ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
Poistenie právnických a podnikajúcich fyzických osôb pre prípad prerušenia prevádzky
v dôsledku všetkých rizík – ALL RISKS (ďalej len „ZD-PP-ALL“)
Článok 1: Úvodné ustanovenia
1. Prepoistenieprávnickýchapodnikajúcichfyzickýchosôbpre
prípadprerušeniaprevádzky(ďalejlen„poistenie‘‘)platia
ustanoveniaVšeobecnýchpoistnýchpodmienokpoistenia
majetkuprávnickýchapodnikajúcichfyzickýchosôbúčinné
od1.1.2021(ďalejlenVPP-M-ALL)atietoZD-PP-ALL.
2. ZD-PP-ALLmeniaadopĺňajúVPP-M-ALLvustanoveniachtu
uvedených.

ktorýbolopoisťovateľomposkytnutépoistnéplnenie,
c) prepravnéavývoznénáklady,nákladyspojov,
d)poistnézávislénaobrate,
e) licenčnépoplatkyavynálezcovsképoplatkyzávisléna
obrate,
f) ziskyaﬁxnénákladynesúvisiacesvýrobnou,obchodnou
alebopriemyselnouprevádzkou,napr.zﬁnančných
operácií,obchodovspozemkami,
g)majetkovésankcie(pokuty,penále),ktoréjepoistník
povinnýuhradiťvdôsledkunesplneniapríp.porušenia
svojichzáväzkov.
4. Poisťovateľneposkytnepoistnéplneniezprerušenia
prevádzkyvdôsledkuvecnejškodynaobjektochvovýstavbe,
montážnychobjektoch,zariadeniachstavenísk,zasklení,
dopravovanomtovare.

Článok 2: Poistné riziko
1. Poisteniesavzťahujenaškoduvzniknutúprerušenímalebo
obmedzením(ďalejlen„prerušenie‘‘)prevádzkypoisteného
v dôsledkuvecnejškody.
2. PodľaZD-PP-ALLsapovažujezavecnúškodupoškodenie,
zničeniealebostratavecislúžiacejprevádzkovejčinnosti
poisteného,akpretietoveciboloupoisťovateľadojednané
poisteniepodľaVPP-M-ALL,akkuškodedošlovmieste
poisteniavdôsledkurizík,ktoréniesúvoVPP-M-ALL,
ZD-PP-ALLalebovpoistnejzmluvevylúčené.

Článok 5: Doba ručenia, oceňovacie obdobie, štandardný
obrat
1. Dobaručeniaječasovéobdobie,ktoréjerozhodujúcepre
určenievýškypoistnéhoplneniavsúladestýmitoZD-PP-ALL,
akvzniklaškodavdôsledkuprerušeniaprevádzky.Doba
ručeniazačínaokamihomvznikuvecnejškodyakončí
uplynutímdvanástichposebenasledujúcichmesiacovpo
vznikuvecnejškody,akniejevpoistnejzmluvedojednaná
inádĺžkadobyručenia.Doburučeniasistanovínavlastnú
zodpovednosťpoistník.
2. Oceňovacieobdobiejeobdobie12posebenasledujúcich
mesiacov,ktorékončíokamihom,odktoréhoužškoda
z prerušeniaprevádzkynevzniká,najneskôrvšakuplynutím
dobyručenia.
3. Štandardnýobratjeobrat(tržbyzpredajatovaru,vlastných
výrobkovaslužieb),ktorýpoistenýdosiaholzaposledných
12 mesiacovpredvznikompoistnejudalosti.

Článok 3: Predmet poistenia
1. Odchylneodčl.2VPP-M-ALLpredmetompoisteniapretoto
poistenieje:
a)ušlýzisk,t.j.ziskzpredajatovaru,zásob,ziskzposkytovanýchslužieb(ďalejlen„zisk‘‘),ktorýbypoistenýdosiahol
počasdobytrvaniaprerušeniaprevádzky,najdlhšievšak
počasdobyručenia,uvedenejvpoistnejzmluve,akby
k prerušeniuprevádzkynedošlo,
b)ﬁxnénáklady,t.j.zmluvnepodloženéplatobnézáväzky,
ktorétrvajúajkeďjeprevádzkováčinnosťprerušená,ich
vynaloženiejenutnéapodnikbynaichvynaloženie
nahospodáril,kebymajetkováškoda,ktorázapríčinila
prerušenieprevádzkynevznikla.
Článok 4: Výluky z poistenia
OkremvýlukuvedenýchvoVPP-M-ALLďalejplatí:
1. Poisťovateľniejepovinnýplniťajzazväčšenieškody
z prerušeniaprevádzkyspôsobené:
a)neobvyklýmiudalosťamivzniknutýmivpriebehu
prerušeniaprevádzky,
b)úradnenariadenýmiopatreniamiobmedzujúcimiobnovu
aprevádzkupodniku,
c) tým,žepoistenýnezaistívčasobnovualeboopätovné
nadobudnutiezničených,poškodenýchalebostratenýchvecí
napr.zdôvodunedostatkuﬁnančnýchprostriedkov.
2. Poisteniesanevzťahujena:
a)škodu,ktorávzniklazprerušeniaprevádzky,spôsobeného
poškodenímalebozničenímnepoistenejveci,
b)škodu,ktorávzniklanepoistenýmrizikomvrámci
dojednanéhopoisteniamajetku,aleboktorániejetýmto
poistenímkrytá,
c) škodavzniknutápoškodenímzničením,alebostratou
peňazívhotovosti,účtovnýchkníh,cennýchpapierov,listín,
plánov,výkresov,nosičovdátaspisovkaždéhodruhu.
3. Poisteniesanevzťahujenanáklady,ktorýchnárastalebo
poklespriamosúvisísnárastomalebopoklesomvýroby,t.j.je
priamozávislýnaobrate,najmä:
a)danezobratu,colnépoplatky,spotrebnédane,
b)lízingovésplátkyzamajetokzničenývecnouškodou,za

Článok 6: Poistná hodnota, poistná suma
Odchylneodčl.7VPP-M-ALL:
1. Poistnásumajesumastanovenávpoistnejzmluveako
najvyššiahranicapoistnéhoplneniazajednupoistnúudalosť,
akoajnajvyššiamožnásumasúčtuvšetkýchpoistnýchplnení
zadoburučenia.Poistnúsumuzodpovedajúcudoberučenia
stanovínavlastnúzodpovednosťpoistník.Poistnásuma
vyjadrujepoistnúhodnotupoistenejpoložky.
2. Poistnouhodnotouvprípadevznikupoistnejudalostijepodľa
ZD-PP-ALL:
a) zisk,ktorýbypoistenývoceňovacomobdobívytvorilkeby
k prerušeniuprevádzkynedošlo,
b) ﬁxnénákladyšpeciﬁkovanévpoistnejzmluve,ktoré
poistenýmusívynakladaťajpočasprerušeniaprevádzky.
Článok 7: Plnenie poisťovateľa
1. Právopoistenéhonaplneniepoisťovateľa(poistnéplnenie)
vznikne,aknastalapoistnáudalosť.
2. Podkladomprestanovenievýškypoistnéhoplneniajerozdiel
štandardnéhoobratuaobratuzaoceňovacieobdobie,ktorý
savynásobíkoeﬁcientomanáslednesaprimeranezohľadnia
skutočnostiuvedenévnasledujúcichodsekochtohtočlánku
ZD-PP-ALL.Koeﬁcientomsarozumiepomerpoistnejhodnoty
predmetupoisteniazaposledných12mesiacovpredvznikom
poistnejudalostikuvýškeštandardnéhoobratu.
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3. Pristanovenívýškypoistnéhoplneniazaškodyzprerušenia
prevádzkyjetrebavziaťdoúvahyvšetkyokolnosti,ktoréby
priaznivoalebonepriaznivoovplyvnilichodavýsledky
hospodáreniaprevádzkyvpriebehuoceňovaciehoobdobia,
kebykprerušeniuprevádzkynedošlo.
4. Poistenienesmieviesťkobohateniu.Ekonomickévýhody,
ktorévyplynúposkončeníoceňovaciehoobdobiaako
následokprerušeniaprevádzkyvpriebehudobyručenia,je
trebaspravodlivozohľadniť.
5. Naúhraduvšetkýchpoistnýchudalostí,ktorénastali
v priebehupoistnéhoobdobia,poskytnepoisťovateľpoistné
plneniemaximálnevovýškepoistnejsumy,alebolimitu
poistnéhoplnenia,stanovenéhoprepríslušnúpoložkuadobu
ručenia.
6. Poisťovateľuhradíajprimeranéahospodárnevynaložené
nákladyzvyčajnévmiestevznikupoistnejudalosti,ktoré
poistenývynaložínaodvráteniealebozmenšenieškody
z prerušeniaprevádzky:
a)pokiaľznižujúrozsahpovinnostipoisťovateľaplniť,
b)pokiaľichpoistenýpodľaokolnostímoholpovažovaťza
potrebné,alepreichnaliehavosťsinemoholvopred
vyžiadaťsúhlaspoisťovateľa.Vtakomprípademusíbyť
poisťovateľbezodkladneinformovanýovykonaných
opatreniach.
7. Poisťovateľnehradínákladynazmiernenieškody,pokiaľich
vynaložením:
a)vznikápoistenémuúžitoknadobunadrámecdoby
ručenia,
b)bolivytvorenéﬁnančnézdrojenakrytienákladov,ktorénie
súobsiahnutévpríslušnejpoložke,
c) spolusostatnýmpoistnýmplnenímpresahujústanovenú
poistnúsumu,ibaakbybolivynaloženénapokyn
poisťovateľa.
8. Poisťovateľovinevznikápovinnosťposkytnúťpoistnéplnenie
z poistnejudalosti,akpoistenýporušilniektorúzpovinností
stanovenýchvčl.10ods.1,písm.a)ab)ZD-PP-ALL.
9. Ďalšieustanoveniačl.9VPP-M-ALLniesúustanoveniami
tohtočlánkuZD-PP-ALLdotknuté.

2. Časováspoluúčasťmôžebyťvzájomnekombinovanáso
spoluúčasťouvzmyslečl.11ods.1VPP-M-ALL.
Článok 9: Rozsah zistení znalcov
Aksavprípadepoistnejudalostivýškapoistnéhoplnenia
stanovíznaleckýmkonanímvzmyslečl.12VPP-M-ALL,znalecký
posudokmusí,pokiaľsaobidvestranynedohodnúinak,
obsahovaťpredovšetkýmnasledujúcezistenia:
a)výpočetziskovastrátprebežnýrokaždozačiatku
prerušeniaprevádzkyazapredchádzajúciúčtovnýrok,
b)odhadziskovastrát,zktoréhovyplýva,akobysačinnosť
poistenéhovyvíjalavpriebehuoceňovaciehoobdobiabez
prerušeniaprevádzky,
c) výpočetziskovastrát,zktoréhovyplýva,akosačinnosť
poistenéhovyvíjalavpriebehuoceňovaciehoobdobiav
dôsledkuprerušeniaprevádzky,
d)čiaakýmspôsobombolopristanovenívýškyodškodnenia
z prerušeniaprevádzkyprihliadanénaokolnosti,ktorémajú
vplyvnapovinnostipoisťovateľaplniť.
Článok 10: Povinnosti poisteného
1. OkrempovinnostíuvedenýchvoVPP-M-ALLjepoistenýďalej
povinný:
a)viesťpriebežneúčtovníctvovzmyslevšeobecnezáväzných
právnychpredpisov,vykonávaťinventúry,zostavovať
účtovnévýkazy,
b)zaistiť,abyinventúrnesúpisyaúčtovnévýkazyzatri
predchádzajúcerokybolivyhotovenévdvoch
vyhotoveniachabezpečneuloženévzájomneoddelene
tak,abynemohlibyťsúčasnepoškodené,zničenéalebo
stratenévsúvislostis vecnouškodou.
2. Vprípadevznikuvecnejškody,ktorábymohlamaťza
následokprerušenieprevádzky,jepoistenýďalejpovinný
v súladesVPP-M-ALLpredložiťpoisťovateľovialeboosobám
nímpoverenýmpredovšetkýminventárneknihy,účtovné
uzávierky,bilancie,daňovédokladyavšetkyostatnédoklady,
ktorésaviažunačinnosťpodnikuvbežnomúčtovnom
obdobíazatripredchádzajúceroky.

Článok 8: Spoluúčasť
1. Vpoistnejzmluvemôžebyťdojednanýčasovýúsek,ktory
označujedĺžkutrvaniaprerušeniaprevádzky(ďalejlen
časováspoluúčasť),zaktorýpoisťovateľneposkytnepoistné
plnenie.Začiatokčasovejspoluúčastijezhodnýsozačiatkom
dobyručenia.

Článok 11: Záverečné ustanovenia
1. OdustanovenítýchtoZD-PP-ALLjemožnésavpoistnej
zmluveodchýliť,aktoniejevjednotlivýchustanoveniach
uvedenéinak.
2. ZD-PP-ALLnadobúdajúúčinnosť1.1.2021.
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