Zmluvné dojednania (ZD-D)
Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu
Rozdelenie územnej platnosti v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave

Územná platnosť
I.
V zmysle čl. 3 ods.4 VPP-D sa poistenie vzťahuje na
škodovú udalosť, ktorá nastala počas prepravy na území
štátov Európskej Únie, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska

Územná platnosť
II.
Odchylne od čl. 3.ods. 4. VPP-D sa poistenie vzťahuje
na škodovú udalosť, ktorá nastala počas prepravy na
území štátov Európskej Únie, Lichtenštajnska, Nórska,
Švajčiarska, Ukrajiny, Bieloruska, Ruska, Chorvátska,
Čiernej Hory, Moldavska

Územná platnosť
III.
Odchylne od čl. 3. ods. 4. VPP-D sa poistenie vzťahuje
na škodovú udalosť, ktorá nastala počas prepravy na
území štátov Európskej Únie, Lichtenštajnska, Nórska,
Švajčiarska a štátov uvedených v poistnej zmluve.

Tieto ZD-D nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2010.

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
Poistenie majetku
článok 1
Spoločné ustanovenia
1. Tieto Zmluvné dojednania pre poistenie majetku (ďalej len „ZD-M“) dopĺňajú, prípadne
nahrádzajú Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku právnických
a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len „VPP-M“) v ustanoveniach tu uvedených a sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
2. Od ustanovení týchto ZD-M je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to nie je
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.
3. ZD-M nadobúdajú účinnosť 1.5.2012.
článok 2
Poistné riziká
Podľa VPP-M je možné poistenie dojednať pre riziká:
a) požiar - v rozsahu čl. 3 VPP-M - Škody spôsobené požiarom, úderom blesku, výbuchom
alebo pádom lietadla,
b) víchrica - v rozsahu čl. 4 VPP-M - Škody spôsobené víchricou alebo krupobitím,
c) živel - v rozsahu čl. 5 VPP-M - Škody spôsobené živelnou udalosťou,
d) voda - v rozsahu čl. 6 VPP-M - Škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia,
e) ostatné - v rozsahu čl. 8 VPP-M – Škody spôsobené nárazom vozidla, dymom, rázovou
vlnou alebo pádom predmetov,
f) krádež - v rozsahu čl. 7 ods. 1 písm. a) a d) VPP-M – Škody spôsobené krádežou,
lúpežou alebo vandalizmom,
g) lúpež - v rozsahu čl. 7 ods. 1 písm. b), c) a d) VPP-M – Škody spôsobené krádežou,
lúpežou alebo vandalizmom,
h) rozbitie skla - v rozsahu čl. 9 VPP-M – Poškodenia alebo zničenia skla.
článok 3
Spoluúčasť
1. Spoluúčasť pre jednotlivé poistené riziká v základnom poistení a v poistení skla je 50 EUR,
pokiaľ nie je dojednané inak.
2. Spoluúčasť pre jednotlivé poistené riziká v pripoisteniach je rovnaká ako pre príslušné
poistené riziká v základnom poistení. V prípade, ak je spoluúčasť pre jednotlivé poistené
riziká v základnom poistení budov a hnuteľných vecí rozdielna, uplatňuje sa pre tieto
poistené riziká v pripoisteniach najvyššia spoluúčasť dojednaná pre dané poistené riziko
v základnom poistení.
3. Spoluúčasť pre pripoistenie v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) týchto ZD-M je 100 EUR, pokiaľ
nie je v základnom poistení pre riziko krádeže dojednaná vyššia spoluúčasť. Pre riziká
v ostatných pripoisteniach, pre ktoré nie sú dojednané spoluúčasti v základnom poistení,
sa uplatňuje spoluúčasť 50 EUR.
4. Spoluúčasť pre škody spôsobené krádežou z vozidla pre prenosné strojné a elektronické
zariadenia alebo strojné a elektronické zariadenia zabudované v alebo na vozidle
alebo podvozku, je vo výške 10% z výšky škody na poistenej veci, minimálne však 500 EUR,
pokiaľ nie je dojednané inak.
článok 4
Indexácia
1. Poistná suma budov, resp. stavebných úprav poistených na novú hodnotu, bude
na žiadosť poistníka pre ďalšie poistné obdobie upravená v závislosti od zmeny indexu
cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve.
2. Poistná suma výrobných a prevádzkových zariadení poistených na novú hodnotu bude
na žiadosť poistníka pre ďalšie poistné obdobie upravená v závislosti od zmeny
indexu spotrebiteľských cien.
článok 5
Predmety poistenia, poistná suma
Poistenie budov:
1. Predmetmi poistenia sú budovy, haly a stavby (ďalej len „budovy”) v zmysle čl. 10 ods. 1
a 2 VPP-M, poistené do výšky poistnej sumy stanovenej poistníkom, uvedenej v poistnej
zmluve. Poistná suma môže byť stanovená na novú alebo časovú hodnotu v zmysle čl. 14
ods. 1 písm. a) alebo b) VPP-M.
2. Pokiaľ sú v poistnej zmluve ako predmet poistenia dojednané stavebné úpravy
v prenajatých priestoroch, vzťahuje sa poistenie na stavebné úpravy v mieste poistenia
uvedenom v poistnej zmluve, ktoré poistený vykonal na svoje náklady v priestoroch,
ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy. Stavebné úpravy sú poistené do výšky poistnej
sumy stanovenej poistníkom, uvedenej v poistnej zmluve. Poistná suma je stanovená
na novú hodnotu v zmysle čl. 14 ods. 1 písm. a) VPP-M.
Poistenie hnuteľných vecí:
3. Predmetmi poistenia sú hnuteľné veci (výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby, veci
zamestnancov) v zmysle čl. 10 ods. 1 a 2 VPP-M, poistené do výšky poistnej sumy
stanovenej poistníkom, uvedenej v poistnej zmluve. Poistná suma môže byť stanovená
na novú alebo časovú hodnotu v zmysle čl. 14 ods. 1 písm. a) alebo b) VPP-M.
4. Veci poistené na časovú hodnotu sú predmetmi poistenia len ak sú konkrétne vymenované
v zozname, ktorý je súčasťou poistnej zmluvy.
5. Pokiaľ sú v poistnej zmluve ako predmet poistenia dojednané aj veci zamestnancov,
vzťahuje sa poistenie na:
a) veci osobnej potreby zamestnancov, ktoré sa obvykle nosia do zamestnania, do
výšky 200 EUR na jedného zamestnanca a navyše
b) všetky veci zamestnancov, ktoré boli do miesta poistenia prinesené na žiadosť
alebo so súhlasom zamestnávateľa v súvislosti s plnením pracovných úloh,
do výšky 1 000 EUR.
Poistenie sa nevzťahuje na peniaze v hotovosti a cenné papiere zamestnancov.
6. Pokiaľ sú v poistnej sume hnuteľných vecí zahrnuté aj vozidlá, poistenie sa odchylne od
čl. 10 ods. 7 písm. a) VPP-M vzťahuje na vozidlá s výnimkou cestných vozidiel.
7. Odchylne od čl. 10 ods. 4 písm. b) VPP-M sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj
na nasledovné predmety poistenia nachádzajúce sa mimo budovy:
a) vozidlá,

b) strojné a elektronické zariadenia zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku,
pokiaľ sú zahrnuté v poistnej sume hnuteľných vecí a
c) hnuteľné veci nachádzajúce sa mimo budovy, ktorých umiestnenie mimo budovy
je obvyklé.
článok 6
Predmety pripoistenia, li mity po is tného pl ne nia
1. Poisťovateľ uhradí v jednom poistnom období a za každú prílohu poistnej zmluvy,
na ktorej je dojednané poistenie budov alebo hnuteľných vecí, a ak tieto boli
poškodené, zničené alebo stratené poistnou udalosťou, nevyhnutné náklady na:
a) vypratanie miesta poistenia vrátane strhnutia stojacich častí, odvoz sutiny a iných
zvyškov na najbližšiu skládku a na ich uloženie alebo zničenie, do výšky 1 000 EUR,
b) odstránenie škôd spôsobených krádežou alebo vandalizmom na stavebných
súčastiach poistenej budovy alebo na poistených stavebných úpravách, do výšky
1 000 EUR. Podmienka vlámania alebo prekonania prekážky nemusí byť splnená.
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené postriekaním sprejmi a grafitmi,
rozbitím skla a na rozostavaných stavebných objektoch,
c) odstránenie škôd na predmetoch pripevnených zvonku plášťa budovy (napr.
firemné štíty, reklamné tabule, markízy, anténne systémy, vonkajšie osvetlenie,
vonkajšie vedenie) vrátane podporných konštrukcií, ku ktorým prišlo v dôsledku
víchrice, do výšky 1 000 EUR,
d) demontáž alebo remontáž ostatných nepoškodených stavebných súčastí budovy
a ostatných nepoškodených poistených vecí a na stavebné úpravy vykonané
na ostatných nepoškodených stavebných súčastiach budovy, v súvislosti so
znovuzaobstaraním alebo opravou vecí poškodených, zničených alebo stratených
pri poistnej udalosti, do výšky 1 000 EUR.
2. Poisťovateľ uhradí v jednom poistnom období a za každú prílohu poistnej zmluvy,
na ktorej je dojednané poistenie hnuteľných vecí, a ak tieto boli poškodené, zničené
alebo stratené poistnou udalosťou:
a) cennosti (peniaze, listinné cenné papiere, ceniny, drahé kovy, klenoty a iné cennosti)
do výšky 1 000 EUR. Uvedené veci musia byť v mieste poistenia chránené:
- proti krádeži v uzamknutom priestore zabezpečenom minimálne základným
mechanickým zabezpečením,
- proti lúpeži pod dohľadom spoľahlivej osoby,
b) umelecké predmety (veci umeleckej, zberateľskej, historickej hodnoty, starožitnosti)
do výšky 1 000 EUR a výstavné modely (vzory, prototypy, exponáty) do výšky 1 000 EUR.
Uvedené veci musia byť v mieste poistenia chránené proti krádeži v uzamknutom
priestore zabezpečenom minimálne základným mechanickým zabezpečením.
c) nosiče dát a záznamy účtovnej, výrobnej a prevádzkovej dokumentácie, ak vzniknú
náklady na ich obnovenie (ďalej len „obnova dát“), do výšky 1 000 EUR. Uvedené
veci musia byť v mieste poistenia chránené proti krádeži v uzamknutom priestore
zabezpečenom minimálne základným mechanickým zabezpečením
d) veci uvedené v čl. 5 ods. 7 písm. c) týchto ZD-M do výšky 1 000 EUR.
3. Poisťovateľ uhradí v jednom poistnom období nevyhnutné náklady na výmenu zámkov
vstupných dverí do budovy v mieste poistenia, v zmysle čl. 10 ods. 5 písm. d) VPP-M,
do výšky 1 000 EUR za každú prílohu poistnej zmluvy, na ktorej je dojednané poistenie
hnuteľných vecí.
4. Pre položky v ods. 1, 2 a 3 tohto článku sa môže dohodnúť zvýšenie uvedených limitov
poistného plnenia o poistné sumy uvedené v jednotlivých prílohách poistnej zmluvy.
5. V prípade, že pre položky uvedené v ods. 2 tohto článku budú v jednotlivých prílohách
poistnej zmluvy dojednané vyššie limity poistného plnenia, poistený musí splniť
podmienky stanovené poisťovateľom v čl. 8 týchto ZD-M.
6. Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané zlomkové poistenie pre jednotlivé riziká, je horná
hranica poistného plnenia určená stanoveným percentom z poistnej sumy alebo limitom
poistného plnenia uvedeným v poistnej zmluve.
7. V prípade poistnej udalosti spôsobenej úderom blesku poisťovateľ uhradí v jednom
poistnom období a za každú prílohu poistnej zmluvy, na ktorej je dojednané poistenie
budov, poistné plnenie do výšky limitu poistného plnenia 1 000 EUR za škody
spôsobené prepätím alebo indukciou na elektrických alebo elektronických
zariadeniach, ktoré sú súčasťou poistenej budovy.
8. Poisťovateľ uhradí v jednom poistnom období za všetky poistné udalosti, škody
spôsobené rizikom:
a) víchrica do výšky limitu poistného plnenia:
a1) 3 000 000 EUR, pokiaľ škoda vznikla na jednom mieste poistenia, alebo
a2) 7 000 000 EUR, pokiaľ škoda vznikla súčasne na viacerých miestach poistenia
poistených v tejto poistnej zmluve,
b) povodeň do výšky limitu poistného plnenia 3 000 000 EUR,
c) zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu do výšky limitu
poistného plnenia:
c1) 3 000 000 EUR pokiaľ škoda vznikla na jednom mieste poistenia, alebo
c2) 15 000 000 EUR pokiaľ škoda vznikla súčasne na viacerých miestach poistenia
poistených v tejto poistnej zmluve.
článok 7
Miesto poistenia
1. Miestom poistenia je celé územie SR pre nasledovné predmety poistenia:
a) vozidlá,
b) prenosné strojné a elektronické zariadenia,
c) strojné a elektronické zariadenia zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku.
2. Podmienky zabezpečenia poistených vecí pre krádež a lúpež uvedené v čl. 8 týchto ZD-M
sa vzťahujú aj na miesto poistenia v zmysle ods. 1 tohto článku.
článok 8
Spôsoby zabezpečenia poistených vecí
1. Pre stanovenie výšky poistného plnenia je rozhodujúci stav zabezpečenia miesta poistenia
v dobe vzniku poistnej udalosti. Všetky požadované zabezpečovacie prvky musia byť
v čase poistnej udalosti funkčné a v aktivovanom stave.

2. Ak dôjde k poškodeniu alebo zničeniu poistených nosičov dát a záznamov účtovnej,
výrobnej a prevádzkovej dokumentácie požiarom, poskytne poisťovateľ poistné plnenie
do výšky poistnej sumy daných vecí stanovenej v poistnej zmluve, pokiaľ uvedené
predmety poistenia boli uložené v úschovných objektoch s požiarnou odolnosťou
minimálne 60 P (pre magnetické a optické nosiče dát 60 DIS). Proti krádeži musia byť
nosiče dát a záznamov účtovnej, výrobnej a prevádzkovej dokumentácie chránené
v uzamknutom priestore zabezpečenom minimálne základným mechanickým
zabezpečením.
3. Ak dôjde ku krádeži poistených hnuteľných vecí z uzamknutého priestoru budovy,
poskytne poisťovateľ poistné plnenie za výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby
a veci zamestnancov do výšky limitov poistného plnenia uvedených v tabuľke č. 1. Limity
poistného plnenia závisia od bezpečnostnej triedy (ďalej aj “BT”) stanovenej pre poistenú
prevádzku v poistnej zmluve, úrovne mechanického zabezpečenia a zabezpečenia
elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS). Tieto podmienky zabezpečenia a limity
poistného plnenia sa nevzťahujú na poistené vozidlá.
Tabuľka č. 1
Bezpečnostná
Mechanické
trieda
zabezpečenie:
(BT):

Zabezpečenie elektrickou zabezpečovacou
signalizáciou (EZS) s vývodom signálu:
bez EZS

lokálny

ATV

PCO

Limity poistného plnenia (v EUR):
1, 2

3

4
5

základné

10 000

50 000

100 000

400 000

rozšírené

20 000

100 000

150 000

500 000

špeciálne

50 000

150 000

200 000

600 000

základné

5 000

15 000

100 000

200 000

rozšírené

15 000

30 000

150 000

400 000

špeciálne

30 000

50 000

200 000

600 000

rozšírené

0

5 000

50 000

200 000

špeciálne

0

15 000

200 000

600 000

špeciálne

0

0

0

600 000

4. Ak dôjde ku krádeži poistených vecí uložených mimo budovy, poskytne poisťovateľ
poistné plnenie za výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby a veci zamestnancov,
ktorých uskladnenie mimo budovy je obvyklé, nasledovne:
a) do 2 000 EUR, ak je priestranstvo vybavené funkčným oplotením celého pozemku
s minimálnou výškou 190 cm a uzamknutou bránou,
b) do 20 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené minimálne spôsobom uvedeným
pod písm. a) tohto ods. a súčasne buď strážené fyzickou strážou alebo vybavené
funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou s lokálnym vývodom signálu,
c) do 50 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené minimálne spôsobom uvedeným
pod písm. a) tohto ods. a súčasne buď strážené fyzickou strážou ozbrojenou strelnou
zbraňou pripravenou na obranu (za alternatívu strelnej zbrane sa akceptuje služobný
pes), alebo vybavené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou s napojením
na pult centralizovanej ochrany.
Tieto podmienky zabezpečenia a limity poistného plnenia sa nevzťahujú na vozidlá,
prenosné strojné a elektronické zariadenia a strojné a elektronické zariadenia
zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku.
5. Ak dôjde ku krádeži poistených cenností z uzamknutého trezoru, poskytne poisťovateľ
poistné plnenie do výšky limitov poistného plnenia uvedených v tabuľke č. 2. Limity
poistného plnenia závisia od stupňa odolnosti trezoru, úrovne mechanického zabezpečenia
priestoru a zabezpečenia elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS).
Tabuľka č. 2
Stupeň
Mechanické
odolnosti
trezoru podľa zabezpečenie:
STN EN 1143-1
0. alebo
necertifikovaný

I.

II.

Zabezpečenie elektrickou zabezpečovacou
signalizáciou (EZS) s vývodom signálu:
bez EZS

lokálny

ATV

PCO

Limity poistného plnenia (v EUR):

základné

1 500

2 000

3 000

5 000

rozšírené

2 000

3 000

4 000

6 000

špeciálne

3 000

5 000

6 000

7 000

základné

5 000

6 000

7 000

15 000

rozšírené

6 000

7 000

10 000

20 000

špeciálne

7 000

10 000

15 000

30 000

základné

7 000

10 000

20 000

40 000

rozšírené

10 000

15 000

30 000

50 000

špeciálne

15 000

20 000

40 000

70 000

6. Ak dôjde ku krádeži poistených umeleckých predmetov alebo výstavných modelov,
poskytne poisťovateľ poistné plnenie do výšky 10 000 EUR za umelecké predmety a do
výšky 10 000 EUR za výstavné modely, pokiaľ uvedené predmety poistenia boli uložené
v priestore zabezpečenom minimálne základným mechanickým zabezpečením.
7. Ak dôjde k lúpeži poistených vecí spáchanej v budove alebo na pozemku v mieste poistenia,
poskytne poisťovateľ poistné plnenie za odcudzené výrobné a prevádzkové zariadenia,
zásoby a veci zamestnancov:
a) do 5 000 EUR, ak je miesto poistenia pod dohľadom spoľahlivej osoby,
b) do 20 000 EUR, z toho cennosti do 5 000 EUR, ak je miesto poistenia buď pod dohľadom
spoľahlivej osoby disponujúcej možnosťou aktivovať elektrickú zabezpečovaciu
signalizáciu (EZS) proti lúpežnému prepadnutiu s napojením na pult
centralizovanej ochrany alebo strážené fyzickou strážou ozbrojenou strelnou
zbraňou pripravenou na obranu.
8. Ak dôjde k lúpeži poistených cenností spáchanej pri ich preprave, poskytne poisťovateľ
poistné plnenie za odcudzené cennosti:
a) do 5 000 EUR, ak vykonáva prepravu jedna osoba vybavená obranným sprejom a ak

sú cennosti uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške alebo kufri,
b) do 10 000 EUR, ak vykonávajú prepravu dve osoby, pričom aspoň jedna je vybavená
obranným sprejom a ak sú cennosti uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške
alebo kufri,
c) do 20 000 EUR, ak vykonávajú prepravu dve osoby, pričom obidve sú vybavené
obranným sprejom a ak sú cennosti uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške
alebo kufri,
d) do 30 000 EUR, ak vykonávajú prepravu dve osoby, pričom aspoň jedna je ozbrojená
strelnou zbraňou pripravenou na obranu a ak sú cennosti uložené v pevnej riadne
uzatvorenej taške alebo kufri, alebo ak sú obidve osoby vykonávajúce prepravu
vybavené obranným sprejom a ak sú cennosti uložené v riadne uzamknutom
bezpečnostnom kufríku,
e) do 50 000 EUR, ak vykonávajú prepravu dve osoby, pričom aspoň jedna je ozbrojená
strelnou zbraňou pripravenou na obranu a ďalšia osoba je vybavená obranným
sprejom a ak sú cennosti uložené v riadne uzamknutom bezpečnostnom kufríku.
Poistený je pri preprave cenností povinný dodržiavať nasledovné podmienky:
- osoby vykonávajúce prepravu musia byť staršie ako 18 rokov, spoľahlivé,
bezúhonné, fyzicky a psychicky spôsobilé, vyškolené pre tento druh činnosti,
- prepravované cennosti musia byť počas prepravy pod kontrolou osôb
vykonávajúcich prepravu, ktoré sú schopné zasiahnuť v záujme ochrany
prepravovaných cenností,
- pri preprave vozidlom smie vodič zastaviť vozidlo iba z dôvodov vyplývajúcich
z pravidiel cestnej premávky, vozidlo použité pre prepravu cenností musí byť
v dobrom technickom stave a spôsobilé na premávku na pozemných
komunikáciách,
- druh a množstvo prepravovaných cenností, doba a trasa prepravy musia byť
utajené pred nepovolanými osobami.
9. Ak dôjde ku krádeži poistených vozidiel alebo ich častí, poskytne poisťovateľ poistné
plnenie do výšky dojednanej poistnej sumy danej veci:
a) ak bolo vozidlo odstavené:
- na oplotenom pozemku, alebo
- na pozemku pri trvale obývanom rodinnom dome vybavenom funkčným
oplotením celého pozemku a uzamknutou bránou, alebo
- v mieste pod stálym dohľadom, alebo
- v uzamknutej garáži/budove
a súčasne bolo uzamknuté funkčnými zámkami na dverách (ak je nimi výrobcom
vozidla vybavené),
b) ak nie je možné zabezpečiť vozidlo v zmysle písm. a) tohto ods., poskytne poisťovateľ
poistné plnenie, len ak bolo uzamknuté funkčnými zámkami na dverách (ak je nimi
výrobcom vozidla vybavené), a navyše zabezpečené kombináciou minimálne
dvoch z nasledovných zabezpečovacích zariadení:
- odnímateľným alebo s ním pevne spojeným mechanickým zabezpečovacím
zariadením,
- poplachovým systémom s akustickým vývodom signálu alebo hlásením na
zariadenie pod stálou kontrolou oprávnenej osoby,
- imobilizérom,
- elektronickým vyhľadávacím systémom,
c) ak nie je možné ťahaný alebo nesený pojazdný pracovný stroj zabezpečiť v zmysle
písm. a) alebo b) tohto ods., musí byť pripojený a uzamknutý k vozidlu
zabezpečenému v zmysle ustanovení písm. b) tohto odseku.
10. Ak dôjde ku krádeži poistených
- prenosných strojných a elektronických zariadení nachádzajúcich sa v motorovom
vozidle alebo v pojazdnom pracovnom stroji s vlastným zdrojom pohonu,
- strojných a elektronických zariadení zabudovaných v alebo na vozidle alebo podvozku,
poskytne poisťovateľ poistné plnenie do výšky limitov poistného plnenia uvedených
v tabuľke č. 3. tak, aby neboli zvonku viditeľné a aby do batožinového priestoru nebolo
možné vniknúť bez jeho odomknutia alebo poškodenia.
Limity poistného plnenia závisia od úrovne zabezpečenia vozidla a spôsobu jeho
odstavenia s poistenými vecami v čase poistnej udalosti. Prenosné strojné
a elektronické zariadenia musia byť navyše uložené v batožinovom priestore
motorového vozidla alebo pojazdného pracovného stroja s vlastným zdrojom pohonu
tak, aby neboli z vonku viditeľné a aby do batožinového priestoru nebolo možné vniknúť
bez jeho odomknutia alebo poškodenia.
Tabuľka č. 3
Limity poistného plnenia(v EUR) pre prenosné strojné a elektronické zariadenia alebo
zabudované stroje a zariadenia, v závislosti od úrovne zabezpečenia vozidla, v ktorom sa
tieto predmety nachádzajú v čase poistnej udalosti
Spôsob odstavenia vozidla
Zabezpečenie vozidla

Bez
dohľadu

Oplotený
Kontrol. Pod stálym
pozemok parkovanie dohľadom

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

500

2 500

5 000

10 000

b) ako pod písm. a) tejto tabuľky +
kombinácia min. 2 z nasledovných
zabezpečovacích zariadení:
- mech. zabezp. zariad. odnímateľné
alebo pevne spojené s vozidlom
- imobilizér
- elektronický vyhľadávací systém

1 000

5 000

10 000

20 000

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

2 000

10 000

20 000

50 000

článok 9
Výklad pojmov
Definície mechanického zabezpečenia:
1. základné - všetky vstupy do poisteného priestoru musia byť zabezpečené pevnými
dverami, v zárubniach zabezpečených proti roztiahnutiu, uzamykateľnými
bezpečnostným zámkom alebo visiacim zámkom . Všetky otvory musia byť
zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť bez ich
poškodenia, bez kľúča alebo bez elektronického pomocného zariadenia.
2. rozšírené – vyžaduje sa základné zabezpečenie a navyše všetky kritické otvory musia
byť chránené sklom osadeným v pevnom ráme, na ktorom je nalepená bezpečnostná
fólia hrúbky min. 200 μm (pričom sa nevyžaduje jej vlepenie do rámu) alebo sklom
s oceľovou zvarovanou sieťou s priemerom prútu min. 6 mm a max. veľkosťou oka 225 cm2,
pripevnenou po obvode do steny alebo do rámu okna zvonku nedemontovateľným
spôsobom.
3. š p e c i á l n e - všetky vstupy do poisteného priestoru musia byť zabezpečené
prierazuvzdornými dverami, v zárubniach zabezpečených proti roztiahnutiu,
uzamykateľnými bezpečnostným zámkom. Dvere musia byť navyše uzamknuté
prídavným bezpečnostným zámkom (resp. celoplošnou závorou alebo visiacim
zámkom). Pokiaľ budú dvere zabezpečené viacbodovým bezpečnostným systémom,
prídavný zámok sa nevyžaduje. Všetky kritické otvory musia byť zabezpečené funkčnými
mrežami alebo bezpečnostnými roletami alebo bezpečnostným sklom alebo sklom
s nalepenou bezpečnostnou fóliou hrúbky min. 300 μm. Fólia musí byť lepená po celej
ploche skla, ktoré musí byť pevne vsadené do rámu tak, aby ho nebolo možné vytlačiť
alebo vybrať bez deštrukcie rámu. Ostatné otvory musia byť zabezpečené bežnými
stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť bez ich poškodenia, bez kľúča
alebo bez elektronického pomocného zariadenia.
4. Pevné dvere - dvere, cez ktoré nie je možné násilne vniknúť použitím výlučne ľudskej
sily (napríklad vykopnutím, vyrazením, zdvihnutím alebo vytrhnutím), t. j. bez použitia
nástrojov alebo náradia. Pokiaľ sú dvere zhotovené z kaleného bezpečnostného skla
s bezrámovou konštrukciou, osadenie v zárubni sa nevyžaduje.
5. Prierazuvzdorné dvere - dvere so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu, dverné krídlo
musí byť vystužené oceľovou platňou, resp. oceľovým rámom, odolnými proti prerazeniu.
6. Bezpečnostný zámok - zámok, ktorého uzamykací mechanizmus je vytvorený takými
mechanickými alebo inými prvkami, ktoré sťažujú ich prekonanie bez použitia
odpovedajúceho násilia. Za bezpečnostný zámok je považovaný zámok vybavený
bezpečnostnou profilovou cylindrickou vložkou chránenou bezpečnostným štítom
proti rozlomeniu, osadenou zvonku nedemontovateľným spôsobom (nepresahujúcim
bezpečnostný štít viac ako 3 mm), odolnou voči vyhmataniu a vytlačeniu.
7. Visiaci zámok – bezpečnostný visiaci zámok s tvrdeným strmeňom min. priemeru 10 mm
alebo tvarovou ochranou strmeňa voči prestrihnutiu. Oko petlice, ktorým prechádza
strmeň a petlica vrátane jej uchytenia musia mať rovnakú mechanickú pevnosť ako
strmeň zámku.
8. Celoplošná závora - prídavný uzamykací mechanizmus, ktorý zabezpečuje zvýšenie
odolnosti dverného krídla, s uchytením minimálne na strane zámku a na strane
závesov. Pokiaľ je uzamykateľná z vonkajšej strany dverného krídla, musí byť vybavená
bezpečnostným zámkom alebo visiacim zámkom.
9. Kritický otvor - otvor v konštrukcii stavby (napr. okno) s plochou väčšou ako 400 cm2
alebo s rozmerom väčším ako 20 cm v jednom smere, s výškou spodného okraja do
3 m vo vertikálnom smere od zeme alebo iného miesta umožňujúceho prístup.
Najmenšia vzdialenosť od miesta umožňujúceho dosiahnuť úroveň otvoru
v horizontálnom smere je 1,20 m (napr. od stromu, bleskozvodu, požiarneho rebríka
a pod.) Za kritický otvor sa považuje aj otvor na vstupných dverách.
10. Bezpečnostné rolety - certifikované uzamykateľné kovové rolety alebo navíjacie mreže
so zvýšenou prierazovou odolnosťou.
11. Bezpečnostná fólia - certifikovaná doplnková bezpečnostná ochrana skla, ktorá znižuje
prieraznosť sklenných výplní.
12. Bezpečnostné sklo - tvrdené alebo vrstvené sklo s certifikovanou zvýšenou odolnosťou
proti mechanickému poškodeniu a rozbitiu.
13. Mreže - musia byť tvorené oceľovými prútmi s min. prierezom 100 mm2, s veľkosťou
oka max. 400 cm2. Mreže musia byť pevne ukotvené v stene alebo ráme okna (resp.
výkladu) zvonka nedemontovateľnými prvkami, v minimálne 4 bodoch s maximálnym
odstupom 500 mm.
Definície zabezpečenia elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS):
14. Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS, poplachový systém na hlásenie narušenia)
- systém na detekciu a indikáciu prítomnosti, vstupu alebo pokusu o vstup neoprávnenej
osoby do stráženého objektu alebo priestoru. EZS musí spĺňať požiadavky príslušných
technických predpisov a technických noriem pre poplachové systémy EZS. Pred uvedením
EZS do činnosti musí byť vykonaná skúška činnosti EZS, vrátane prenosu poplachového
signálu. Následne sa musí pravidelne kontrolovať základná funkčnosť zariadenia EZS
podľa pokynov výrobcu zariadenia a musia sa vykonávať pravidelné odborné prehliadky
a skúšky zariadenia podľa príslušnej technickej normy.
15. Rozsah ochrany – pre objekty zaradené do 1., 2. a 3. BT sa vyžaduje plášťová alebo
priestorová ochrana EZS, pre objekty zaradené do 4. a 5. BT sa vyžaduje plášťová
a priestorová ochrana EZS. Odchylne od uvedených požiadaviek na rozsah ochrany
(ak je EZS inštalovaná podľa STN EN 50131), vyžaduje sa pre 1. a 2. BT min. stupeň
zabezpečenia 1 podľa uvedenej normy (nízke riziko), pre 3. BT min. stupeň zabezpečenia
2 podľa uvedenej normy (nízke až stredné riziko) a pre 4., 5. BT min. stupeň zabezpečenia
3 podľa uvedenej normy (stredné až vysoké riziko).

16. Lokálny vývod signálu - vývod poplachového signálu na akustickú a optickú signalizáciu,
umiestnenú priamo v chránenom priestore alebo jeho bezprostrednej blízkosti.
Signalizácia (akustický a optický hlásič) musí byť umiestnená zvonka budovy alebo
v chránenom priestore tak, aby nebola ľahko dosiahnuteľná zo zeme, okien, balkónov
a podobne, bez použitia pomocných prostriedkov (rebrík, náradie a pod.). Akustické
hlásiče musia mať kontakt samoochrany a vlastné zálohovanie.
17. ATV (automatický telefónny volič) - je zariadenie na prenos signalizácie zo systému EZS na
minimálne dve navzájom nezávislé telefónne stanice, u ktorých sa v mimoprevádzkových
hodinách zabezpečí prítomnosť osoby schopnej reagovať na prijatý signál zo
zabezpečeného objektu alebo priestoru a vykonať primerané opatrenia na odvrátenie
alebo zmiernenie následkov škody.
18. PCO - pult centralizovanej ochrany prevádzkovaný políciou alebo súkromnou
bezpečnostnou službou (SBS), ktorý musí spĺňať všetky požiadavky platných slovenských
technických noriem pre poplachové systémy. Prevádzkovateľ pultu musí disponovať
zásahovou jednotkou.
Definície ďalších pojmov:
19. Fyzická stráž – bezprostredné stráženie objektu, priestoru alebo predmetov fyzickými
osobami. Osoby musia vykonávať v mieste poistenia obhliadky kontrolovateľným
spôsobom (napr. kontrolné hodiny, kontrola nadriadeným, kamerový systém so
záznamom).
20. Preprava cenností - súhrn činností, ktorými sa priamo uskutočňuje premiestnenie cenností
prenášaním alebo prevážaním. Začiatok prepravy je daný okamihom prevzatia poistených
cenností k bezprostredne nadväzujúcej preprave (vykonanej najkratšou cestou bez
zbytočného zdržania) a koniec prepravy ich odovzdaním na mieste určenia. Pri preprave
vozidlom je vodič považovaný za osobu vykonávajúcu prepravu.
21. Úschovný objekt - priestor ohraničený špeciálnou konštrukciou, ktorá zaručuje maximálne
dosiahnuteľnú bezpečnosť pre vnútri uložené predmety (napr. ohňovzdorná skriňa,
ohňovzdorná kartotéka).
22. Trezor – uzamknutý viacstenný úschovný objekt o minimálnej hmotnosti 300 kg alebo
pevne zabudovaný do steny alebo podlahy tak, aby ho nebolo možné odniesť bez otvorenia,
minimálne s jedným trezorovým zámkom. Podmienky pre certifikované trezory sa riadia
STN EN 1143-1.
23. Pevná taška alebo kufor - taška alebo kufor, vyrobené z pevného, nepriehľadného
materiálu, napr. kože, hliníka, tvrdeného plastu alebo materiálu minimálne obdobnej
pevnosti. Musia byť uzatvárateľné minimálne jedným mechanizmom (napr. zips, pracka,
remeň).
24. Bezpečnostný kufrík - kufrík určený na prepravu cenností, so spevnenou konštrukciou,
zabudovanou ochranou proti preniknutiu páčidla, zvukovou signalizáciou (predalarm,
alarm) so systémom následného znehodnotenia obsahu, vybavený bezpečnostným
zámkovým systémom a bezpečnostnou retiazkou s náramkom, ktoré zabraňujú
neočakávanému vytrhnutiu.
25. Cestné vozidlo - motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo vyrobené na účely
prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, určené na prepravu osôb, zvierat
alebo tovaru.
26. Pojazdný pracovný stroj - pre účely tohto poistenia sa ním rozumie stroj
konštrukčne a svojím vybavením určený na vykonávanie pracovných činností iných
než prevádzka v premávke na pozemných komunikáciách, ktorý sa pohybuje buď
vlastnou motorickou silou, alebo je ťahaný alebo nesený bez vlastného zdroja pohonu.
Za pojazdný pracovný stroj sa považuje aj pracovný stroj schválený na prevádzku
v premávke na pozemných komunikáciách.
27. Motorové vozidlo - nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom.
28. Vozidlo - pre účely tohto poistenia sa ním rozumie pojazdný pracovný stroj alebo
motorové vozidlo.
29. Prenosné strojné a elektronické zariadenia - pre účely tohto postenia sa za ne považujú
také stroje alebo zariadenia, u ktorých sa ich bežná pracovná činnosť vykonáva na rôznych
miestach a je obvyklé ich do miesta výkonu pracovnej činnosti preniesť alebo premiestniť
(napr. v kufríku alebo brašni, pomocou zabudovaných koliesok a pod.). Príkladmi
takýchto zariadení sú: ručné náradie, meracie prístroje, záhradná technika, medicínska
a výpočtová technika (napr. tlakomery, endoskopy, notebooky, laptopy), spotrebná
elektronika (napr. kamery, fotoaparáty, mobilné telefóny).
30. Strojné a elektronické zariadenia zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku zariadenia s vozidlom alebo s podvozkom pevne mechanicky spojené, ktoré bez použitia
náradia nie je možné demontovať.
Definície spôsobov odstavenia vozidla:
31. Bez dohľadu – vozidlo odstavené na nevyhnutnú dobu v čase 6:00 – 22:00 na mieste
na to určenom vo vnútri obce alebo na parkovisku označenom dopravným značením
mimo obce.
32. Oplotený pozemok - priestranstvo vybavené funkčným oplotením celého pozemku
s minimálnou výškou 190 cm a uzamknutou bránou.
33. Kontrolované parkovanie – vozidlo odstavené:
a) na parkovisku, ktoré je pod dohľadom zamestnanca určeného na kontrolu
vchádzajúcich a vychádzajúcich vozidiel, alebo
b) na parkovisku, ktoré je pod kontrolou kamerového systému so záznamom, alebo
c) na pozemku pri trvale obývanom rodinnom dome vybavenom funkčným oplotením
celého pozemku a uzamknutou bránou.
34. Pod stálym dohľadom – vozidlo odstavené:
a) a nepretržite fyzicky strážené osobou nachádzajúcou sa vo vozidle, schopnou
zasiahnuť v záujme ochrany poistených vecí (v takom prípade sa nevyžaduje žiadne
iné zabezpečenie vozidla a limit poistného plnenia je poistná suma danej veci), alebo
b) a nepretržite fyzicky strážené osobou nachádzajúcou sa v jeho bezprostrednej
blízkosti, schopnou zasiahnuť v záujme ochrany poistených vecí, alebo
c) v samostatnej uzamknutej garáži/budove.

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
Poistenie právnických a podnikajúcich fyzických osôb pre prípad prerušenia prevádzky
(ďalej len „ZD-PP“)
člá nok 1
Úvod né usta no ve nia
1. Pre poistenie právnických a podnikajúcich fyzických osôb pre prípad prerušenia
prevádzky (ďalej len „poistenie“) platia ustanovenia Všeobecných poistných podmienok
poistenia majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len VPP-M)
a tieto ZD-PP.
2. ZD-PP dopĺňajú, prípadne nahrádzajú VPP-M v ustanoveniach tu uvedených.
3. Pre ustanovenia, ktoré nie sú upravené ZD-PP, platia ustanovenia uvedené vo VPP-M.
článok 2
Poistné riziko
1. Poistenie sa vzťahuje na škodu vzniknutú prerušením alebo obmedzením (ďalej len
„prerušenie“) prevádzky poisteného v dôsledku vecnej škody.
2. Podľa ZD-PP sa považuje za vecnú škodu poškodenie, zničenie alebo strata veci
slúžiacej prevádzkovej činnosti poisteného, pre ktorú bolo u poisťovateľa dojednané
poistenie podľa VPP-M, ak ku škode došlo v mieste poistenia v dôsledku rizík, ktoré nie
sú vo VPP-M, ZD-PP alebo v poistnej zmluve vylúčené.
3. Z rizík uvedených vo VPP-M čl. 3–6 a čl. 8 sa na toto poistenie vzťahujú len tie, ktoré sú
uvedené v poistnej zmluve.
článok 3
Predmet poistenia
1. Odchylne od čl. 10 VPP-M predmetom poistenia pre toto poistenie je:
a) ušlý zisk, t.j. zisk z predaja tovaru, zásob, zisk z poskytovaných služieb (ďalej len
„zisk“), ktorý by poistený dosiahol počas doby trvania prerušenia prevádzky,
najdlhšie však počas doby ručenia, uvedenej v poistnej zmluve, ak by k prerušeniu
prevádzky nedošlo,
b) náklady, ktoré poistený vynakladá aj v prípade ak je prevádzka prerušená (ďalej len
„fixné náklady“), t.j. náklady, ktoré musí poistený v priebehu doby trvania prerušenia
prevádzky, najdlhšie však počas doby ručenia, bezpodmienečne vynakladať, aby
bolo možné opätovné obnovenie prevádzky v pôvodnom rozsahu.
2. Zisk a fixné náklady môžu byť poistené jednou položkou, pokiaľ pre ne platí rovnaká
doba ručenia. Fixné náklady môžu byť v poistnej zmluve špecifikované aj do niekoľkých
položiek s rôznou dobou ručenia.
článok 4
Výluky z poistenia
Okrem výluk uvedených vo VPP-M ďalej platí:
1. Poisťovateľ nie je povinný plniť aj za zväčšenie škody z prerušenia prevádzky
spôsobené:
a) neobvyklými udalosťami vzniknutými v priebehu prerušenia prevádzky,
b) úradne nariadenými opatreniami obmedzujúcimi obnovu a prevádzku podniku,
c) tým, že poistený nezaistí včas obnovu alebo opätovné nadobudnutie zničených,
poškodených alebo stratených vecí napr. z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov.
2. Podľa ZD-PP sa za vecnú škodu nepovažuje:
a) škoda, ktorá vznikla z prerušenia prevádzky, spôsobeného poškodením alebo
zničením podľa VPP-M nepoistenej veci,
b) škoda, na ktorú sa nevzťahuje poistenie v zmysle VPP-M,
c) škoda vzniknutá poškodením zničením, alebo stratou peňazí v hotovosti,
účtovných kníh, cenných papierov, listín, plánov, výkresov, nosičov dát a spisov
každého druhu.
3. Poistenie sa nevzťahuje na náklady, ktoré sa pri prerušení prevádzky nevynakladajú,
najmä:
a) náklady na suroviny, pomocné a prevádzkové látky, technologickú energiu a náklady
na odobratý tovar, pokiaľ nejde o náklady vynaložené na udržiavanie prevádzky
alebo o nevyhnutné poplatky za odber cudzej energie,
b) odvodové a daňové povinnosti a vývozné clá,
c) prepravné a vývozné náklady, náklady spojov,
d) poistné závislé na obrate,
e) licenčné poplatky a vynálezcovské poplatky závislé na obrate,
f) zisky a fixné náklady nesúvisiace s výrobnou, obchodnou alebo priemyselnou
prevádzkou, napr. z finančných operácií, obchodov s pozemkami,
g) majetkové sankcie (pokuty, penále), ktoré je poistník povinný uhradiť v dôsledku
nesplnenia príp. porušenia svojich záväzkov.
4. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie z prerušenia prevádzky v dôsledku vecnej
škody na objektoch vo výstavbe, montážnych objektoch, zariadeniach stavenísk,
zasklení, dopravovanom tovare.
článok 5
Doba ručenia, oceňovacie obdobie
1. Doba ručenia je časové obdobie, počas ktorého poisťovateľ ručí za škody v dôsledku
prerušenia prevádzky. Doba ručenia začína okamihom vzniku vecnej škody a končí
najneskôr do dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov po vzniku vecnej škody, ak
nie je v poistnej zmluve dojednané inak. Dobu ručenia si stanoví na vlastnú
zodpovednosť poistník.
2. Oceňovacie obdobie je obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré končí
okamihom, od ktorého už škoda z prerušenia prevádzky nevzniká, najneskôr však
uplynutím doby ručenia.
článok 6
Poistná hodnota, poistná suma
Odchylne od čl. 14 VPP-M:
1. Poistná suma je suma stanovená v poistnej zmluve ako najvyššia hranica poistného
plnenia za jednu poistnú udalosť, ako aj najvyššia možná suma súčtu všetkých
poistných plnení za dobu ručenia. Poistnú sumu zodpovedajúcu dobe ručenia stanoví
na vlastnú zodpovednosť poistník. Poistná suma vyjadruje poistnú hodnotu poistenej
položky.
2. Poistnou hodnotou v prípade vzniku poistnej udalosti je podľa ZD-PP:
a) zisk, ktorý by poistený v oceňovacom období vytvoril, keby k prerušeniu prevádzky
nedošlo,

b) fixné náklady špecifikované v poistnej zmluve, ktoré by poistený musel vynakladať,
keby k prerušeniu prevádzky nedošlo a ktoré poistený musí vynakladať aj počas
prerušenia prevádzky.
článok 7
Plnenie poisťovateľa
1. Právo poisteného na plnenie poisťovateľa (poistné plnenie) vznikne, ak nastala poistná
udalosť.
2. Poistnou udalosťou je náhodná škodová udalosť, ktorá nastala počas poistnej doby
v dôsledku vecnej škody.
3. Ak v dôsledku poistnej udalosti poistenému vznikne právo na poistné plnenie,
poisťovateľ uhradí:
a) zisk, ktorý by poistený dosiahol, keby k prerušeniu prevádzky nedošlo, a to od
okamihu vzniku vecnej škody až do okamihu, od ktorého už škoda z prerušenia
prevádzky nevzniká, najdlhšie však počas doby ručenia,
b) fixné náklady, ktoré by poistený musel vynakladať, keby k prerušeniu prevádzky
nedošlo a ktoré musí poistený vynakladať aj počas prerušenia prevádzky, pokiaľ je
ich vynaloženie nutné a ekonomicky zdôvodniteľné a pokiaľ by bol poistený schopný
vytvoriť finančné zdroje na ich krytie, keby k prerušeniu prevádzky nedošlo,
c) odpisy z budov, zariadení a strojov len pokiaľ pripadajú na časti poistenej prevádzky,
ktoré nie sú zasiahnuté vecnou škodou.
4. Pri stanovení výšky poistného plnenia za škody z prerušenia prevádzky je treba vziať do
úvahy všetky okolnosti, ktoré by priaznivo alebo nepriaznivo ovplyvnili chod a výsledky
hospodárenia prevádzky v priebehu oceňovacieho obdobia, keby k prerušeniu
prevádzky nedošlo.
5. Poistenie nesmie viesť k obohateniu. Ekonomické výhody, ktoré vyplynú po skončení
oceňovacieho obdobia ako následok prerušenia prevádzky v priebehu doby ručenia, je
treba spravodlivo zohľadniť.
6. Na úhradu všetkých poistných udalostí, ktoré nastali v priebehu poistného obdobia,
poskytne poisťovateľ poistné plnenie maximálne vo výške poistnej sumy, alebo limitu
poistného plnenia, stanoveného pre príslušnú položku a dobu ručenia.
7. Poisťovateľ uhradí aj primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v mieste
vzniku poistnej udalosti, ktoré poistený vynaloží na odvrátenie alebo zmenšenie škody
z prerušenia prevádzky:
a) pokiaľ znižujú rozsah povinnosti poisťovateľa plniť,
b) pokiaľ ich poistený podľa okolností mohol považovať za potrebné, ale pre ich
naliehavosť si nemohol vopred vyžiadať súhlas poisťovateľa. V takom prípade musí
byť poisťovateľ bezodkladne informovaný o vykonaných opatreniach.
8. Poisťovateľ nehradí náklady na zmiernenie škody, pokiaľ ich vynaložením:
a) vzniká poistenému úžitok na dobu nad rámec doby ručenia,
b) boli vytvorené finančné zdroje na krytie nákladov, ktoré nie sú obsiahnuté
v príslušnej položke,
c) spolu s ostatným odškodnením presahujú stanovenú poistnú sumu, iba ak by boli
vynaložené na pokyn poisťovateľa.
9. Poisťovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť poistné plnenie z poistnej udalosti, ak
poistený porušil niektorú z povinností stanovených v čl. 10 ods. 1, písm. a) a b) ZD-PP.
10. Ďalšie ustanovenia čl. 16 VPP-M nie sú ustanoveniami tohto článku ZD-PP dotknuté.
článok 8
Spoluúčasť
1. V poistnej zmluve môže byť dojednaný časový úsek, ktorý označuje dĺžku trvania
škody z prerušenia prevádzky (ďalej len časová spoluúčasť), za ktorý poisťovateľ
neposkytne poistné plnenie. Začiatok časovej spoluúčasti je zhodný so začiatkom doby
ručenia.
2. Časová spoluúčasť môže byť vzájomne kombinovaná so spoluúčasťou v zmysle čl. 18
ods. 1 VPP-M.
článok 9
Rozsah zistení znalcov
Ak sa v prípade poistnej udalosti výška poistného plnenia stanoví znaleckým konaním
v zmysle čl. 19 VPP-M, znalecký posudok musí, pokiaľ sa obidve strany nedohodnú inak,
obsahovať predovšetkým nasledujúce zistenia:
a) výpočet ziskov a strát pre bežný rok až do začiatku prerušenia prevádzky
a za predchádzajúci účtovný rok,
b) odhad ziskov a strát, z ktorého vyplýva, ako by sa činnosť poisteného vyvíjala
v priebehu oceňovacieho obdobia bez prerušenia prevádzky,
c) výpočet ziskov a strát, z ktorého vyplýva, ako sa činnosť poisteného vyvíjala v priebehu
oceňovacieho obdobia v dôsledku prerušenia prevádzky,
d) či a akým spôsobom bolo pri stanovení výšky odškodnenia z prerušenia prevádzky
prihliadané na okolnosti, ktoré majú vplyv na povinnosti poisťovateľa plniť.
článok 10
Povinnosti poisteného
1. Okrem povinností uvedených vo VPP-M je poistený ďalej povinný:
a) viesť priebežne účtovníctvo v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
vykonávať inventúry, zostavovať účtovné výkazy,
b) zaistiť, aby inventúrne súpisy a účtovné výkazy za tri predchádzajúce roky boli
vyhotovené v dvoch vyhotoveniach a bezpečne uložené vzájomne oddelene tak,
aby nemohli byť súčasne poškodené, zničené alebo stratené v súvislosti s vecnou
škodou.
2. V prípade vzniku vecnej škody, ktorá by mohla mať za následok prerušenie prevádzky,
je poistený ďalej povinný v súlade s VPP-M predložiť poisťovateľovi alebo osobám ním
povereným predovšetkým inventárne knihy, účtovné uzávierky, bilancie, daňové doklady
a všetky ostatné doklady, ktoré sa viažu na činnosť podniku v bežnom účtovnom období
a za tri predchádzajúce roky.
článok 11
Záverečné ustanovenia
1. Od ustanovení týchto ZD-PP je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to nie je
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.
2. ZD-PP nadobúdajú účinnosť 1.5.2012.

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
Poistenie právnických a podnikajúcich fyzických osôb pre prípad strojného prerušenia prevádzky
(ďalej len „ZD-PP-SE“)
článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Pre poistenie právnických a podnikajúcich fyzických osôb pre prípad strojného prerušenia
prevádzky (ďalej len „poistenie“) platia ustanovenia Všeobecných poistných podmienok
poistenia strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len
VPP-SE) a tieto ZD-PP-SE.
2. ZD-PP-SE dopĺňajú, prípadne nahrádzajú VPP-SE v ustanoveniach tu uvedených.
3. Pre ustanovenia, ktoré nie sú upravené ZD-PP-SE, platia ustanovenia uvedené vo
VPP-SE.
článok 2
Poistné riziko
1. Poistenie sa vzťahuje na škodu vzniknutú prerušením alebo obmedzením (ďalej len
„prerušenie“) prevádzky poisteného v dôsledku vecnej škody.
2. Podľa ZD-PP-SE sa považuje za vecnú škodu poškodenie, zničenie alebo strata veci
slúžiacej prevádzkovej činnosti poisteného, pre ktorú bolo u poisťovateľa dojednané
poistenie podľa VPP-SE, ak ku škode došlo v mieste poistenia v dôsledku rizík, ktoré nie
sú vo VPP-SE, ZD-PP-SE alebo v poistnej zmluve vylúčené.
3. Z rizík uvedených vo VPP-SE čl. 3–6 a čl. 8 sa na toto poistenie vzťahujú len tie, ktoré sú
uvedené v poistnej zmluve.
článok 3
Predmet poistenia
1. Odchylne od čl. 2 VPP-SE predmetom poistenia pre toto poistenie je:
a) ušlý zisk, t.j. zisk z predaja tovaru, zásob, zisk z poskytovaných služieb (ďalej len
„zisk“), ktorý by poistený dosiahol počas doby trvania prerušenia prevádzky,
najdlhšie však počas doby ručenia, uvedenej v poistnej zmluve, ak by k prerušeniu
prevádzky nedošlo,
b) náklady, ktoré poistený vynakladá aj v prípade ak je prevádzka prerušená (ďalej len
„fixné náklady“), t.j. náklady, ktoré musí poistený v priebehu doby trvania prerušenia
prevádzky, najdlhšie však počas doby ručenia, bezpodmienečne vynakladať, aby
bolo možné opätovné obnovenie prevádzky v pôvodnom rozsahu.
2. Zisk a fixné náklady môžu byť poistené jednou položkou, pokiaľ pre ne platí rovnaká
doba ručenia. Fixné náklady môžu byť v poistnej zmluve špecifikované aj do niekoľkých
položiek s rôznou dobou ručenia.
článok 4
Výluky z poistenia
Okrem výluk uvedených vo VPP-SE ďalej platí:
1. Poisťovateľ nie je povinný plniť aj za zväčšenie škody z prerušenia prevádzky
spôsobené:
a) neobvyklými udalosťami vzniknutými v priebehu prerušenia prevádzky,
b) úradne nariadenými opatreniami obmedzujúcimi obnovu a prevádzku podniku,
c) tým, že poistený nezaistí včas obnovu alebo opätovné nadobudnutie zničených,
poškodených alebo stratených vecí napr. z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov.
2. Podľa ZD-PP-SE sa za vecnú škodu nepovažuje:
a) škoda, ktorá vznikla z prerušenia prevádzky, spôsobeného poškodením alebo
zničením podľa VPP-SE nepoistenej veci,
b) škoda, na ktorú sa nevzťahuje poistenie v zmysle VPP-SE,
c) škoda vzniknutá poškodením zničením, alebo stratou peňazí v hotovosti,
účtovných kníh, cenných papierov, listín, plánov, výkresov, nosičov dát a spisov
každého druhu.
3. Poistenie sa nevzťahuje na náklady, ktoré sa pri prerušení prevádzky nevynakladajú,
najmä:
a) náklady na suroviny, pomocné a prevádzkové látky, technologickú energiu a náklady
na odobratý tovar, pokiaľ nejde o náklady vynaložené na udržiavanie prevádzky
alebo o nevyhnutné poplatky za odber cudzej energie,
b) odvodové a daňové povinnosti a vývozné clá,
c) prepravné a vývozné náklady, náklady spojov,
d) poistné závislé na obrate,
e) licenčné poplatky a vynálezcovské poplatky závislé na obrate,
f) zisky a fixné náklady nesúvisiace s výrobnou, obchodnou alebo priemyselnou
prevádzkou, napr. z finančných operácií, obchodov s pozemkami,
g) majetkové sankcie (pokuty, penále), ktoré je poistník povinný uhradiť v dôsledku
nesplnenia príp. porušenia svojich záväzkov.
4. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie z prerušenia prevádzky v dôsledku vecnej
škody na objektoch vo výstavbe, montážnych objektoch, zariadeniach stavenísk,
zasklení, dopravovanom tovare.
článok 5
Doba ručenia, oceňovacie obdobie
1. Doba ručenia je časové obdobie, počas ktorého poisťovateľ ručí za škody v dôsledku
prerušenia prevádzky. Doba ručenia začína okamihom vzniku vecnej škody a končí
najneskôr do dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov po vzniku vecnej škody, ak
nie je v poistnej zmluve dojednané inak. Dobu ručenia si stanoví na vlastnú zodpovednosť
poistník.
2. Oceňovacie obdobie je obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré končí
okamihom, od ktorého už škoda z prerušenia prevádzky nevzniká, najneskôr však
uplynutím doby ručenia.
článok 6
Poistná hodnota, poistná suma
Odchylne od čl. 7 VPP-SE:
1. Poistná suma je suma stanovená v poistnej zmluve ako najvyššia hranica poistného
plnenia za jednu poistnú udalosť, ako aj najvyššia možná suma súčtu všetkých
poistných plnení za dobu ručenia. Poistnú sumu zodpovedajúcu dobe ručenia stanoví
na vlastnú zodpovednosť poistník. Poistná suma vyjadruje poistnú hodnotu poistenej
položky.
2. Poistnou hodnotou v prípade vzniku poistnej udalosti je podľa ZD-PP-SE:
a) zisk, ktorý by poistený v oceňovacom období vytvoril keby k prerušeniu prevádzky
nedošlo,

b) fixné náklady špecifikované v poistnej zmluve, ktoré by poistený musel vynakladať,
keby k prerušeniu prevádzky nedošlo a ktoré poistený musí vynakladať aj počas
prerušenia prevádzky.
článok 7
Plnenie poisťovateľa
1. Právo poisteného na plnenie poisťovateľa (poistné plnenie) vznikne, ak nastala poistná
udalosť.
2. Poistnou udalosťou je náhodná škodová udalosť, ktorá nastala počas poistnej doby
v dôsledku vecnej škody.
3. Ak v dôsledku poistnej udalosti poistenému vznikne právo na poistné plnenie, poisťovateľ
uhradí:
a) zisk ktorý by poistený dosiahol, keby k prerušeniu prevádzky nedošlo, a to od
okamihu vzniku vecnej škody až do okamihu, od ktorého už škoda z prerušenia
prevádzky nevzniká, najdlhšie však počas doby ručenia,
b) fixné náklady, ktoré by poistený musel vynakladať, keby k prerušeniu prevádzky
nedošlo a ktoré musí poistený vynakladať aj počas prerušenia prevádzky, pokiaľ je
ich vynaloženie nutné a ekonomicky zdôvodniteľné a pokiaľ by bol poistený schopný
vytvoriť finančné zdroje na ich krytie, keby k prerušeniu prevádzky nedošlo,
c) odpisy z budov, zariadení a strojov len pokiaľ pripadajú na časti poistenej prevádzky,
ktoré nie sú zasiahnuté vecnou škodou.
4. Pri stanovení výšky poistného plnenia za škody z prerušenia prevádzky je treba vziať do
úvahy všetky okolnosti, ktoré by priaznivo alebo nepriaznivo ovplyvnili chod a výsledky
hospodárenia prevádzky v priebehu oceňovacieho obdobia, keby k prerušeniu prevádzky
nedošlo.
5. Poistenie nesmie viesť k obohateniu. Ekonomické výhody, ktoré vyplynú po skončení
oceňovacieho obdobia ako následok prerušenia prevádzky v priebehu doby ručenia, je
treba spravodlivo zohľadniť.
6. Na úhradu všetkých poistných udalostí, ktoré nastali v priebehu poistného obdobia,
poskytne poisťovateľ poistné plnenie maximálne vo výške poistnej sumy, alebo limitu
poistného plnenia, stanoveného pre príslušnú položku a dobu ručenia.
7. Poisťovateľ uhradí aj primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v mieste
vzniku poistnej udalosti, ktoré poistený vynaloží na odvrátenie alebo zmenšenie škody
z prerušenia prevádzky:
a) pokiaľ znižujú rozsah povinnosti poisťovateľa plniť,
b) pokiaľ ich poistený podľa okolností mohol považovať za potrebné, ale pre ich
naliehavosť si nemohol vopred vyžiadať súhlas poisťovateľa. V takom prípade musí
byť poisťovateľ bezodkladne informovaný o vykonaných opatreniach.
8. Poisťovateľ nehradí náklady na zmiernenie škody, pokiaľ ich vynaložením:
a) vzniká poistenému úžitok na dobu nad rámec doby ručenia,
b) boli vytvorené finančné zdroje na krytie nákladov, ktoré nie sú obsiahnuté v príslušnej
položke,
c) spolu s ostatným odškodnením presahujú stanovenú poistnú sumu, iba ak by boli
vynaložené na pokyn poisťovateľa.
9. Poisťovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť poistné plnenie z poistnej udalosti, ak
poistený porušil niektorú z povinností stanovených v čl. 10 ods. 1, písm. a) a písm. b)
ZD-PP-SE.
10. Ďalšie ustanovenia čl. 9 VPP-SE nie sú ustanoveniami tohto článku ZD-PP-SE dotknuté.
článok 8
Spoluúčasť
1. V poistnej zmluve môže byť dojednaný časový úsek, ktorý označuje dĺžku trvania škody
z prerušenia prevádzky (ďalej len časová spoluúčasť), za ktorý poisťovateľ neposkytne
poistné plnenie. Začiatok časovej spoluúčasti je zhodný so začiatkom doby ručenia.
2. Časová spoluúčasť môže byť vzájomne kombinovaná so spoluúčasťou v zmysle čl. 11
ods. 1 VPP-SE.
článok 9
Rozsah zistení znalcov
Ak sa v prípade poistnej udalosti výška poistného plnenia stanoví znaleckým konaním
v zmysle čl. 12 VPP-SE, znalecký posudok musí, pokiaľ sa obidve strany nedohodnú inak,
obsahovať predovšetkým nasledujúce zistenia:
a) výpočet ziskov a strát pre bežný rok až do začiatku prerušenia prevádzky a za
predchádzajúci účtovný rok,
b) odhad ziskov a strát, z ktorého vyplýva, ako by sa činnosť poisteného vyvíjala v priebehu
oceňovacieho obdobia bez prerušenia prevádzky,
c) výpočet ziskov a strát, z ktorého vyplýva, ako sa činnosť poisteného vyvíjala v priebehu
oceňovacieho obdobia v dôsledku prerušenia prevádzky,
d) či a akým spôsobom bolo pri stanovení výšky odškodnenia z prerušenia prevádzky
prihliadané na okolnosti, ktoré majú vplyv na povinnosti poisťovateľa plniť.
článok 10
Povinnosti poisteného
1. Okrem povinností uvedených vo VPP-SE je poistený ďalej povinný:
a) viesť priebežne účtovníctvo v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
vykonávať inventúry, zostavovať účtovné výkazy,
b) zaistiť, aby inventúrne súpisy a účtovné výkazy za tri predchádzajúce roky boli
vyhotovené v dvoch vyhotoveniach a bezpečne uložené vzájomne oddelene tak,
aby nemohli byť súčasne poškodené, zničené alebo stratené v súvislosti s vecnou
škodou.
2. V prípade vzniku vecnej škody, ktorá by mohla mať za následok prerušenie prevádzky,
je poistený ďalej povinný v súlade s VPP-SE predložiť poisťovateľovi alebo osobám ním
povereným predovšetkým inventárne knihy, účtovné uzávierky, bilancie, daňové doklady
a všetky ostatné doklady, ktoré sa viažu na činnosť podniku v bežnom účtovnom období
a za tri predchádzajúce roky.
článok 11
Záverečné ustanovenia
1. Od ustanovení týchto ZD-PP-SE je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to nie je
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.
2. ZD-PP-SE nadobúdajú účinnosť 1.5.2012.

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
Poistenie strojov a elektroniky
článok 1
Úvod né usta no ve nia
1. Zmluvné dojednania pre poistenie strojov a elektroniky (ďalej len „ZD-SE“) dopĺňajú
Všeobecné poistné podmienky poistenia strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich
fyzických osôb (ďalej len „VPP-SE“) a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
2. Pre ustanovenia, ktoré nie sú upravené ZD-SE, platia ustanovenia uvedené vo VPP-SE.
článok 2
Predmety poistenia
1.

Ak je to v poistnej zmluve osobitne dojednané, poistenie sa odchylne od čl. 4 ods. 2
písm. h) VPP-SE vzťahuje aj na ultrazvukové zariadenia, endoskopy, mobilné telefóny,
notebooky, kamery, fotoaparáty a inú prenosnú spotrebnú elektromiku.

2.

Odchylne od čl. 4 ods. 2 písm. c) VPP-SE sa poistenie vzťahuje na náklady na obnovu
softwaru, pokiaľ je neoddeliteľnou súčasťou poistenej veci. Poistenie sa nevzťahuje na
elektronické dáta poškodené, zničené, stratené, skreslené, vymazané alebo zmenené,
ako aj stratu ich použiteľnosti alebo zníženie funkčnosti pôsobením počítačového vírusu.
Poistenie sa nevzťahuje na akúkoľvek hodnotu, ktorú predstavujú samotné elektronické
dáta pre poisteného alebo pre tretiu stranu, ani keď takéto elektronické dáta nie je
možné znovu obnoviť, získať alebo zhromaždiť.
člá nok 3
Miesto poistenia

Miestom poistenia je celé územie SR pre nasledovné predmety poistenia:
a) pojazdné pracovné stroje,
b) prenosné strojné a elektronické zariadenia,
c) strojné a elektronické zariadenia zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku.
článok 4
Plnenie poisťovateľa, limity poistného plnenia
1. V prípade poistnej udalosti poisťovateľ poskytne poistné plnenie za mzdové zvýhodnenie
vyplatené za nadčasovú prácu, prácu v noci a prácu vo sviatok maximálne do limitu
poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia do
výšky 1 000 EUR, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.
2. V prípade poistnej udalosti poisťovateľ poskytne poistné plnenie za expresné príplatky
a letecké dodávky náhradných dielov maximálne do limitu poistného plnenia za jednu
a všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia do výšky 1 000 EUR, ak nie je
v poistnej zmluve dojednané inak.
3. V prípade poistnej udalosti poisťovateľ poskytne poistné plnenie za primerané a účelne
vynaložené cestovné náklady technikov a expertov súvisiace s poistnou udalosťou
maximálne do limitu poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu
poistného obdobia do výšky 1 000 EUR, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.
4. Pokiaľ oprava poškodenej časti poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti vyžaduje
previnutie, alebo výmenu agregátu v dôsledku škody na vinutí, odpočíta poisťovateľ

pri stanovení výšky poistného plnenia sumu zodpovedajúcu amortizácii vinutia alebo
vymeneného agregátu, ktorá predstavuje 10 % ročne za každý začatý rok prevádzky,
najviac však 60 % z nákladov na opravu vinutia alebo z hodnoty vymeneného agregátu.
5. V prípade poistnej udalosti vzniknutej na bloku alebo hlave motora, vrátane príslušenstva
a piestov, odpočíta poisťovateľ od hodnoty nahradzovaných poškodených častí poistenej
veci sumu zodpovedajúcu amortizácii, ktorá predstavuje 10% ročne za každý začatý
rok prevádzky, najviac však 60%.
článok 5
Spoluúčasť
Ak príde poistnou udalosťou k poškodeniu alebo zničeniu poistených prenosných
elektronických zariadení ich pádom, alebo pri dopravnej nehode, poistený sa podieľa na
poistnom plnení z každej poistnej udalosti spoluúčasťou 25% z celkovej výšky škody,
minimálne však pevnou sumou uvedenou v poistnej zmluve, pokiaľ nie je dojednané inak.
Ustanovenia čl. 11 VPP-SE nie sú týmto ustanovením dotknuté.
článok 6
Indexácia
Poistná suma bude na žiadosť poistníka pre ďalšie poistné obdobie upravená v závislosti od
zmeny indexu cien priemyselných výrobcov.
článok 7
Výklad pojmov
1. Pojazdný pracovný stroj - pre účely tohto poistenia sa ním rozumie stroj konštrukčne
a svojím vybavením určený na vykonávanie pracovných činností iných než prevádzka
v premávke na pozemných komunikáciách, ktorý sa pohybuje buď vlastnou motorickou
silou, alebo je ťahaný alebo nesený bez vlastného zdroja pohonu. Za pojazdný pracovný
stroj sa považuje aj pracovný stroj schválený na prevádzku v premávke na pozemných
komunikáciách.
2. Prenosné strojné a elektronické zariadenia - pre účely tohto postenia sa za ne považujú
také stroje alebo zariadenia, u ktorých sa ich bežná pracovná činnosť vykonáva na
rôznych miestach a je obvyklé ich do miesta výkonu pracovnej činnosti preniesť alebo
premiestniť (napr. v kufríku alebo brašni, pomocou zabudovaných koliesok a pod.).
Príkladmi takýchto zariadení sú: ručné náradie, meracie prístroje, záhradná technika,
medicínska a výpočtová technika (napr. tlakomery, endoskopy, notebooky, laptopy),
spotrebná elektronika (napr. kamery, fotoaparáty, mobilné telefóny).
3. Strojné a elektronické zariadenia zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku zariadenia s vozidlom alebo s podvozkom pevne mechanicky spojené, ktoré bez použitia
náradia nie je možné demontovať.
článok 7
Z áverečné ustanovenia
1. Od ustanovení týchto ZD-SE je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to nie je
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.
2. ZD-SE nadobúdajú účinnosť 1.5.2012.

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
Poistenie nákladu
článok 6
Spôsoby zabezpečenia poistených vecí proti krádeži vlámaním do vozidla,
krádeži vozidla a lúpeži

článok 1
Úvodné ustanovenia
Zmluvné dojednania pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
počas prepravy (ďalej len „ZD-N“) dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky poistenia
majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb počas prepravy (ďalej len „VPP-N“)
a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
článok 2
Poistné riziká

1. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie nákladu pre skupinu rizík – rozšírené
riziko, poisťovateľ poskytne poistné plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej
krádežou vlámaním do vozidla alebo krádežou vozidla, do výšky limitov poistného
plnenia uvedených v Tabuľke č. 1. Limity poistného plnenia závisia od bezpečnostnej
triedy, úrovne zabezpečenia vozidla a spôsobu odstavenia vozidla s nákladom v čase
poistnej udalosti.
Tabuľka č. 1

Podľa VPP-N je možné poistenie dojednať pre skupiny rizík:
a) základné riziko – v rozsahu čl. 3 VPP-N,
b) rozšírené riziko – v rozsahu čl. 4 VPP-N.

Odstavenie vozidla s nákladom v čase poistnej udalosti
Bezp.
Zabezpečenie
trieda pre
vozidla
krádež

článok 3
Predmety poistenia, poistná suma, poistná hodnota
1. Predmetmi poistenia sú výrobné a prevádzkové zariadenia a zásoby vo vlastníctve
poisteného, evidované v účtovnej evidencii, prípadne cudzie veci (veci na leasing,
v prenájme, cudzie veci prevzaté za účelom vykonania objednanej činnosti), ktoré je
možné zdokladovať (napr. leasingovou zmluvou, nájomnou zmluvou, respektíve knihou
evidencie prevzatých zakázok). Sú poistené do výšky poistnej sumy stanovenej poistníkom,
uvedenej v poistnej zmluve.

1, 2

2. Poistenie sa dojednáva na novú hodnotu, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané
inak.

3

3. Pokiaľ sa dojedná poistenie na časovú hodnotu, vzťahuje sa len na predmety poistenia
konkrétne uvedené v poistnej zmluve.
4

článok 4
Spoluúčasť
1. Poistený sa podieľa na poistnom plnení základnou spoluúčasťou vo výške 50 EUR, pokiaľ
nie je dojednané inak.
2. Pri poistení rizika krádeže vlámaním do vozidla alebo krádeže vozidla sa poistený podieľa
na poistnom plnení pevne stanovenou sumou vo výške uvedenej v Tabuľke č. 1.
3. V prípade, že sa dojedná vyššia základná spoluúčasť ako uvedená v ods. 1 tohto článku,
platí táto vyššia spoluúčasť aj pre riziko krádeže vlámaním do vozidla alebo krádeže
vozidla, pokiaľ je vyššia ako spoluúčasť uvedená v Tabuľke č. 1.

Limit
(EUR)

Spoluúč.
(EUR)

pod stálym
dohľadom

Limit
(EUR)

Spoluúč.
(EUR)

Limit
(EUR)

Spoluúč.
(EUR)

50

základné

2 000

200

5 000

200

20 000

rozšírené

5 000

200

7 000

200

PS*)

50

špeciálne

7 000

200

10 000

200

PS*)

50
50

základné

-

-

2 000

200

10 000

rozšírené

2 000

200

5 000

200

PS*)

50

špeciálne

5 000

200

7 000

200

PS*)

50

5 000

50

základné

-

-

rozšírené

-

-

2 000

200

20 000

50

špeciálne

-

-

5 000

200

PS*)

50

-

-

*) PS - poistná suma
2. Limit poistného plnenia v prípade poistnej udalosti spôsobenej lúpežou je:
a) 5 000 EUR,
b) 10 000 EUR, ak vykonáva prepravu jedna osoba vybavená obranným sprejom,
c) 30 000 EUR, ak vykonávajú prepravu minimálne dve osoby, pričom aspoň jedna
z nich je vybavená obranným sprejom,
d) 50 000 EUR, ak vykonávajú prepravu minimálne dve osoby, pričom aspoň jedna
z nich je ozbrojená strelnou zbraňou pripravenou na obranu.

4. Výška spoluúčasti sa odpočítava od výsledného poistného plnenia.

článok 7
Výklad pojmov
Definície zabezpečenia vozidla:

článok 5
Rozšírenie územnej platnosti
Ak je v poistnej zmluve dojednané, rozširuje sa miesto poistenia o krajiny zóny I alebo II:
2.Krajiny zóny II

1. Krajiny zóny I

kontrolované
parkovanie

bez dohľadu

1. Základné – vozidlo proti krádeži celého vozidla zabezpečené funkčnými zámkami
na dverách a navyše chránené jedným z nasledovných spôsobov:
a) odnímateľným alebo s vozidlom pevne spojeným mechanickým zabezpečovacím
zariadením,
b) imobilizérom,
c) elektronickým vyhľadávacím systémom.

Andorra

AND

Bulharsko

BG

Belgicko

B

Chorvátsko

HR

Česká republika

CZ

Estónsko

ES

Dánsko

DK

Grécko

GR

Fínsko

SF

Litva

LA

3. Špeciálne – základné + rozšírené

Francúzsko

F

Lotyšsko

LT

Poistený je povinný udržiavať zabezpečovacie zariadenia proti krádeži v prevádzkyschopnom
stave a používať ich pri každom opustení vozidla.

2. Rozšírené – vozidlo proti krádeži celého vozidla zabezpečené funkčnými zámkami
na dverách a navyše zabezpečené proti vniknutiu do nákladového priestoru poplachovým
systémom s akustickým vývodom alebo hlásením na zariadenie pod stálou kontrolou
oprávnenej osoby.

Holandsko

NL

Poľsko

PL

Írsko

IRL

Rumunsko

RO

Definície spôsobov odstavenia vozidla:

Island

IS

Turecko - európska časť

TR

Lichtenštajnsko

FL

1. Bez dohľadu – vozidlo odstavené na nevyhnutnú dobu v čase 6:00 – 22:00 na mieste
na to určenom vo vnútri obce alebo na parkovisku označenom dopravným značením
mimo obce.

Luxembursko

L

Maďarsko

H

Malta

M

Monako
Nemecko

MC
D

Nórsko

N

Portugalsko

P

Rakúsko

A

San Marino

RSM

Slovinsko

SLO

Španielsko

E

Švajčiarsko

CH

Švédsko
Taliansko

S
I

2. Kontrolované parkovanie – vozidlo odstavené:
a) na parkovisku, ktoré je pod dohľadom zamestnanca určeného na kontrolu vchádzajúcich
a vychádzajúcich vozidiel, alebo
b) na parkovisku, ktoré je pod kontrolou kamerového systému so záznamom, alebo
c) na pozemku vybavenom funkčným oplotením celého pozemku s minimálnou výškou
190 cm a uzamknutou bránou, alebo
d) na pozemku pri trvale obývanom rodinnom dome vybavenom funkčným oplotením
celého pozemku a uzamknutou bránou.
3.

Pod stálym dohľadom – vozidlo odstavené:
a) a nepretržite fyzicky strážené osobou nachádzajúcou sa vo vozidle, schopnou
zasiahnuť v záujme ochrany poistených vecí (v takom prípade sa nevyžaduje
žiadne iné zabezpečenie vozidla a limit poistného plnenia je poistná suma), alebo
b) a nepretržite fyzicky strážené osobou nachádzajúcou sa v jeho bezprostrednej
blízkosti, schopnou zasiahnuť v záujme ochrany poistených vecí, alebo
c) na fyzicky stráženom pozemku vybavenom funkčným oplotením celého pozemku
s minimálnou výškou 190 cm a uzamknutou bránou, alebo
d) v samostatnej uzamknutej garáži/budove.
článok 8
Záverečné ustanovenia

Vatikán

SCV

1. Od ustanovení týchto ZD-N je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to nie je
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.

Veľká Británia

GB

2. ZD-N nadobúdajú účinnosť 1.5.2012

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
Stavebné poistenie
článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné dojednania pre stavebné poistenie (ďalej len „ZD-CAR“) dopĺňajú, prípadne
upravujú Oddiel I Všeobecných poistných podmienok poistenia stavebných prác proti
všetkým rizikám, účinných odo dňa 1.5.2012 (ďalej len „VPP-CAR-COM“) v ustanoveniach
tu uvedených.
2. ZD-CAR menia a dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami Allianz - Slovenskej
poisťovne,a.s. účinné odo dňa 11.03.2007 (ďalej len „VPP-Z“) v ustanoveniach tu
uvedených a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
3. Okrem poisteného uvedeného v poistnej zmluve v súlade s čl. 1 ods. 4 VPP-CAR-COM
sú poistené aj zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo uvedenej v poistnej zmluve
vrátane subdodávateľov vykonávajúcich objednané stavebné práce, ktorých dodávky
sú zahrnuté do poistnej sumy pre budované dielo, pokiaľ uvedené subjekty majú
príslušné oprávnenie k vykonávaniu objednaných stavebných prác.
4. V ostatných ustanoveniach nie sú VPP-CAR-COM a VPP-Z týmito ZD CAR dotknuté.
Oddiel I – Poistenie majetku
článok 2
Poistné riziká
1. Dodatočne k Oddielu I, čl. 12 ods. 2 VPP-CAR-COM sa týmito ZD-CAR rozširuje poistné
krytie o riziko škôd spôsobených v mieste poistenia krádežou, alebo lúpežou v mieste
poistenia.
2. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola spôsobená:
a) krádežou,
b) lúpežou v mieste poistenia,
c) vandalizmom,
a ďalej ak príde k poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci pri pokuse o vykonanie
činov uvedených v tomto odseku pod písm. a) a b). Poistenie tohto rizika sa nevzťahuje
na škody spôsobené úmyselným konaním poisteného, alebo zamestnancov poisteného,
ak toto konanie bolo uskutočnené v mieste poistenia počas doby, kedy bol umožnený
prístup do miesta poistenia pre týchto zamestnancov.
článok 3
Predmety poistenia
1. Pokiaľ je v poistnej zmluve ako predmet poistenia dojednaný majetok vo vlastníctve,
v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, nachádzajúci sa v mieste poistenia:
a) poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré boli spôsobené alebo vznikli stavbou alebo
montážou vecí poistených v zmysle Oddielu I VPP CAR COM,
b) poisťovateľ nahradí poistenému škodu na poistenom majetku iba vtedy, ak je tento
majetok pred začatím stavebných prác v dobrom stave (t.j. spôsobilý na užívanie,
bez technických chýb) a pokiaľ boli vykonané nevyhnutné bezpečnostné opatrenia,
c) v prípade škôd spôsobených vibráciami alebo oslabením či odstránením nosných
prvkov tohto predmetu poistenia poisťovateľ poskytne poistné plnenie iba za
škody, ku ktorým dôjde v dôsledku úplného alebo čiastočného zrútenia poisteného
majetku, avšak nie za škody, ktoré neovplyvňujú negatívne statiku poisteného
majetku,
d) poistenie tohto predmetu poistenia sa nevzťahuje na:
- škody spôsobené prírodnými živlami alebo inými príčinami, nesúvisiacimi
so stavbou alebo montážou,
- škody, ktoré možno vzhľadom k povahe stavebných prác alebo spôsobu ich
vykonania predpokladať,
- náklady na preventívne opatrenia na minimalizáciu možnosti vzniku škody,
ktoré boli vynaložené počas poistnej doby,
- škody spôsobené stratou, krádežou vrátane pokusu o krádež alebo lúpežou.
článok 4
Predmety pripoistenia, limity poistného plnenia
1. Odchylne od čl. 13 ods. 3 písm. a) a čl. 13 ods. 4 písm. a) VPP-CAR-COM sa poistenie
vzťahuje aj na škodu, ktorá vznikla na správne vyhotovených častiach poistenej veci
v dôsledku udalostí, ktorých príčinou bola chyba materiálu a/alebo chybne vykonaná
práca a/alebo chybný projekt, do výšky 1 000 EUR v jednom poistnom období a za
každú prílohu poistnej zmluvy, na ktorej je dojednané stavebné poistenie a ak predmet
poistenia na tejto prílohe bol poškodený, zničený alebo stratený poistnou udalosťou.
2. Ak je v poistnej zmluve dojednané, poskytne poisťovateľ poistné plnenie aj za škody na
predmete poistenia, ktoré sa prejavia počas záručného obdobia uvedeného v poistnej
zmluve, za predpokladu, že boli spôsobené v mieste poistenia počas vykonávania
stavebných prác, pred vystavením preberacieho protokolu o prevzatí predmetu poistenia.
3. Poisťovateľ uhradí v jednom poistnom období a za každú prílohu poistnej zmluvy,
na ktorej je dojednané stavebné poistenie a ak predmet poistenia na tejto prílohe bol
poškodený, zničený alebo stratený poistnou udalosťou, do výšky 1 000 EUR:
a) náklady na odpratanie zvyškov poistenej veci poškodenej alebo zničenej poistnou
udalosťou, vrátane strhnutia stojacich častí, odvozu sutín a iných zvyškov k najbližšej
skládke a za ich uloženie alebo zničenie,
b) mzdové zvýhodnenia vyplatené za nadčasovú prácu, prácu v noci, prácu vo sviatok
a expresné príplatky za dopravu; podmienkou je, že tieto dodatočné náklady boli
vynaložené v súvislosti so škodou na poistených veciach, na ktoré sa vzťahuje
povinnosť poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie podľa poistnej zmluvy,
c) primerané a účelne vynaložené cestovné náklady technikov a expertov súvisiace
s poistnou udalosťou; externý technik, špecialista alebo expert je pre účely poistnej
zmluvy osoba iná ako poistený alebo jeho zamestnanec; náklady predstavujú pre
účely týchto ZD-CAR primerané náklady na stravu, primerané náklady na ubytovanie,
náhradu za čas strávený na ceste a cestovné náhrady (náhrada za precestované
kilometre, alebo cena cestovného lístka/letenky),
d) letecké dodávky náhradných dielov; podmienkou je, že tieto dodatočné náklady
boli vynaložené v súvislosti so škodou vzniknutou na poistených veciach, na ktorú
sa vzťahuje povinnosť poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie podľa poistnej zmluvy.

4. Poistné krytie sa rozširuje aj na škodu spôsobenú počas poistnej doby stavebnými
prácami na veciach poistených podľa Oddielu I VPP-CAR-COM na tých častiach poistenej
budovanej stavby, ktoré boli prevzaté alebo uvedené do prevádzky po vzniku poistenia.
Takéto rozšírenie poistného krytia začína okamihom prevzatia alebo uvedenia časti
poistenej stavby do prevádzky a končí po uplynutí 6 mesiacov odo dňa jej prevzatia
alebo uvedenia do prevádzky, najneskôr však zánikom poistenia podľa poistnej zmluvy.
5. Ak je v poistnej zmluve dojednané, rozširuje sa poistné krytie o daň z pridanej hodnoty,
ktorú je poistený povinný odviesť do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za poistené
veci v prípade poistnej udalosti.
6. Pre položky v ods. 1 a ods. 3 tohto článku sa môže dohodnúť zvýšenie uvedených limitov
poistného plnenia o poistné sumy uvedené v jednotlivých prílohách poistnej zmluvy.
článok 5
Poistná suma
Odchylne od čl. 14 ods. 1 písm. b) VPP-CAR-COM sa poistenie pre stavebné stroje, strojové
zariadenia, zariadenie staveniska a majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo
v správe poisteného, poisťuje na prvé riziko v zmysle čl. 14 ods. 3 VPP CAR-COM.
článok 6
Limity poistného plnenia a spôsob zabezpečenia poistených vecí proti krádeži,
lúpeži v mieste poistenia a vandalizmom po vlámaní
1. Ak bola spôsobená škoda na poistenej veci krádežou, pre stanovenie výšky poistného
plnenia je rozhodujúci stav zabezpečenia miesta poistenia v dobe vzniku poistnej udalosti.
2. Ak dôjde ku krádeži poistených vecí z uzamknutého priestoru alebo k poškodeniu
poistených vecí vandalizmom po vlámaní v zmysle týchto ZD-CAR, poskytne poisťovateľ
poistné plnenie do výšky limitov poistného plnenia z jednej poistnej udalosti:
a) do 20 000 EUR ak budú poistené veci zabezpečené nasledovným spôsobom:
- všetky vstupy do priestoru, v ktorom sa nachádzajú poistené veci musia byť
zabezpečené pevnými dverami, v zárubniach zabezpečených proti
roztiahnutiu, uzamykateľnými bezpečnostnou profilovou cylindrickou vložkou
alebo visiacim zámkom,
- bezpečnostná profilová cylindrická vložka musí byť odolná voči vyhmataniu,
vytlačeniu a chránená bezpečnostným štítom proti rozlomeniu,
- ostatné otvory do priestoru, v ktorom sa nachádzajú poistené veci musia byť
zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť bez
ich poškodenia.
Uvedené uzamykacie systémy môžu byť nahradené mechanickými systémami
podobnej alebo vyššej kvality.
b) do 50 000 EUR ak budú poistené veci zabezpečené v rozsahu písm. a) a zároveň:
- dverné krídla priestorov, v ktorých sú umiestnené poistené veci, sú
v zatvorenom stave zabezpečené proti vyveseniu, rám dverí musí byť odolný
proti roztlačeniu a pevne ukotvený, dvere musia byť opatrené bezpečnostnou
cylindrickou vložkou chránenou bezpečnostným štítom proti rozlomeniu,
odvŕtaniu, vyhmataniu, vytlačeniu a vytrhnutiu,
- všetky kritické otvory musia byť chránené sklom osadeným v pevnom ráme,
na ktorom je nalepená bezpečnostná fólia hrúbky min. 200 μm alebo
za ktorým je z vnútornej strany priestoru osadená oceľová zvarovaná sieť
s priemerom prútu min. 6 mm a max. veľkosťou oka 225 cm2, pripevnená
po obvode do steny alebo do rámu okna.
3. Ak dôjde ku krádeži poistených vecí uložených mimo budovy alebo k poškodeniu
poistených vecí vandalizmom po vlámaní v zmysle týchto ZD-CAR, poskytne poisťovateľ
poistné plnenie len za veci, ktorých uskladnenie mimo budovy je obvyklé, nasledovne:
a) do 2 000 EUR, ak boli poistené veci uložené na oplotenom mieste s minimálnou
výškou oplotenia 190 cm, s uzamknutými vstupnými otvormi a v nočných hodinách
nepretržite osvetlené,
b) do 20 000 EUR , ak boli poistené veci uložené spôsobom uvedeným v písm. a)
a v mimopracovnej dobe strážené fyzickou strážou alebo ak je vybavené funkčnou
elektrickou zabezpečovacou signalizáciou s lokálnym vývodom signálu,
c) do 50 000 EUR, ak boli poistené veci uložené a zabezpečené minimálne v rozsahu
písm. b) a s napojením elektrickej zabezpečovacej signalizácie na pult centralizovanej
ochrany alebo s trvalým strážením v mieste poistenia fyzickou strážou buď ozbrojenou
strelnou zbraňou pripravenou na obranu alebo so služobným psom.
úpeži poistených vecí spáchanej v budove alebo
4. Ak dôjde v zmysle týchto ZD-CAR k lú
na pozemku v mieste poistenia, poskytne poisťovateľ poistné plnenie:
a) do 5 000 EUR,
b) do 20 000 EUR , ak je miesto poistenia chránené elektrickou zabezpečovacou
signalizáciou proti lúpežnému prepadnutiu s napojením na pult centralizovanej
ochrany alebo s trvalým strážením fyzickou strážou ozbrojenou strelnou zbraňou
pripravenou na obranu.
5. Poistený je povinný v prípade straty kľúča od vstupných dverí do miesta poistenia alebo
od úschovného objektu, kde sú poistené veci uložené v súlade s dojednanými
podmienkami, bezodkladne zabezpečiť výmenu existujúceho zámku iným zámkom
minimálne rovnakého druhu a kvality.
článok 7
Osobitné obmedzenia poistného krytia
1. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škodu na poistených veciach priamo alebo
nepriamo spôsobenú
a) povodňou, ktorá nebola spôsobená aspoň 20 ročným prietokom vody,
b) zrážkami, ak tieto neboli v mieste poistenia klasifikované príslušnou oprávnenou
inštitúciou ako katastrofálny lejak.
2. Ak dôjde k zosuvu pôdy, poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za náklady vynaložené
na odstránenie sutín po zosuve pôdy, ktoré prekročia náklady na vyťaženie pôvodného
materiálu v úseku postihnutom zosuvom.
3. Pre pilótové základy a oporné múry sa toto poistenie nevzťahuje na:
a) náklady vynaložené na výmenu alebo opravu pilót alebo prvkov paženia alebo
oporných múrov,

- ktoré boli počas stavby nesprávne umiestnené, zarovnané alebo sa vzpriečili,
- ktoré boli poškodené alebo stratené v dôsledku zarážania alebo vyťahovania,
alebo
- ktoré boli zablokované zaseknutým alebo poškodeným pilótovacím zariadením
alebo výstužou,
b) opravu nedoliehajúcich alebo rozpojených výpažníc,
c) opravu akýchkoľvek priesakov alebo vniknutia materiálu akéhokoľvek druhu,
d) vypĺňanie dutín a medzier alebo chýbajúceho bentonitu,
e) náklady vzniknuté v súvislosti s tým, že pilóty alebo základové prvky neprešli
záťažovými testmi, alebo inak nedosiahli požadovanú únosnosť,
f) obnovovanie, vyrovnávanie profilov alebo rozmerov.
Výluky uvedené v čl. 4 ods. 2 ZD-CAR sa nevzťahujú na škody spôsobené živelnými rizikami.
Článok 8
Výklad pojmov
1. V zmysle týchto ZD-CAR sa za krádež považuje zmocnenie sa poistenej veci vlámaním
alebo prekonaním prekážky.
1.1. Za vlámanie sa považuje:
a) vniknutie páchateľa do miesta poistenia tak, že ho otvoril:
a.a) nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie,
a.b) iným preukázateľne násilným spôsobom,
a.c) kľúčom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa zmocnil vlámaním
alebo lúpežou v mieste poistenia alebo mimo miesta poistenia.
b) vniknutie páchateľa do trezoru, ktorého obsah je poistený, tak, že ho otvoril:
b.a) nástrojom alebo spôsobom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie,
b.b) spôsobom alebo kľúčom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa zmocnil:
- vlámaním do úschovného objektu, ktorý je zabezpečený minimálne tak
ako trezor, v ktorom sú uložené poistené veci,
- vlámaním do úschovného objektu uzamykateľného dvoma zámkami,
ktorých kľúče sú uložené oddelene mimo miesta poistenia,
- lúpežou mimo miesta poistenia.
1.2. Za prekonanie prekážky sa považuje:
a) preukázateľné prekonanie prekážky alebo opatrenia chrániaceho poistenú vec
pred krádežou,
b) ukrytie sa páchateľa v mieste poistenia a zanechanie stôp dokazujúcich jeho
nepovolenú prítomnosť v mieste poistenia.
2. V zmysle týchto ZD-CAR sa za lúpež v mieste poistenia považuje zmocnenie sa veci
páchateľom:
a) použitím násilia alebo hrozby bezprostredného násilia proti poistenému alebo
jeho zástupcovi,
b) využitím zníženého odporu poisteného alebo jeho zástupcu v dôsledku jeho fyzického
oslabenia po nehode (nie v príčinnej súvislosti s vedomým požitím alkoholu, drog
alebo zneužitím liekov) alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť
zodpovedný.
Za zástupcu poisteného sa považujú jeho zamestnanci, osoby, ktorým poistený zveril
poistené veci alebo osoby poverené strážou miesta poistenia.
3. V zmysle týchto ZD-CAR sa za vandalizmus považuje poškodenie alebo zničenie poistenej
veci páchateľom po vlámaní alebo prekonaní prekážky v zmysle ods. 1.1 alebo 1.2
tohto článku.
Definície mechanického zabezpečenia
1. Visiaci zámok – bezpečnostný visiaci zámok s tvrdeným strmeňom min. priemeru 10 mm
alebo tvarovou ochranou strmeňa voči prestrihnutiu. Oko petlice, ktorým prechádza
strmeň a petlica vrátane jej uchytenia musia mať rovnakú mechanickú pevnosť ako
strmeň zámku.
2. Kritický otvor - otvor v konštrukcii stavby (napr. okno) s plochou väčšou ako 400 cm2
alebo s rozmerom väčším ako 20 cm v jednom smere, s výškou spodného okraja do 3 m
vo vertikálnom smere od zeme alebo iného miesta umožňujúceho prístup. Najmenšia
vzdialenosť od miesta umožňujúceho dosiahnuť úroveň otvoru v horizontálnom smere
je 1,20 m (napr. od stromu, bleskozvodu, požiarneho rebríka a pod.) Za kritický otvor
sa považuje aj otvor na vstupných dverách.
3. Mreže - musia byť tvorené oceľovými prútmi s min. prierezom 100 mm2, s veľkosťou
oka max. 400 cm2. Mreže musia byť pevne ukotvené v stene alebo ráme okna (resp.
výkladu) zvonka nedemontovateľnými prvkami v minimálne 4 bodoch v max. odstupoch
500 mm.
4. Fyzická stráž – bezprostredné stráženie objektu, priestoru alebo predmetov fyzickými
osobami. Osoby musia vykonávať v mieste poistenia obhliadky kontrolovateľným
spôsobom (napr. kontrolné hodiny, kontrola nadriadeným, kamerový systém
so záznamom).
5. Služobný pes – pes spôsobilý pre strážnu službu s osvedčením o absolvovaní príslušného
výcviku.
Definície zabezpečenia elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS):
1. elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS, poplachový systém na hlásenie narušenia)
- systém na detekciu a indikáciu prítomnosti, vstupu alebo pokusu o vstup neoprávnenej
osoby do stráženého objektu alebo priestoru. EZS musí spĺňať požiadavky príslušných
technických predpisov a technických noriem pre poplachové systémy EZS. Pred uvedením
EZS do činnosti musí byť vykonaná skúška činnosti EZS, vrátane prenosu poplachového
signálu. Následne sa musí pravidelne kontrolovať základná funkčnosť zariadenia EZS
podľa pokynov výrobcu zariadenia a musia sa vykonávať pravidelné odborné prehliadky
a skúšky zariadenia podľa príslušnej technickej normy.
2. lokálny vývod signálu - vývod poplachového signálu na akustickú a optickú signalizáciu,
umiestnenú priamo v chránenom priestore alebo jeho bezprostrednej blízkosti.

Signalizácia (akustický a optický hlásič) musí byť umiestnená zvonka budovy alebo
v chránenom priestore tak, aby nebola ľahko dosiahnuteľná zo zeme, okien, balkónov
a podobne, bez použitia pomocných prostriedkov (rebrík, náradie a pod.). Uznané
budú len inteligentné akustické hlásiče (s kontaktom samoochrany) a s vlastným
zálohovaním.
3. PCO - pult centralizovanej ochrany prevádzkovaný políciou alebo súkromnou
bezpečnostnou službou (SBS), ktorý musí spĺňať všetky požiadavky platných slovenských
technických noriem pre poplachové systémy. Prevádzkovateľ pultu musí disponovať
zásahovou jednotkou.
Oddiel II – Poistenie zodpovednosti za škodu
článok 9
Výklad pojmov
1. Slová a slovné spojenia, ktoré sú v texte Oddielu II týchto ZD-CAR uvedené v úvodzovkách,
majú pre účely tohto poistenia svoj osobitný význam definovaný buď v týchto ZD-CAR
v čl. 9 Výklad pojmov alebo vo VPP-Z v čl. 2 Výklad pojmov.
2. „Ušlý zisk“ je to, čo poškodený mohol získať, nebyť vzniku škody. Podstatou ušlého
zisku je ujma vyjadriteľná v peniazoch, spočívajúca v tom, že poškodený v dôsledku
škodovej udalosti nedosiahne rozmnožovanie majetkových hodnôt, ktoré sa dalo
očakávať pri pravidelnom chode veci, t.j. keby nebolo došlo k vzniku škody. Ušlý zisk je
súčasťou náhrady „škody“ len pokiaľ je súčasťou vymedzenia „škody na zdraví“ alebo
„škody na veci“ podľa VPP-Z.
3. „Vedomá nedbanlivosť“ je také konanie alebo opomenutie, o ktorom poistený vedel, že
ním môže škodu spôsobiť, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že ju nespôsobí.
článok 10
Rozsah poistenia
1. V súlade s čl. 3 ods. 2 VPP-Z sa poistenie vzťahuje na zodpovednosť za „škodu“ spôsobenú
v súvislosti s uskutočňovaním stavieb a ich zmien, prípravnými prácami k realizácii
stavby, dokončovacími stavebnými prácami, vykonávaním remeselných stavebných
živností v zmysle a v rozsahu platného oprávnenia poisteného, vrátane zodpovednosti
za „škodu“ spôsobenú vadným „výrobkom“ poisteného.
2. Poisťovateľ nahradí za poisteného nároky na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
uplatnené zdravotnými poisťovňami voči poistenému a nároky na náhradu vyplatených
dávok Sociálnej poisťovne uplatnené voči poistenému (ďalej len „regresné náhrady
zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne“) za „škodu na zdraví“, za ktorú poistený
zodpovedá poškodenému (s výnimkou „zamestnanca“).
3. V poistnej zmluve je možné pripoistiť:
a) zodpovednosť za „škodu na veci“ spôsobenú na prenajatých nehnuteľnostiach
požiarom, výbuchom alebo vodou z vodovodného zariadenia, pokiaľ poistený za
„škodu“ zodpovedá a prenajaté nehnuteľnosti používa na výkon poistenej činnosti,
b) zodpovednosť za „škodu“ spôsobenú v dôsledku vibrácií, výkonu demolačných
alebo búracích prác, ak má poistený oprávnenie na výkon týchto činností,
c) zodpovednosť za „škodu na veci“ spôsobenú na nadzemných alebo podzemných
vedeniach akéhokoľvek druhu. Pripoistenie sa vzťahuje iba na fyzické poškodenie
nadzemného alebo podzemného vedenia bez následnej majetkovej ujmy alebo
ušlého zisku.
4. Pripoistenia v zmysle ods. 3 tohto článku sa dojednávajú do výšky „sublimitu“, uvedeného
v poistnej zmluve, ako maximálna výška náhrady „škody“ pre jednu a všetky „škodové
udalosti“ vzniknuté počas jedného poistného obdobia.
článok 11
Výluky z poistenia
1. V súlade s čl. 4 ods. 6 VPP-Z sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje aj na zodpovednosť
za „škodu“ vyplývajúcu alebo spôsobenú navzájom medzi poistenými.
2. V súlade s čl. 4 ods. 6 VPP-Z sa dojednáva, že poistenie sa ďalej nevzťahuje aj na
zodpovednosť za „škodu“ vyplývajúcu alebo spôsobenú:
a) na ktorejkoľvek časti budovaného diela, na ktorom poistený vykonáva „poistenú
činnosť“,
b) v dôsledku „vedomej nedbanlivosti“ poisteného,
c) výkonom činnosti stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho,
d) výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzí, tunelov, mostov, razením
baní,
e) stratou veci,
f) demolačnými prácami za použitia nálože, trhaviny, granátu alebo iných výbušných
hmôt vrátane odstrelov s použitím priemyselných výbušnín,
g) porušením statiky stavieb,
h) na nadzemných alebo podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu, pokiaľ poistenému
nebol vydaný súhlas na vykonávanie činnosti v ich blízkosti alebo pokiaľ poistený
nezistil presnú polohu podzemných vedení v podzemných mapách (nákresoch
uloženia podzemných vedení),
i) výkonom „poistenej činnosti“ bez platného stavebného povolenia, príp. ohlásenia
stavby stavebnému úradu,
j) výkonom „poistenej činnosti“ osobami bez platného oprávnenia.
článok 12
Záverečné ustanovenia
1. Od ustanovení týchto ZD-CAR je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to nie je
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.
2. ZD-CAR nadobúdajú účinnosť 1.5.2012.

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Tieto zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými
a podnikajúcimi fyzickými osobami (ďalej len „ZD-Z“) menia a dopĺňajú Všeobecné
poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými
a podnikajúcimi fyzickými osobami Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. účinné odo dňa
11.03.2007 (ďalej len „VPP-Z“) v ustanoveniach tu uvedených a sú neoddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy.
2. Slová a slovné spojenia, ktoré sú v texte týchto ZD-Z uvedené v úvodzovkách majú pre
účely tohto poistenia svoj osobitný význam definovaný buď v týchto ZD-Z v čl. 2 Výklad
pojmov alebo vo VPP-Z v čl.2 Výklad pojmov.
Článok 2
Výklad pojmov
1. „Škoda“ je okrem definície v čl. 2 ods. 4. písm. a) VPP-Z aj škoda na veciach spôsobená
krádežou „odložených vecí zamestnancov“ poisteného alebo „vnesených alebo odložených
vecí návštevníkov“ poisteného, avšak len za predpokladu, že ku krádeži došlo prekonaním
prekážky alebo opatrení chrániacich vec pred krádežou.
2. „Odložené veci zamestnancov“ sú veci, ktoré odložil „zamestnanec“ poisteného pri
plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na mieste na to určenom alebo
na mieste, kde sa obvykle odkladajú.
3. „Vnesené alebo odložené veci návštevníkov“ sú veci, ktoré vniesla ubytovaná fyzická
osoba alebo boli pre ňu vnesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie
alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané poistenému alebo
niektorému z jeho „zamestnancov“, pokiaľ je „poistenou činnosťou“ poskytovanie
ubytovacích služieb alebo, ktoré odložil návštevník poisteného na mieste na to určenom
alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú a pokiaľ „poistená činnosť“ je obvykle spojená
s ich odkladaním.
4. „Zamestnanec“ je každá fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s poisteným
na základe pracovnej zmluvy alebo na základe dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru.
5. „Spolupracujúca osoba“ je spolupoistená osoba uvedená v poistnej zmluve, ktorá vykonáva
„poistenú činnosť“ na základe oprávnenia v tom istom rozsahu ako má poistený.
6. „Ušlý zisk“ je to, čo poškodený mohol získať, nebyť vzniku škody. Podstatou ušlého
zisku je ujma vyjadriteľná v peniazoch, spočívajúca v tom, že poškodený v dôsledku
škodovej udalosti nedosiahne rozmnoženie majetkových hodnôt, ktoré sa dalo očakávať
pri pravidelnom chode veci, t.j. keby nebolo došlo k vzniku škody. Ušlý zisk je súčasťou
náhrady „škody“ len pokiaľ je súčasťou vymedzenia „škody na zdraví“ alebo „škody na
veci“ podľa VPP-Z.
7. „Vedomá nedbanlivosť“ je také konanie alebo opomenutie o ktorom poistený vedel, že
ním môže škodu spôsobiť, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že ju nespôsobí.
8. „Výpočet obratu“ je ustanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Článok 3
Zodpovednosť za „škodu“ spôsobenú „poistenou činnosťou“
1. V súlade s čl. 3 ods. 2 písm. a) VPP-Z sa poistenie vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného
za „škodu „ vyplývajúcu alebo spôsobenú:
a) výkonom vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, pokiaľ tieto slúžia na výkon „poistenej
činnosti“ uvedenej v poistnej zmluve,
b) prevádzkovaním sociálnych a rekreačných zariadení pre „zamestnancov“ poisteného
a organizovaním podnikových podujatí,
c) predvádzaním „výrobkov“ a účasťou na výstavách a veľtrhoch, pokiaľ priamo súvisia
s „poistenou činnosťou“ uvedenou v poistnej zmluve, okrem predvádzania
„motorových vozidiel“, lietadiel alebo plavidiel,
d) na „odložených veciach zamestnancov“ poisteného do „sublimitu“ 2 500 EUR na
jednu vec a maximálne 10 000 EUR za všetky veci, tým nie je dotknuté obmedzenie
rozsahu zodpovednosti poisteného za škodu na „odložených veciach zamestnancov“,
ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom. V takom prípade poisťovateľ
plní iba do výšky ustanovenej príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom,
bez ohľadu na skutočnosť, či je „zamestnanec“ s poisteným v pracovnoprávnom
vzťahu,
e) na „veciach vnesených alebo odložených návštevníkmi“ poisteného do „sublimitu“
2 500 EUR na jednu vec a maximálne 10 000 EUR za všetky veci,
f) držbou zvierat využívaných výlučne na zabezpečenie stráženia prevádzkovaných
objektov „zamestnancami“ poisteného a za podmienky, že objekty slúžia
k prevádzkovaniu „poistenej činnosti“ uvedenej v poistnej zmluve,
g) prevádzkou športového zariadenia alebo zariadenia slúžiaceho na regeneráciu,
rekondíciu a nachádzajúceho sa v priestoroch ubytovacieho zariadenia, ak je poistený
oprávnený na tieto činnosti.
2. Poisťovateľ nahradí za poisteného nároky na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
uplatnené zdravotnými poisťovňami voči poistenému a nároky na náhradu vyplatených
dávok Sociálnej poisťovne uplatnené voči poistenému (ďalej len „regresné náhrady
zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne“) za „škodu na zdraví“, za ktorú poistený
zodpovedá poškodenému (s výnimkou „zamestnanca“).
3. V poistnej zmluve je možné ďalej pripoistiť:
a) regresné náhrady zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne za pracovný úraz
a chorobu z povolania, za ktoré poistený zodpovedá svojím zamestnancom,
b) zodpovednosť za „škodu“ spôsobenú na prenajatých nehnuteľnostiach požiarom,
výbuchom alebo vodou z vodovodného zariadenia, pokiaľ poistený za „škodu“
zodpovedá a prenajaté nehnuteľnosti používa na výkon „poistenej činnosti“,
c) rozšírenie územnej platnosti mimo územia Slovenskej republiky.
4. Pripoistenia v zmysle ods. 3 písm. a) a b) tohto článku sa dojednávajú do výšky „sublimitu“,
uvedeného v poistnej zmluve, ako maximálna výška náhrady „škody“ pre jednu a všetky
„škodové udalosti“ vzniknuté počas jedného poistného obdobia.
5. V súlade s čl. 4 ods. 6 VPP-Z sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za „škodu“ vyplývajúcu alebo spôsobenú:
a) v dôsledku „vedomej nedbanlivosti“ poisteného,

b) v dôsledku krádeže notebookov, mobilných telefónov, kamier, fotoaparátov, plavidiel,
lietadiel, „motorových vozidiel“ a ich príslušenstva, lyží, snowboardov, skútrov,
bicyklov alebo navigačných systémov (GPS) návštevníkov alebo „zamestnancov“
poisteného,
c) na pamiatkovo a historicky chránených prvkoch umeleckých súčastí nehnuteľnosti,
pevne spojených s budovou, napr. fresky, štukatúry,
d) na umeleckých dielach historickej hodnoty,
e) na prenajatých nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie poisteného alebo jeho
„zamestnancov“ s výnimkou ubytovania pri príležitosti pracovnej cesty,
f) stratou veci,
g) vykonávaním hĺbkových zásahov do pokožky, ako je laser, piercing, permanentný
make-up, nastreľovanie vlasov a pod.,
h) výkonom činnosti stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho,
i) hospodárskými zvieratami alebo divokou zverou na lúkach, stromoch, záhradných,
poľných a lesných kultúrach,
j) obsahovou náplňou audiovizuálnych alebo hudobných diel, t.j. ich textovej, obrazovej
alebo zvukovej časti,
k) osciláciou elektrickej energie, plynu, tepla, vody,
l) výrobou, montážou alebo prevádzkovaním prostriedkov ľudovej zábavy (napr.
kolotočov a podobných zábavných atrakcií), prevádzkovaním zábavných parkov,
m) v súvislosti s prevádzkovaním letiska a leteckých pozemných zariadení, poskytovaním
leteckých navigačných služieb, pozemná obsluha lietadiel,
n) prevádzkou autoumyvární,
o) prenájmom, zapožičaním alebo leasingom hnuteľných vecí,
p) výrobou, opravou, úpravou, údržbou, skladovaním alebo znehodnocovaním zbraní,
výzbroje alebo munície akéhokoľvek druhu (vrátane výbušnín, ohňostrojov,
rozbušiek, nábojov a pod.), požičiavaním, ohodnocovaním zbraní, zriaďovaním alebo
prevádzkovaním strelníc,
q) prevádzkovaním, vlastníctvom alebo ťažobnými rizikami vyplývajúcimi z vŕtacích
zariadení pre minerálne oleje alebo ťažbu zemného plynu, naftových rafinérií
alebo petrochemických tovární;
r) výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzí alebo tunelov, mostov,
razením baní,
s) výrobou, spracovaním alebo skladovaním plynov,
t) na „motorových vozidlách“ alebo ich príslušenstve v súvislosti s prevádzkovaním
parkovísk, garáží, parkovacích budov alebo parkovacích miest,
u) na akýchkoľvek veciach nájomcu v priestoroch poisteného, pokiaľ v poistnej zmluve
nie je dojednaná činnosť prenájom nehnuteľnosti,
v) spolupracujúcej osobe,
w) navzájom medzi spolupracujúcou osobou a poisteným,
x) prevádzkou tobogánov, lanových centier, golfových ihrísk, vodných kanálov,
y) dieťaťu, žiakovi, ak za škodu zodpovedá škola alebo školské zariadenie, ktoré
poskytuje dieťaťu, žiakovi výchovu a vzdelávanie,
z) v súvislosti s prevádzkovaním prístaviska, stavbou, montážou, údržbou,
rekonštrukciou plavidiel a ich častí.
Článok 4
Zodpovednosť za „škodu“ spôsobenú vadným výrobkom
1. Ak je to v poistnej zmluvy výslovne dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť
za škodu spôsobenú vadným “výrobkom“ poisteného.
2. Ak je v poistnej zmluve dojednaná „poistená činnosť“ správa nebytového fondu,
poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za „škodu“ spôsobenú vadným „výrobkom“
pri údržbe, oprave a udržiavaní nebytového fondu, ak je poistený oprávnený na tieto
činnosti.
3. V súlade s čl. 4 ods. 6 VPP-Z sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje aj na zodpovednosť
poisteného za „škodu“ spôsobenú vadným „výrobkom“ poisteného vyplývajúcu alebo
spôsobenú:
a) vadou „výrobku“, ktorá je dôsledkom splnenia povinnosti vyplývajúcej výrobcovi zo
všeobecne záväzného právneho predpisu,
b) odbornými prehliadkami vyhradených technických zariadení alebo odbornými
skúškami vyhradených technických zariadení, kontrolou stavu požiarno-technických
zariadení (hasiacich prístrojov, komínov, požiarnych uzáverov a pod.),
c) akoukoľvek formou odbornej pomoci (napr. inštalácia software, automatizované
spracovanie údajov, overovanie funkčnosti software, programátorská činnosť, služby
databáz, správa počítačových sietí) v súvislosti s výkonom činnosti pri tvorbe,
predaji, poskytovaní software v oblasti výpočtovej techniky, vrátane bankomatov,
platobných terminálov, registračných pokladníc a podobných zariadení, a ďalších
činností v príbuzných oblastiach,
d) výkonom revíznej, vedeckej, výskumno-vývojovej, analytickej, logistickej,
producentskej, sprostredkovateľskej, inžinierskej činnosti,
e) sociálnou, sociálno-právno výchovnou, charitatívnou, nadačnou, organizačnou,
kultúrnou, spoločenskou, vzdelávacou alebo športovou činnosťou,
f) „výrobkom“ poisteného: humánne lieky, veterinárne lieky, krv a krvné deriváty,
vakcíny, krmivá pre zvieratá, poľnohospodárske postreky, umelé hnojivá, insekticídy
alebo pesticídy,
g) protektorovaním, opravou, výmenou pneumatík,
z) pri výkone verejnej moci (zodpovednosť štátu alebo územnej samosprávy) v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Článok 5
Spoluúčasť
Poistený sa podieľa na plnení z každej „škodovej udalosti“ sumou vo výške 50 EUR, pokiaľ
nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
Článok 6
Územná platnosť poistenia
Poistenie sa vzťahuje na škodovú udalosť, ktorá nastala na území Slovenskej republiky,
pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
Tieto ZD-Z nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2010.

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Tieto zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
(ďalej len „ZD-EZ“) menia a dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie
zodpovednosti za environmentálnu škodu, účinné odo dňa 15.04.2008 (ďalej len
„VPP-EZ“) v ustanoveniach tu uvedených a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy.
2. Slová a slovné spojenia, ktoré sú v texte týchto ZD-EZ uvedené v úvodzovkách majú pre
účely tohto poistenia svoj osobitný význam definovaný buď v týchto ZD-EZ v čl. 2
Výklad pojmov alebo vo VPP-EZ v čl. 2 Výklad pojmov.
Článok 2
Výklad pojmov
1. „Ušlý zisk“ je to, čo poškodený mohol získať, nebyť vzniku „škody“. Podstatou ušlého
zisku je ujma vyjadriteľná v peniazoch, spočívajúca v tom, že poškodený v dôsledku
„škodovej udalosti“ nedosiahne rozmnoženie majetkových hodnôt, ktoré sa dalo
očakávať pri pravidelnom chode veci, t.j. keby nebolo došlo k vzniku „škody“. Ušlý zisk
je súčasťou náhrady „škody“ len pokiaľ je súčasťou vymedzenia „škody na zdraví“
alebo „škody na veci“ podľa VPP-EZ.
2. Odchylne od čl. 2 Výklad pojmov ods. 13 VPP-EZ sa dojednáva, že:
„Prvé zistenie“ znamená prvé overiteľné oznámenie o „environmentálnej škode“ alebo
o „bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody“ zodpovednej osobe poisteného
alebo príslušnému orgánu štátnej správy alebo prvé overiteľné zistenie
„environmentálnej škody“ alebo „bezprostrednej hrozby environmentálnej škody“
poisteným (podľa toho čo nastane skôr).
Článok 3
Rozsah poistenia
1. Poistenie sa dojednáva v rozsahu čl. 3 VPP-EZ a/alebo čl. 4 VPP-EZ.
2. V poistnej zmluve je možné ďalej pripoistiť:
a) zodpovednosť za „škodu“ spôsobenú na nehnuteľnostiach, ktoré užíva poistený
na základe nájomnej zmluvy, pokiaľ poistený za „škodu“ zodpovedá a nehnuteľnosti
používa na výkon „poistenej činnosti“,
b) rozšírenie územnej platnosti mimo územia Slovenskej republiky.

3. Pripoistenie v zmysle ods. 2 písm. a) tohto článku sa dojednáva do výšky „sublimitu“,
uvedeného v poistnej zmluve, ako maximálna výška náhrady „škody“ pre jednu
a všetky „škodové udalosti“ vzniknuté počas jedného poistného obdobia.
4. Ak je v poistnej zmluve uvedené, alebo ak z poistnej zmluvy vyplýva, že toto poistenie
sa vzťahuje na „environmentálnu škodu“ v „mieste prevádzky“, výluka v čl. 6 ods. 1
písm. k) VPP-EZ neplatí.
5. V súlade s čl. 6 ods. 3 VPP-EZ sa dojednáva, že poistenie sa okrem výluk uvedených
v čl. 6 ods. 1 a 2 VPP-EZ nevzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za „škodu“
vyplývajúcu alebo spôsobenú:
a) stratou veci,
b) podzemnými prácami vykonávanými banským spôsobom najmä razením štôlní
a tunelov, podzemnými sanačnými prácami,
c) prevádzkovaním železničných dráh, koľajových dráh,
d) v súvislosti s prevádzkovaním prístaviska, výrobou, stavbou, montážou, údržbou,
rekonštrukciou plavidiel a ich častí.
Článok 4
Územná platnosť poistenia
Odchylne od čl. 3 ods. 5 a čl. 4 ods. 2 VPP-EZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje
na “škodu“, ktorá nastala na území Slovenskej republiky, pokiaľ nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak.
Článok 5
Plnenie poisťovateľa
Ak poistník (poistený) pri dojednávaní poistenia alebo pri zmene poistnej zmluvy
neodpovie pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa a v dôsledku toho
poisťovateľ stanoví nižšie poistné, poisťovateľ je oprávnený znížiť v prípade poistnej
udalosti poistné plnenie o rozdiel medzi poistným, ktoré bolo zaplatené a poistným, ktoré
malo byť zaplatené, ak by poistník (poistený) na písomné otázky pravdivo a úplne
odpovedal.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Tieto ZD-EZ nadobúdajú účinnosť dňom 01.06.2012.

