm. a) aÏ d)
tohto ãlánku,
b) uzamknut˘ k inému nepremiestniteºnému predmetu nachádzajúcom sa na
pozemku uvedenom a zabezpeãenom podºa ods. 1 písm. e) tohto ãlánku,
c) ak nie je moÏné zabezpeãiÈ stavebn˘ materiál vzhºadom na jeho charakter
(napr. rozmery, hmotnosÈ a pod.) spôsobom uveden˘m pod písm. a) alebo b)
tohto odseku, zabezpeãenie musí byÈ primerané obvykl˘m okolnostiam
a technick˘m moÏnostiam.

âlánok 34
Budovy, vedºaj‰ie stavby a riziká z poistenia vylúãené
1. Okrem v˘luk uveden˘ch v ãl. 13 t˘chto VPP-MD sa na toto poistenie vzÈahujú aj
v˘luky uvedené v tomto ãlánku.
2. Poistenie sa nevzÈahuje na:
a) budovu alebo vedºaj‰iu stavbu vo vlastníctve právnickej osoby alebo
podnikajúcej fyzickej osoby,
b) budovu alebo vedºaj‰iu stavbu vyuÏívanú na zárobkovú ãinnosÈ alebo na
podnikanie,
c) drevenú chatu, ak nie je pevne spojená pevn˘m základom so zemou,
d) stavebné súãasti zaobstarané nájomcom na vlastné náklady,
e) skleníky, fóliovníky, pareniská,
f) zariadenie staveniska,
g) oporné múry alebo ãasti oporn˘ch múrov, ktoré nie sú súãasÈou oplotenia,
ak nie je poistenie takejto budovy alebo vedºaj‰ej stavby v poistnej zmluve v˘slovne
dohodnuté.
3. Poistenie sa nevzÈahuje na:
a) budovu alebo vedºaj‰iu stavbu postavenú v rozpore so v‰eobecne záväzn˘mi
právnymi predpismi,
b) budovu alebo vedºaj‰iu stavbu vo v˘stavbe alebo budovu alebo vedºaj‰iu stavbu,
na ktorej sú vykonávané stavebné úpravy alebo udrÏiavacie práce, ak sú
tieto ãinnosti vykonávané bez platného stavebného povolenia alebo súhlasu
stavebného úradu, ak to zákon alebo v‰eobecne záväzn˘ právny predpis
vyÏaduje,
c) elektrospotrebiãe v kuchynskej linke, ktoré nie sú v˘robcom urãené na ich
zabudovanie,
d) potrubie pod základmi budovy alebo vedºaj‰ej stavby,
e) potrubie prasknuté mechanick˘m po‰kodením (prev⁄tanie, prerazenie a pod.)
alebo v dôsledku jeho prirodzeného opotrebenia (korózia, erózia, hrdza
a pod.),
f) pozemok, vrátane rastlín a porastov na Àom rastúcich, na ktorom je poistená
budova alebo poistená vedºaj‰ia stavba postavená,
g) trávnat˘ tenisov˘ kurt,
h) rastliny zasadené v ãrepníkoch alebo in˘ch nádobách voºne poloÏené na
pozemku, balkóne, lodÏii alebo na terase budovy alebo vedºaj‰ej stavby,
i) rastliny v budove alebo vo vedºaj‰ej stavbe,
j) stratu na zárobku alebo na u‰l˘ zisk v dôsledku poistnej udalosti vzniknutej na
budove alebo vedºaj‰ej stavbe,
k) stratu umeleckej, historickej alebo estetickej hodnoty poistenej budovy, poistenej
vedºaj‰ej stavby alebo poistenej veci.
4. Poistenie sa nevzÈahuje na:
4.1. ‰kodu spôsobenú víchricou, krupobitím:
4.1.1. na poistenej budove vo v˘stavbe alebo poistenej vedºaj‰ej stavbe vo v˘stavbe
alebo na poistenej budove v rekon‰trukcii alebo poistenej vedºaj‰ej stavbe
v rekon‰trukcii:
a) ak nebol dodrÏan˘ technologick˘ postup pri stavebn˘ch prácach,
b) v prípade chybne vykonanej práce,
c) ak mala budova alebo vedºaj‰ia stavba pri vzniku ‰kody otvorenú strechu,
d) strecha na budove alebo vedºaj‰ej stavbe e‰te nebola vybudovaná
a budova alebo vedºaj‰ia stavba e‰te nemali zabudované a uzavreté okná
a dvere,
4.1.2. na poistenej budove alebo poistenej vedºaj‰ej stavbe pri vykonávaní udrÏiavacích
prác v ãase, kedy mala poistená budova alebo poistená vedºaj‰ia stavba
odstránenú stre‰nú krytinu,
4.2. ‰kodu spôsobenú vodou z vodovodného zariadenia na poistenej budove vo
v˘stavbe alebo poistenej vedºaj‰ej stavbe vo v˘stavbe v prípade chybne vykonanej
práce alebo vykonávaním práce za nevhodn˘ch klimatick˘ch podmienok,

âlánok 36
Indexácia poistnej sumy
1. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá indexácia, poisÈovateº kaÏd˘ rok poãas trvania
poistenia upraví od bezprostredne nasledujúceho v˘roãného dÀa poistnú sumu
poistenej budovy a poistnú sumu poisten˘ch vedºaj‰ích stavieb a poistné stavebn˘m
cenov˘m indexom dosiahnut˘m v predchádzajúcom kalendárnom roku; uvedené
neplatí, ak je v poistnej zmluve dojednané len samostatné poistenie garáÏe.
2. Stavebn˘ cenov˘ index stanoví poisÈovateº na základe údajov o cenách stavebn˘ch
prác a cenách stavebn˘ch materiálov a v˘robkov verejne publikovan˘ch ·tatistick˘m
úradom Slovenskej republiky.
·TVRTÁ HLAVA
IV. POISTENIE SKLA
âlánok 37
Predmet poistenia
1. Ak je Poistenie skla dojednané k Poisteniu budovy alebo k Poisteniu vedºaj‰ích
stavieb, predmetom poistenia sú sklenené dvere, pevne vsadené alebo osadené
sklo, vrátane jeho ‰peciálnej úpravy (maºba, lept, vitráÏ, bezpeãnostná alebo iná
fólia a pod.):
a) stavebn˘ch otvorov budovy alebo vedºaj‰ej stavby (okná, vstupné dvere, dvere
na balkón, lodÏiu alebo terasu, v˘plÀ zábradlia vonkaj‰ieho schodiska budovy
alebo vedºaj‰ej stavby a pod.),
b) vonkaj‰ích ãastí budovy alebo vedºaj‰ej stavby (obvodové múry/fasáda, slneãné
kolektory, reklamn˘ alebo firemn˘ pútaã/nápis a pod.),
c) vnútorn˘ch stavebn˘ch súãastí budovy alebo vedºaj‰ej stavby (v˘plÀ interiérov˘ch
dverí, v˘plÀ dvierok krbu, v˘plÀ zábradlia vnútorného schodiska budovy alebo
vedºaj‰ej stavby, sklenené alebo zrkadlové prieãky/steny a pod.),
d) slneãn˘ch kolektorov umiestnen˘ch mimo budovy alebo vedºaj‰ej stavby.
2. Ak je Poistenie skla dojednané k Poisteniu domácnosti, predmetom poistenia je,
okrem skla uvedeného v ods. 1 písm. a) aÏ c) tohto ãlánku aj:
a) sklo dverí nábytku, vstavan˘ch skríÀ alebo kuchynskej linky,
b) zrkadlá pevne priskrutkované alebo in˘m spôsobom pripevnené na stene,
c) sklokeramická varná platÀa,
d) akvárium s objemom 50 litrov a viac.
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2. Poisten˘ má právo, aby poisÈovateº za neho v rozsahu dojednaného poistného
plnenia (ãl. 48 t˘chto VPP-MD) nahradil po‰koden˘m uplatnené a preukázané
nároky na náhradu ‰kody uvedenej v ãl. 43 t˘chto VPP-MD a vynaloÏené náklady
za poskytnutú zdravotnú starostlivosÈ, dávky poskytnuté z nemocenského poistenia
alebo z dôchodkového zabezpeãenia, ak je povinn˘ ich nahradiÈ podºa v‰eobecne
záväzn˘ch právnych predpisov a ak ide o ‰kodu:
a) vypl˘vajúcu z vlastníctva alebo drÏby pozemku, na ktorom poistená budova
alebo poistená vedºaj‰ia stavba stojí,
b) vypl˘vajúcu z vlastníctva alebo drÏby poistenej budovy alebo poistenej vedºaj‰ej
stavby,
c) spôsobenú v súvislosti s ãinnosÈou poisteného ako stavebníka,
d) vzniknutú z prevádzky zariadení poistenej budovy alebo poistenej vedºaj‰ej
stavby,
e) vzniknutú v dôsledku svojpomocného vykonávania udrÏiavacích prác na
poistenej budove alebo poistenej vedºaj‰ej stavbe,
f) spôsobenú osobami vykonávajúcimi pre poisteného stavebnú ãinnosÈ na
poistenej budove alebo poistenej vedºaj‰ej stavbe pri t˘chto ãinnostiach.

âlánok 38
Rozsah poistenia
Poistenie sa vzÈahuje na rozbitie skla akoukoºvek náhodnou udalosÈou, okrem
udalostí z poistného krytia vylúãen˘ch.
âlánok 39
Miesto poistenia
Miestom poistenia v Poistení skla je miesto v Poistení domácnosti a/alebo miesto
v Poistení budovy alebo Poistení vedºaj‰ích stavieb, podºa toho, ktoré poistenia sú
dojednané.
âlánok 40
Zánik poistenia
Poistenie skla zanikne so zánikom poistenia, ku ktorému bolo dojednané.
âlánok 41
Poistné plnenie
1. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie za v‰etky poistné udalosti na skle v jednom
poistnom roku vo v˘‰ke nákladov na nové sklo, vrátane primeran˘ch nákladov
úãelne vynaloÏen˘ch na montáÏ alebo demontáÏ stavebn˘ch súãastí nevyhnutnú
pri oprave rozbitého skla (napr. demontáÏ, montáÏ ochrann˘ch mreÏí, markíz,
uzáverov okien a pod.) a dopravu spojenú s opravou rozbitého skla, potrebn˘ch
v ãase vzniku poistnej udalosti na uvedenie skla do stavu bezprostredne pred
poistnou udalosÈou, maximálne do v˘‰ky poistnej sumy.

âlánok 45
Miesto poistenia
1. Miestom poistenia v poistení zodpovednosti z domácnosti je územie Slovenskej
republiky.
2. Miestom poistenia v Poistení zodpovednosti z nehnuteºností je miesto poistenia
uvedené v poistnej zmluve.
âlánok 46
Zánik poistenia
Okrem ustanovení ãl. 8 t˘chto VPP-MD Poistenie zodpovednosti z nehnuteºností
zanikne aj so zánikom Poistenia budovy alebo so zánikom Poistenia vedºaj‰ích stavieb.

âlánok 42
V˘luky z poistenia
1. Okrem v˘luk uveden˘ch v ãl. 13 t˘chto VPP-MD sa na toto poistenie vzÈahujú aj
v˘luky uvedené v tomto ãlánku.
2. Poistenie sa nevzÈahuje na sklo:
a) po‰kodené alebo rozbité poãas dopravy, opravy/zasklievania, lepenia fólie,
montáÏe alebo demontáÏe mreÏí, markíz, roliet, reklamn˘ch alebo firemn˘ch
pútaãov/nápisov alebo in˘ch vecí,
b) po‰kodené po‰kriabaním alebo od‰tiepením,
c) poistenej budovy vo v˘stavbe alebo neob˘vanej poãas vykonávania
rekon‰trukcie,
d) poistenej vedºaj‰ej stavby vo v˘stavbe alebo poãas vykonávania rekon‰trukcie,
e) prístavby alebo nadstavby poistenej budovy alebo poistenej vedºaj‰ej stavby
poãas ich budovania,
f) stratu umeleckej alebo historickej hodnoty poisteného skla.
3. Poistenie sa nevzÈahuje na po‰kodenie rámu okna, dverí a pod., v ktorom bolo
sklo vsadené alebo osadené.

1.
2.

3.

4.
PIATA HLAVA
V. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI
âlánok 43
Predmet poistenia
1. Predmetom poistenia je zodpovednosÈ za ‰kodu spôsobenú poisten˘m inému:
a) na zdraví,
b) na veci.
2. Poisten˘ je aj u‰l˘ zisk, vypl˘vajúci zo ‰kôd uveden˘ch v ods. 1 tohto ãlánku.

1.

2.

âlánok 44
Rozsah poistenia
I. Poistenie zodpovednosti z domácnosti
1. Poistenie sa vzÈahuje na zodpovednosÈ poisteného alebo osôb Ïijúcich s poisten˘m
v spoloãnej domácnosti, (ìalej pre úãely tohto poistenia len „poisten˘“), za ‰kodu
spôsobenú v dôsledku svojho konania alebo vzÈahu inému.
2. Poisten˘ má právo, aby poisÈovateº za neho v rozsahu dojednaného poistného
plnenia (ãl. 48 t˘chto VPP-MD) nahradil po‰koden˘m uplatnené a preukázané
nároky na náhradu ‰kody uvedenej v ãl. 43 t˘chto VPP-MD a vynaloÏené náklady
za poskytnutú zdravotnú starostlivosÈ, dávky poskytnuté z nemocenského poistenia
alebo z dôchodkového zabezpeãenia, ak je povinn˘ ich nahradiÈ podºa v‰eobecne
záväzn˘ch právnych predpisov a ak ide o ‰kodu spôsobenú beÏnou ãinnosÈou,
a to najmä:
a) v súvislosti s ãinnosÈou v domácnosti, so starostlivosÈou o domácnosÈ, s vedením
domácnosti alebo prevádzkou zariadenia domácnosti; pre úãely tohto poistenia
sa pod pojmom domácnosÈ rozumie domácnosÈ v mieste poistenia uvedenom
v poistnej zmluve v Poistení domácnosti, ak v poistnej zmluve v Poistení
zodpovednosti z domácnosti nie je uvedené iné miesto poistenia,
b) na rekreácii, resp. rekreaãnom/dovolenkovom pobyte, rekreaãnom
‰portovaní alebo jazdou na koni, okrem jazdy na koni, ktorého chová alebo
vlastní poisten˘,
c) poisten˘m ako chodcom alebo spôsobenú pri vedení ruãného vozíka alebo
vozíka pre zdravotne postihnuté osoby alebo jazdou na bicykli, kolobeÏke,
trojkolke alebo ‰tvorkolke,
d) v súvislosti s vlastn˘m ‰túdiom alebo vzdelávaním a ãinnosÈami s t˘m
súvisiacimi,
e) v súvislosti s chovom alebo vlastníctvom zvierat poisten˘m, ak ìalej nie je
uvedené inak,
f) pri pouÏívaní plavidiel v˘luãne na rekreaãné úãely (kanoe, kajaky, veslice,
windsurfingy, ‰liapacie ãlny, nemotorové ãlny nepodliehajúce evidencii
plavidiel v zmysle zákona o vnútrozemskej plavbe),
g) osobami poveren˘mi poisten˘m starostlivosÈou o jeho domácnosÈ alebo na
vykonávanie domácich prác, pri v˘kone tejto ãinnosti.

3.

4.

5.

6.

7.

âlánok 47
Povinnosti poistníka a poisteného
Poistník a poisten˘, kaÏd˘ zvlá‰È, sú povinní dodrÏiavaÈ povinnosti uvedené v ãl. 14
ods. 1 písm. a), b), f) aÏ i) a v ods. 2 písm. d), e), f), i) a o) t˘chto VPP-MD.
Okrem povinností uveden˘ch v ods. 1 tohto ãlánku je poisten˘ povinn˘ poisÈovateºovi
oznámiÈ, Ïe:
a) bol proti nemu uplatnen˘ nárok na náhradu ‰kody,
b) právo na náhradu ‰kody bolo uplatnené na súde alebo inom príslu‰nom orgáne,
c) v súvislosti so ‰kodovou udalosÈou bolo voãi nemu zaãaté trestné konanie
a oznámiÈ, kto je jeho právnym zástupcom.
Poisten˘ je ìalej povinn˘:
a) v konaní o náhrade ‰kody postupovaÈ podºa pokynov poisÈovateºa,
b) na pokyn poisÈovateºa podaÈ opravn˘ prostriedok; opravné konanie sa vedie
na náklady poisÈovateºa.
Poisten˘ nie je oprávnen˘ bez súhlasu poisÈovateºa:
a) zaviazaÈ sa k náhrade premlãanej pohºadávky, alebo uzavrieÈ súdny zmier,
b) uznaÈ povinnosÈ nahradiÈ ‰kodu a jej v˘‰ku.
âlánok 48
Poistné plnenie
Poistné plnenie z jednej poistnej udalosti je obmedzené poistnou sumou uvedenou
v poistnej zmuve pri dojednanej zodpovednosti. To platí i pre súãet v‰etk˘ch
poistn˘ch plnení z viac ãasovo spolu súvisiacich ‰kodov˘ch udalostí, ktoré vypl˘vajú
priamo alebo nepriamo z rovnakého zdroja, príãiny, udalosti, okolnosti, chyby
alebo iného nebezpeãenstva.
PoisÈovateº poskytne poistné plnenie z jednej poistnej udalosti za náklady na
poskytnutú zdravotnú starostlivosÈ, dávky poskytnuté z nemocenského poistenia
alebo z dôchodkového zabezpeãenia maximálne do v˘‰ky 10 % z poistnej sumy
uvedenej v poistnej zmluve pri dojednanom poistení zodpovednosti.
V˘‰ka poistného plnenia, ktoré poisÈovateº poskytne z nárokov uplatnen˘ch
v priebehu jedného poistného roka, je obmedzená dvojnásobkom poistnej sumy
uvedenej pri dojednanom poistení zodpovednosti v poistnej zmluve.
Ak sa poisÈovateº vopred k tomu písomne zaviazal, nahradí v súvislosti so ‰kodovou
udalosÈou, ktorá je, alebo by mohla byÈ dôvodom vzniku práva na plnenie
poisÈovateºa, za poisteného náklady:
a) obhajoby poisteného v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom konaní
alebo v priestupkovom konaní vedenom proti nemu,
b) obãianskeho súdneho konania o náhrade ‰kody pred príslu‰n˘m súdom, ak
toto konanie bolo potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo v˘‰ky
‰kody, ak je poisten˘ povinn˘ ich uhradiÈ,
c) právneho zastúpenia poisteného v konaní o náhrade ‰kody,
d) mimosúdneho prerokovania nárokov po‰kodeného vzniknuté po‰kodenému
alebo jeho zástupcovi.
Náklady uvedené v ods. 4 tohto ãlánku uhradí poisÈovateº nad rámec poistnej
sumy. Náklady právneho zastúpenia poisteného v konaní o náhrade ‰kody uhradí
poisÈovateº len vo v˘‰ke odmeny za poskytovanie právnej sluÏby v Slovenskej
republike urãenej pouÏitím základnej sadzby tarifnej odmeny stanovenej platn˘mi
v‰eobecne záväzn˘mi právnymi predpismi. Poisten˘ je povinn˘ vopred informovaÈ
poisÈovateºa o v˘‰ke odmeny.
Ak je poisten˘ povinn˘ nahradiÈ ‰kodu, ktorá je vy‰‰ia ako poistná suma, poisÈovateº
uhradí náklady konania v pomere poistnej sumy k celkovej v˘‰ke ‰kodov˘ch
nárokov.
Ak je súãet nárokov viacer˘ch po‰koden˘ch vy‰‰í ako poistná suma, poisÈovateº
poskytne kaÏdému z nich ako poistné plnenie sumu stanovenú ako súãin skutoãného
nároku jednotlivého po‰kodeného a koeficientu urãeného ako podiel poistnej
sumy k súãtu nárokov v‰etk˘ch po‰koden˘ch.

âlánok 49
Nárok poisÈovateºa na náhradu poistného plnenia
1. Ak poisten˘ poru‰il povinnosti uvedené v t˘chto VPP-MD, poisÈovateº má proti
nemu právo na náhradu poskytnutého poistného plnenia, a to úmerne k závaÏnosti
poru‰enia povinnosti, ak toto poru‰enie:
a) malo vplyv na vznik alebo zväã‰enie rozsahu následkov poistnej udalosti,
b) znemoÏnilo získaÈ dôkaz o tom, ãi ‰koda vznikla v zmysle ustanovení poistnej
zmluvy.

II. Poistenie zodpovednosti z nehnuteºnosti
1. Poistenie sa vzÈahuje na zodpovednosÈ poisteného, ktor˘m sa pre úãely Poistenia
zodpovednosti z nehnuteºnosti rozumie vlastník budovy alebo vedºaj‰ej stavby, za
‰kodu spôsobenú v súvislosti s v˘konom práv a povinností k predmetu poistenia
bliÏ‰ie oznaãenému v poistnej zmluve.
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2. Poistenie sa nevzÈahuje na zodpovednosÈ poisteného za ‰kodu:
a) vypl˘vajúcu z vlastníctva alebo drÏby poistenej budovy alebo poistenej vedºaj‰ej
stavby postavenej bez platného stavebného povolenia alebo ohlásenia
stavebnému úradu, ak to zákon alebo v‰eobecne záväzn˘ právny predpis
vyÏaduje,
b) poãas vykonávania stavebn˘ch prác pre poisteného alebo poisten˘m, ak sú
tieto ãinnosti vykonávané bez platného stavebného povolenia alebo bez
ohlásenia stavebnému úradu, ak to zákon alebo v‰eobecne záväzn˘ právny
predpis vyÏaduje,
c) vypl˘vajúcu z vlastníctva alebo drÏby poistenej budovy alebo poistenej vedºaj‰ej
stavby v demolácii.

2. Ak o povinnosti poisteného nahradiÈ ‰kodu rozhoduje súd alebo in˘ oprávnen˘
orgán, poisÈovateº poskytne poistné plnenie podºa jeho rozhodnutia aÏ potom, keì
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosÈ.

1.

2.

3.

4.

5.

I.
1.

2.

3.

âlánok 50
Prechod práv
Ak poisÈovateº nahradil za poisteného ‰kodu, prechádza na neho právo poisteného
na náhradu ‰kody alebo iné obdobné právo, ktoré mu v súvislosti s jeho
zodpovednosÈou za ‰kodu vzniklo proti inému.
Ak má poisten˘ voãi po‰kodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej
sumy alebo na zníÏenie dôchodku alebo na zastavenie jeho v˘platy, prechádza
toto právo na poisÈovateºa, ak za poisteného túto sumu zaplatil, alebo za neho
vypláca dôchodok.
Na poisÈovateºa prechádza aj právo poisteného:
a) na úhradu t˘ch nákladov konania o náhrade ‰kody, ktoré sa poistenému
priznali proti odporcovi, ak ich poisÈovateº zaplatil,
b) na vysporiadanie alebo postih, a to aÏ do v˘‰ky súm, ktoré za neho poisÈovateº
uhradil.
PoisÈovateº má proti poistenému právo na náhradu poskytnutého poistného plnenia,
ak poisten˘ uviedol poisÈovateºa úmyselne do omylu o podstatn˘ch okolnostiach
t˘kajúcich sa jeho povinnosti plniÈ.
Ak nastali okolnosti odôvodÀujúce prechod práv uveden˘ v ods. 1 alebo 2 tohto
ãlánku, poisten˘ je povinn˘ to poisÈovateºovi okamÏite oznámiÈ a odovzdaÈ mu
doklady potrebné na uplatnenie t˘chto práv.

·IESTA HLAVA
VI. POISTENIE PRIVÁT PLUS
âlánok 52
Predmet poistenia
1. Predmetom poistenia je zabezpeãenie poistnej ochrany poisteného v prípade, Ïe
nastane poistná udalosÈ podºa ãl. 59 t˘chto VPP-MD, a to poskytnutím poistného
plnenia za podmienok stanoven˘ch v poistnej zmluve a t˘chto VPP-MD.
2. Poistenie podºa tejto hlavy a príslu‰n˘ záväzok poisÈovateºa v prípade vzniku
poistnej udalosti poskytnúÈ poistenému poistné plnenie nenahradzuje, a ani
nemôÏe nahradiÈ, poslanie útvarov alebo zborov zriaden˘ch zo zákona ‰tátnymi
alebo miestnymi orgánmi na zabezpeãovanie záchrann˘ch, zdravotníckych,
hasiãsk˘ch alebo prieskumn˘ch úloh a poisÈovateº za prípadné zásahy t˘chto
útvarov z tohto poistenia neposkytne Ïiadnu finanãnú ani inú formu kompenzácie.

âlánok 51
V˘luky z poistenia
Spoloãné ustanovenia pre poistenie zodpovednosti
Poistenie sa nevzÈahuje na zodpovednosÈ za ‰kody, pre ktoré je poisten˘ povinn˘ na
základe v‰eobecne záväzn˘ch právnych predpisov uzavrieÈ osobitné poistenie
zodpovednosti.
PoisÈovateº neposkytne poistné plnenie za ‰kodu uvedenú v ãl. 43 t˘chto VPP-MD
spôsobenú:
a) poistenému alebo blízkej osobe,
b) na poisten˘ch veciach, poistenej budove alebo poistenej vedºaj‰ej stavbe
uveden˘ch v poistnej zmluve,
c) podnikateºskému subjektu, na ktorého ãinnosti sa poisten˘ alebo blízka osoba
podieºa, alebo v ktorom má poisten˘ alebo blízka osoba majetkovú úãasÈ,
d) úkonmi prevzat˘mi nad rámec stanoven˘ právnymi predpismi,
e) pod vplyvom alkoholu, omamn˘ch prostriedkov alebo návykov˘ch látok,
f) nesplnením povinnosti odvrátiÈ ‰kodu, alebo zamedziÈ zväã‰ovaniu rozsahu
následkov uÏ vzniknutej ‰kody,
g) pri vykonávaní stavebnej ãinnosti, v dôsledku ktorej do‰lo k zosuvu pôdy,
h) pri vykonávaní stavebnej ãinnosti, ktorá je v rozpore s ustanoveniami
v‰eobecne záväzn˘ch právnych predpisov,
i) v príãinnej súvislosti s vojnov˘mi udalosÈami, vzburou, povstaním, nepokojmi,
‰trajkom, in˘mi hromadn˘mi násiln˘mi nepokojmi, teroristick˘mi akciami alebo
so zásahom ‰tátnej alebo úradnej moci,
j) zneãistením vôd, pôdy, vzduchu alebo in˘m po‰kodením Ïivotného prostredia,
k) pôsobením formadelhydu alebo azbestu.
PoisÈovateº neposkytne poistné plnenie za pokuty alebo penále uloÏené poistenému
alebo uplatnené voãi nemu v súvislosti so ‰kodovou udalosÈou.

âlánok 53
Rozsah poistenia
Poisten˘ má právo na poistné plnenie v rozsahu variantu poistného krytia
dohodnutého v poistnej zmluve, podºa nasledujúcej tabuºky:
Variant poistného krytia

Rozsah poistného krytia
a plnenia

Basic

Modré stránky
(ãl. 61 ods. 4)

·tandard
Modré stránky
(ãl. 61 ods. 4)
Technická havária
(ãl 61 ods. 2)
Zablokovanie dverí
(ãl. 61 ods. 3)

âlánok 54
Miesto poistenia
Miestom poistenia je trvalo ob˘van˘ byt alebo trvalo ob˘van˘ rodinn˘ dom uveden˘
v poistnej zmluve ako miesto poistenia.
âlánok 55
Územná platnosÈ poistenia
Poistenie sa vzÈahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky
v mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve.
âlánok 56
Zánik poistenia
Okrem ustanovení uveden˘ch ãl. 8 t˘chto VPP-MD, Poistenie Privát plus zanikne aj
zánikom v‰etk˘ch poistení, ku ktor˘m je moÏné ho dojednaÈ.

II. Poistenie zodpovednosti z domácnosti
1. Poistenie sa nevzÈahuje na zodpovednosÈ poisteného za ‰kodu:
a) vypl˘vajúcu z vlastníctva nehnuteºnosti (‰kodu spôsobenú vodou uniknutou
z vykurovacích telies – radiátorov, z kotlov, z potrubia kúrenia, z prívodného,
odvádzacieho alebo odpadového potrubia vodovodného zariadenia a pod.),
b) na hnuteºn˘ch veciach, ktoré poisten˘ pouÏíva,
c) na hnuteºn˘ch veciach, ktoré poisten˘ prevzal od iného a majú byÈ predmetom
jeho záväzku v zmysle § 421 OZ; veci, ktoré poisten˘ prevzal na spracovanie,
opravu, úpravu, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie odbornej pomoci,
d) v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie zo zodpovednosti za ‰kodu
spôsobenú prevádzkou motorov˘ch alebo nemotorov˘ch vozidiel, okrem
bicykla, kolobeÏky, trojkolky bez motorového pohonu, ‰tvorkolky bez motorového
pohonu, ruãného vozíka alebo vozíka pre zdravotne postihnuté osoby,
e) spôsobenú prevádzkou, vlastníctvom a drÏbou motorov˘ch alebo nemotorov˘ch
lietadiel akéhokoºvek druhu,
f) spôsobenú prevádzkou, vlastníctvom a drÏbou plavidla, vrátane vodného
skútra, v zmysle zákona o vnútrozemskej plavbe v znení neskor‰ích predpisov,
okrem plavidiel uveden˘ch v ãl. 44 I. ãasÈ ods. 2 písm. f) t˘chto VPP-MD,
g) spôsobenú jadrov˘mi rizikami,
h) spôsobenú zavleãením alebo roz‰írením nákazlivej choroby ºudí, zvierat alebo
rastlín,
i) spôsobenú prenosom HIV vírusu alebo vírusu hepatitídy,
j) spôsobenú pouÏívaním zbraní alebo streliva, z ich drÏby a nosenia,
k) spôsobenú v súvislosti s v˘konom práva poºovníctva,
l) spôsobenú poºovn˘m psom pri v˘kone práva poºovníctva poisten˘m,
m) na stromoch, lúkach alebo porastoch zvieratami, ktoré poisten˘ chová alebo
vlastní,
n) spôsobenú koÀom, ktorého chová alebo vlastní poisten˘.
2. Poistenie sa nevzÈahuje na zodpovednosÈ za ‰kodu, ktorú poisten˘ spôsobil:
a) svojou podnikateºskou alebo inou zárobkovou ãinnosÈou, vrátane ‰kody, ktorú
spôsobil svojmu zamestnancovi v pracovnoprávnych vzÈahoch,
b) svojmu zamestnávateºovi pri plnení pracovn˘ch úloh v pracovnoprávnych,
‰tátnozamestnaneck˘ch alebo obdobn˘ch vzÈahoch alebo v priamej súvislosti
s ním,
c) pri aktívnej úãasti na ak˘chkoºvek ‰portov˘ch súÈaÏiach alebo pretekoch,
vrátane prípravy na ne.

âlánok 57
Povinnosti poisteného
Okrem povinnosti uvedenej v ãl. 14 ods. 2 písm. f) t˘chto VPP-MD je poisten˘
povinn˘:
a) nahradiÈ poisÈovateºovi v rozsahu limitu poistného plnenia náklady, ktoré
poisÈovateº uhradil dodávateºovi v súvislosti s odstraÀovaním následkov
nahlásenej udalosti, ak poistenému nevznikol nárok na poskytnutie poistného
plnenia z poistenia,
b) zaplatiÈ poisÈovateºovi v rozsahu poskytnutého poistného plnenia náklady, ktoré
poisÈovateº uhradil, ak boli poistenému uhradené na základe rozhodnutia súdu
alebo správneho úradu,
c) alebo ním poverená osoba vykonaÈ kontrolu dodávateºom vyhotoveného
protokolu o zásahu, uviesÈ v Àom prípadné pripomienky k zásahu a protokol
podpísaÈ.
âlánok 58
Práva poisÈovateºa
PoisÈovateº má právo:
a) rozhodnúÈ, ãi ide o situáciu, pri ktorej vzniká poistenému nárok na poskytnutie
poistného plnenia z titulu vzniku poistnej udalosti,
b) vykonaÈ kontrolu ãinností vykonávan˘ch dodávateºom pre poisteného.
âlánok 59
Poistná udalosÈ
Poistnou udalosÈou v tomto poistení sa rozumie:
a) technická havária,
b) zablokovanie dverí,
c) ‰kodová udalosÈ z Poistenia budovy, Poistenia skla alebo z poistenia stavebn˘ch
súãastí v Poistení domácnosti.
âlánok 60
Postup pri nahlasovaní poistnej udalosti
Ak poisten˘ alebo ním poverená osoba zistí v mieste poistenia uvedenom v ãl. 54
t˘chto VPP-MD vznik udalosti uvedenej v ãl. 59 písm. a) alebo b) t˘chto VPP-MD a má
záujem získaÈ poistné plnenie, musí bezodkladne kontaktovaÈ poisÈovateºa na
telefónnom ãísle v urãen˘ch hodinách zverejnen˘ch pre úãely Poistenia Privát Plus
a uviesÈ nasledujúce údaje:
a) meno, priezvisko a dátum narodenia poisteného,
b) ãíslo poistnej zmluvy uzavretej s poisÈovateºom,
c) telefónne ãíslo, na ktorom je moÏné kontaktovaÈ poisteného alebo ním poverenú
osobu,

III. Poistenie zodpovednosti z nehnuteºnosti
1. Poistenie sa nevzÈahuje na zodpovednosÈ za ‰kodu spôsobenú vykonávaním
stavebnej ãinnosti na poistenej budove alebo poistenej vedºaj‰ej stavbe poisteného
alebo pre poisteného osobami vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosÈ za
úãelom dosiahnutia zisku.
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d) podrobn˘ popis hlásenej udalosti,
e) presnú adresu bytu/ rodinného domu, kde hlásená udalosÈ nastala,
f) ìal‰ie informácie, o ktoré operátor poisÈovateºa poÏiada poisteného a ktoré súvisia
so vzniknutou udalosÈou.

4.2. Náklady na vyhºadanie dodávateºa zná‰a poisÈovateº.
4.3. PoisÈovateº z tohto poistenia nehradí materiál, prácu a v‰etky ostatné náklady
spojené s realizáciou prác dodávateºom. Uvedené náklady sa hradia
za podmienok a do limitov stanoven˘ch v t˘chto VPP-MD v príslu‰nom poistení
(Poistenie domácnosti, Poistenie budovy alebo Poistenie skla), ale len, ak
z takého poistenia nárok na úhradu uveden˘ch nákladov vznikol.
4.4. PoisÈovateº je oprávnen˘ ÏiadaÈ o predloÏenie rozpoãtu materiálu a prác
dodávateºa súvisiacich s odstránením ‰kody po poistnej udalosti pred
uskutoãnením dodávky sluÏby. PoisÈovateº je oprávnen˘ kontrolovaÈ priebeh
realizácie prác, vrátane dodrÏiavania dohodnutého ãasového harmonogramu
prác, kvality a ceny.
4.5. V prípade, ak vzniklo právo na poskytnutie poistného plnenia a poisÈovateº
nebude schopn˘ poskytnúÈ kontakt na dodávateºa, poisÈovateº preplatí náklady
na vyhºadanie a komunikáciu s dodávateºom, ktorého si poisten˘ zabezpeãil
vlastn˘mi silami, do v˘‰ky limitu uvedeného v ãl. 62 t˘chto VPP-MD. Podmienkou
na uveden˘ postup je predchádzajúci súhlas s tak˘mto postupom udelen˘
poisÈovateºom a zaslanie originálu dokladu o vynaloÏen˘ch nákladoch
na vyhºadanie dodávateºa.

âlánok 61
Poistné plnenie
1. V prípade poÏiaru, úniku plynu alebo inej udalosti vyÏadujúcej zásah verejn˘ch
pohotovostn˘ch zásahov˘ch jednotiek (Hasiãsk˘ a záchrann˘ zbor, Policajn˘
zbor, a pod.), poisÈovateº poskytne poistné plnenie aÏ po takom zásahu.
2. Technická havária
2.1. V prípade oznámenia technickej havárie poisÈovateº zorganizuje vyslanie
dodávateºa na miesto poistenia.
2.2. PoisÈovateº po zorganizovaní v˘jazdu dodávateºa kontaktuje poisteného a potvrdí
mu v˘jazd na miesto poistenia.
2.3. V prípade, Ïe v mieste poistenia do‰lo k technickej havárii, poisÈovateº:
a) zorganizuje práce za úãelom odstránenia príãiny vzniku technickej havárie
a ak to limit uveden˘ v ãl. 62 ods. 1 t˘chto VPP-MD, po odpoãítaní nákladov
vynaloÏen˘ch za úãelom odstránenia príãin vzniku technickej havárie,
umoÏÀuje, zorganizuje aj práce za úãelom sprevádzkovania nefunkãn˘ch
systémov nevyhnutn˘ch pre chod domácnosti alebo nehnuteºnosti,
b) uhradí náklady na práce, pouÏit˘ materiál a iné náklady priamo súvisiace
s technickou haváriou do limitu poistného plnenia uvedeného v ãl. 62
t˘chto VPP-MD.
2.4. PoisÈovateº organizuje v prípade technickej havárie dodanie prác v profesiách
sklenár, in‰talatér, plynár a elektrikár.
2.5. V prípade vyãerpania nároku na poskytnutie poistného plnenia podºa ãl. 62 t˘chto
VPP-MD, poskytne poisÈovateº poistenému pri vzniku technickej havárie kontakt
na dodávateºa z príslu‰nej profesie. Poistenému v tomto prípade vzniká nárok
v˘luãne na poskytnutie kontaktu (obchodné meno, adresa, tel. ãíslo, príp. mailová
adresa); nárok na organizáciu príchodu a odchodu dodávateºa do miesta poistenia,
zabezpeãenie dodania prác a úhradu nákladov na tieto práce a pouÏit˘ materiál
mu nevzniká.
2.6. V prípade, ak vzniklo právo na poskytnutie poistného plnenia a poisÈovateº
nebude schopn˘ zorganizovaÈ dodávku sluÏieb dodávateºa, poisÈovateº preplatí
náklady na odstránenie poistnej udalosti, ktoré si poisten˘ zabezpeãil vlastn˘mi
silami, do v˘‰ky limitu uvedeného v ãl. 62 t˘chto VPP-MD. Podmienkou
uvedeného postupu je predchádzajúci súhlas s tak˘mto postupom udelen˘
poisÈovateºom a zaslanie originálu dokladu o odstránení poistnej udalosti
poisÈovateºovi. V takomto prípade poisÈovateº poskytne poistenému poistné
plnenie v peÀaÏnej forme do v˘‰ky limitu poistného plnenia.
2.7. Dodávateº po vykonaní zásahu vyhotoví pre poisÈovateºa protokol o vykonaní
zásahu v troch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie zostáva poistenému alebo
ním poverenej osobe.
3. Zablokovanie dverí
3.1. V prípade oznámenia zablokovania dverí poisÈovateº zorganizuje vyslanie
dodávateºa na miesto poistenia.
3.2. PoisÈovateº po zorganizovaní v˘jazdu dodávateºa kontaktuje poisteného a potvrdí
mu v˘jazd na miesto poistenia.
3.3. V prípade, Ïe do‰lo k zablokovaniu hlavn˘ch vchodov˘ch dverí do miesta
poistenia, poisÈovateº:
a) zorganizuje práce potrebné na otvorenie zablokovan˘ch dverí a zabezpeãenie
funkãnosti ich odomykania a zamykania, vrátane v˘meny zámky, ak zámku
nie je moÏné sprevádzkovaÈ jej opravou,
b) uhradí náklady na tieto práce, pouÏit˘ materiál a iné náklady priamo súvisiace
s otvorením zablokovan˘ch dverí do limitu poistného plnenia uvedeného
v ãl. 62 t˘chto VPP-MD.
3.4. V súvislosti so zabezpeãením tejto sluÏby je osoba, ktorá poÏaduje poskytnutie
tejto sluÏby povinná poskytnúÈ poisÈovateºovi, resp. dodávateºovi súãinnosÈ pri
overení totoÏnosti a preukázaÈ, Ïe nejde o neoprávnené vniknutie do miesta
poistenia. Dodávateº je povinn˘ a zároveÀ oprávnen˘ vykonaÈ v‰etky nevyhnutné
opatrenia, ktoré je vhodné a beÏné vykonaÈ pri identifikácii oprávnenej osoby
(najmä kontrola obãianskeho preukazu, písomné vyhlásenie o jeho vzÈahu
k vlastníkovi nehnuteºnosti), ktorá poÏaduje vykonanie zásahu za úãelom
zamedzenia omylu v osobe oprávnenej disponovaÈ nehnuteºnosÈou alebo bytom
v mieste poistenia. Poisten˘ je povinn˘ strpieÈ uveden˘ postup dodávateºa.
3.5. PoisÈovateº nie je povinn˘ poskytnúÈ túto sluÏbu, ak nie sú vylúãené pochybnosti
o oprávnenosti tejto osoby na vstup do miesta poistenia. Poisten˘ v tomto prípade
berie na vedomie, Ïe dodávateº môÏe spísaÈ pre potreby poisÈovateºa zápis,
v ktorom bliÏ‰ie uvedie dôvody neposkytnutia sluÏby v súvislosti s nedostatkom
súãinnosti na strane poisteného.
3.6. V prípade, ak vzniklo právo na poskytnutie poistného plnenia a poisÈovateº
nebude schopn˘ zorganizovaÈ dodávku sluÏieb dodávateºa, poisÈovateº preplatí
náklady na odstránenie poistnej udalosti, ktoré si poisten˘ zabezpeãil vlastn˘mi
silami, do v˘‰ky limitu uvedeného v ãl. 62 t˘chto VPP-MD. Podmienkou na
uveden˘ postup je predchádzajúci súhlas s tak˘mto postupom udelen˘
poisÈovateºom a zaslanie originálu dokladu o odstránení poistnej udalosti
poisÈovateºovi. V takomto prípade poisÈovateº poskytne poistenému poistné
plnenie v peÀaÏnej forme do v˘‰ky limitu poistného plnenia.
3.7. V prípade vyãerpania nároku na poskytnutie poistného plnenia podºa ãl. 62 t˘chto
VPP-MD, poskytne poisÈovateº poistenému pri zablokovaní dverí kontakt na
dodávateºa z profesie zámoãník. Poistenému v tomto prípade vzniká nárok len
na poskytnutie kontaktu, nevzniká mu nárok na organizáciu príchodu a odchodu
dodávateºa do miesta poistenia, dodanie prác a úhradu nákladov na tieto práce
a pouÏit˘ materiál.
3.8. Dodávateº po vykonaní zásahu vyhotoví pre poisÈovateºa protokol o vykonaní
zásahu v troch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie zostáva u poisteného alebo
u ním poverenej osoby.
4. Modré stránky
4.1. V prípade vzniku niektorej z poistn˘ch udalostí uveden˘ch v ãl. 59 písm. c)
t˘chto VPP-MD, poisÈovateº overí záujem poisteného o poskytnutie kontaktu
z Modr˘ch stránok. Ak poisten˘ prejaví záujem, najneskôr do dvoch pracovn˘ch
dní po jeho nahlásení, poisÈovateº poskytne kontakt na dodávateºa za úãelom
uvedenia miesta poistenia do pôvodného stavu.
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2.
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âlánok 62
Limity poistného plnenia
Limit poistného plnenia pre technickú haváriu alebo zablokovanie dverí je 65 EUR
/1 958,19 SKK na jednu poistnú udalosÈ, ak v poistnej zmluve nie je uvedené inak.
Ak poisÈovateº nebude schopn˘ poskytnúÈ kontakt na dodávateºa z Modr˘ch stránok
a poisten˘ si zabezpeãí dodávateºa vlastn˘mi silami po predchádzajúcom súhlase
poisÈovateºa, limitom plnenia je 10 EUR/301,26 SKK na jednu poistnú udalosÈ, ak
v poistnej zmluve nie je uvedené inak. V tomto prípade je poisten˘ povinn˘ predloÏiÈ
poisÈovateºovi doklady o vynaloÏen˘ch nákladoch, inak mu nárok na plnenie
nevznikne.
Do limitu poistného plnenia z poistnej udalosti podºa ãl. 59 písm. a) alebo b)
sú zahrnuté v‰etky náklady spojené s príchodom dodávateºa na miesto vzniku
poistnej udalosti, prácou a materiálom vynaloÏené na odstránenie príãiny vzniku
poistnej udalosti a/alebo sprevádzkovanie nefunkãn˘ch systémov a náklady
spojené s odchodom dodávateºa.
Poisten˘ má nárok na poskytnutie poistného plnenia z poistnej udalosti podºa ãl. 59
písm. a) a b) trikrát za poistn˘ rok. V prípade, ak si poisten˘ nárok na poistné
plnenie stanoven˘ za poistn˘ rok uÏ úspe‰ne uplatnil, poisÈovateºovi v danom
poistnom roku nevzniká povinnosÈ poskytnúÈ poistné plnenie.
Za vyãerpanie nároku sa povaÏuje aj v˘jazd dodávateºa na miesto poistenia bez
vykonania zásahu, ak k nemu do‰lo v dôsledku nepresnej, neúplnej alebo
úmyselne skreslenej informácie zo strany poisteného. Náklady spojené
s vyhºadaním dodávateºa zná‰a poisÈovateº.
V prípade vyãerpania nároku na poskytnutie poistného plnenia, poisÈovateº môÏe
poistenému poskytnúÈ kontakt na dodávateºa z príslu‰nej profesie. Poistenému
v tomto prípade vzniká nárok len na poskytnutie kontaktu, nevzniká mu nárok na
organizáciu príchodu a odchodu dodávateºa do miesta poistenia, dodanie prác
a úhradu nákladov na tieto práce a pouÏit˘ materiál.
Jednotlivé sluÏby, ktoré dodávateº poskytne poistenému a ktoré poisÈovateº
organizuje v prípade poistnej udalosti, poisÈovateº uhradí dodávateºovi maximálne
do limitu poistného plnenia uvedeného v tomto ãlánku.
Náklady za sluÏby dodávateºa, ktoré presahujú limit poistného plnenia, nie sú
predmetom plnenia poisÈovateºa a musí ich dodávateºovi uhradiÈ poisten˘.
Náklady spojené s organizáciou dodávky sluÏieb dodávateºa zná‰a poisÈovateº.

âlánok 63
ZníÏenie poistného plnenia
V prípade, Ïe poisten˘ dostal za vzniknuté náklady, ktoré by boli predmetom poistného
plnenia z tohto poistenia, náhradu od tretej strany alebo cestou iného právneho vzÈahu,
je poisÈovateº oprávnen˘ primerane zníÏiÈ poistné plnenie o sumu, ktorú poisten˘ ako
náhradu dostal.
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âlánok 64
V˘luky z poistenia
Okrem v˘luk uveden˘ch v ãl. 13 t˘chto VPP-MD sa na toto poistenie vzÈahujú aj
v˘luky uvedené v tomto ãlánku.
Ak poisten˘ podal nepresné, neúplné alebo úmyselne skreslené informácie,
poisÈovateº nenesie zodpovednosÈ za dôsledky nevhodne, nesprávne alebo
ome‰kane dodávateºom poskytnut˘ch sluÏieb a nehradí náklady na odstránenie
vzniknutej ‰kody.
Z prác, ktor˘ch úhrada je predmetom plnenia poisÈovateºa, sú vylúãené akékoºvek
práce vykonávané v:
a) nebytov˘ch priestoroch urãen˘ch na komerãné vyuÏitie,
b) spoloãn˘ch priestoroch v nehnuteºnostiach s viac ako dvomi bytmi,
c) priestoroch, ktoré sú v objektoch neurãen˘ch na b˘vanie,
d) priestoroch, ktoré sú z dôvodu zanedbania základnej údrÏby v nevyhovujúcom
technickom stave,
e) rozvody médií a energií, ktoré nie sú súãasÈou miesta poistenia.
Z prác a úkonov vykonávan˘ch na mieste poistenia alebo stavebn˘ch súãastiach
miesta poistenia, ktor˘ch úhrada je predmetom poistného plnenia poisÈovateºa, sú
vylúãené práce nasledujúceho charakteru:
a) beÏné opravy, údrÏba, rekon‰trukcia, modernizácia,
b) prípady, kedy oprava bola predpísaná správnymi orgánmi,
c) úkony poÏadované poisten˘m spadajúce do zákonn˘ch povinností vlastníka
alebo zmluvn˘ch povinností správcu budovy, v ktorej je miesto poistenia,
d) odstraÀovanie následkov havarijn˘ch situácií vzniknut˘ch v dôsledku vykonávania
ak˘chkoºvek opráv, úprav alebo stavebn˘ch prác vykonávan˘ch dodávateºsky.
PoisÈovateº tieÏ nehradí stratu na zárobku a u‰l˘ zisk.
Poistnou udalosÈou nie je technická havária, zablokovanie dverí alebo ‰kodová
udalosÈ uvedená v ãl. 59 písm. c) t˘chto VPP-MD, ak vznikli úmyseln˘m konaním
poisteného alebo tretích osôb konajúcich na podnet poisteného.
Poisten˘ nemá nárok na poistné plnenie formou úhrady nákladov za sluÏby a práce,
ktoré si dohodol, alebo vykonal svojpomocne bez predo‰lého súhlasu poisÈovateºa.
Z poistenia nevzniká nárok na náhradu následnej ‰kody na mieste poistenia,
stavebn˘ch súãastiach miesta poistenia alebo na súbore hmotn˘ch hnuteºn˘ch
vecí, ktoré slúÏia na prevádzku miesta poistenia alebo na uspokojovanie potrieb
poisteného, vzniknutej v dôsledku poistnej udalosti.

nenahrádzajú písomnú formu úkonov v prípadoch, kedy písomnú formu vyÏadujú
v‰eobecne záväzné právne predpisy alebo poistná zmluva.
4. V poistnej zmluve je moÏné odch˘liÈ sa od jednotliv˘ch ustanovení t˘chto VPP-MD.
Akákoºvek odch˘lka od t˘chto VPP-MD dojednaná v poistnej zmluve je úãinná
najskôr momentom, kedy sa zmluvné strany na tejto zmene písomne dohodli.
5. Poistník svojím podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje, Ïe bol pred uzavretím
poistnej zmluvy, poãas obdobia povinnosti duálneho zobrazovania, poisÈovateºom
oboznámen˘ s v˘‰kou v‰etk˘ch cien, platieb a in˘ch hodnôt, uveden˘ch v poistnej
zmluve, ktoré podliehajú duálnemu zobrazovaniu v zmysle príslu‰n˘ch právnych
predpisov, v mene Slovenskej republiky platnej ku dÀu uzavretia poistnej zmluvy
a zároveÀ v mene urãenej na informatívne úãely.

VII. PRÁVNE ÚKONY
1. Pre právne úkony t˘kajúce sa poistenia je potrebná písomná forma.
2. Písomnosti poisÈovateºa urãené poistníkovi, resp. poistenému sa doruãujú po‰tou,
môÏu byÈ v‰ak doruãené aj zástupcom poisÈovateºa, a to na poslednú poisÈovateºovi
známu adresu. PísomnosÈ poisÈovateºa urãená poistníkovi alebo poistenému
(ìalej len „adresát“) sa povaÏuje za doruãenú dÀom prevzatia písomnosti adresátom
alebo dÀom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, Ïe sa písomnosÈ
uloÏí na po‰te kvôli nezastihnutiu adresáta s t˘m, Ïe si ju adresát v príslu‰nej
lehote nevyzdvihol na po‰te, povaÏuje sa za doruãenú v posledn˘ deÀ tejto lehoty,
aj keì sa adresát o jej uloÏení nedozvedel, alebo dÀom, kedy bola písomnosÈ
vrátená poisÈovateºovi ako nedoruãená pre zmenu adresy, ktorú adresát neoznámil.
3. PoisÈovateº je oprávnen˘ vyuÏiÈ alternatívne komunikaãné prostriedky (telefón,
e-mail, SMS, fax) na vzájomnú komunikáciu s poistníkom, poisten˘m alebo nimi
splnomocnenou osobou v súvislosti so správou poistenia, rie‰ením ‰kodov˘ch
udalostí a ponukou produktov a sluÏieb poisÈovateºa. Tieto prostriedky v‰ak
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schválené dÀa 18.03.2009.

16

