
Článok 1: Úvodné ustanovenia
1. Pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich

fyzických osôb proti všetkým rizikám platia všeobecne
záväzné právne predpisy, tieto všeobecné poistné
podmienky (ďalej len „VPP-M-ALL“) a zmluvné dojednania,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

2. VPP-M-ALL sa vzťahujú na zmluvné poistenie majetku
(ďalej len „poistenie“) právnických alebo  podnikajúcich
fyzických osôb vykonávajúcich činnosť v súlade s
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3. Pre účely tohto poistenia je poisťovateľom Allianz -
Slovenská poisťovňa, a.s. Poistníkom je osoba, ktorá
s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je
v zmluve uvedená fyzická alebo právnická osoba, na
ktorej majetok sa toto poistenie vzťahuje.

Článok 2: Predmet poistenia
1. Predmetom poistenia sú veci vo vlastníctve poisteného,

špecifikované v poistnej zmluve podľa jednotlivých
položiek.

2. Ak je v poistnej zmluve dojednané, vzťahuje sa poistenie aj
na veci vo vlastníctve cudzích osôb, len ak  ich poistený
užíva alebo ich prevzal pri poskytovaní služby na základe
písomnej zmluvy.

3. Ak je v poistnej zmluve dojednané, vzťahuje sa poistenie aj
na:
a) náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej

udalosti, vrátane strhnutia stojacich častí, odvoz sutiny
a iných zvyškov na najbližšiu skládku a na ich uloženie
alebo zničenie, 

b) náklady na demontáž alebo remontáž ostatných
nepoškodených poistených vecí a na stavebné úpravy
vykonané v súvislosti so znovuobstaraním alebo
opravou vecí poškodených, zničených alebo stratených
pri poistnej udalosti,

c) náklady na zamedzenie alebo skrátenie prerušenia
prevádzky (viacnáklady) následkom poistnej udalosti.

Článok 3: Poistné riziká
1. Poistenie sa vzťahuje na priamu fyzickú škodu na

poistenej veci spôsobenú náhodnou škodovou udalosťou,
ktorá nastala počas poistnej doby v mieste poistenia
a ktorá nie je v týchto VPP-M-ALL, v zmluvných
dojednaniach, alebo v poistnej zmluve vylúčená.

2. Poistenie sa vzťahuje na predmet poistenia tiež vtedy, ak
bol stratený v príčinnej súvislosti s náhodnou udalosťou
uvedenou v ods. 1 tohto článku, za ktorú vzniklo
poistenému právo na poistné plnenie.  

Článok 4: Výluky z poistenia
Vylúčené predmety
1. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie

sa nevzťahuje na:
a) peniaze, listinné cenné papiere, ceniny, drahé kovy,

klenoty a iné cennosti,
b) veci umeleckej, zberateľskej, historickej hodnoty alebo

starožitnosti,

c) výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné
zariadenia nepoužiteľné pre štandardnú produkciu,

d) veci osobnej potreby zamestnancov, ktoré sa obvykle
nosia do zamestnania a veci, ktoré boli zamestnancom
na miesto poistenia prinesené na žiadosť alebo so
súhlasom zamestnávateľa pri plnení pracovných úloh
alebo v priamej súvislosti s ním.Poistenie sa nevzťahuje
na peniaze v hotovosti a cenné papiere zamestnancov,

e) stavebné úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje
náklady v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej
zmluvy.

2. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie
sa v prípade škôd spôsobených víchricou, krupobitím,
alebo vandalizmom nevzťahuje na:
a) veci pripevnené na vonkajšej strane budovy (napr.

firemné štíty, reklamné tabule, markízy, anténne
systémy, vonkajšie osvetlenie, vonkajšie vedenie
vrátane podporných konštrukcií),

b) hnuteľné veci nachádzajúce sa na voľnom
priestranstve.

3. Poistenie sa nevzťahuje na elektronické dáta poškodené,
zničené, stratené, skreslené, vymazané alebo zmenené
z akejkoľvek príčiny (vrátane, ale nie výlučne pôsobením
počítačového vírusu), ako aj stratu ich použiteľnosti alebo
zníženie funkčnosti a následné škody akejkoľvek povahy.
Poistenie sa taktiež nevzťahuje na akékoľvek nároky
súvisiace s kybernetickým útokom akejkoľvek povahy. 
Táto výluka sa však nevzťahuje na požiar alebo výbuch
spôsobený ako dôsledok týchto udalostí, za predpokladu,
že nie sú vylúčené inými ustanoveniami týchto poistných
podmienok.

Toto 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.

4. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) motorové vozidlá, okrem tých, ktoré majú charakter

zásob,
b) plavidlá, lietadlá, 
c) obrazové, zvukové a iné záznamy, nehmotný investičný

majetok, ak neboli poškodené, zničené, alebo
zmenené poškodením nosiča dát, na ktorom boli tieto
informácie uložené, poistnou udalosťou v zmysle týchto
VPP-M-ALL,

d) zvieratá, rastliny (vrátane plodín a drevín),
mikroorganizmy,

e) vodstvo, pôdu, polia, lesy, nespracované horniny
a nerasty, 

f) náklady na dekontamináciu pôdy a vody,
g) vrtné veže vrátane príslušenstva,
h) verejné pozemné komunikácie (diaľnice, cesty, miestne

komunikácie) vrátane mostov, nadjazdov, tunelov,
nadchodov a podchodov, verejné rozvody elektriny,
plynu, vody, tepla a verejné telekomunikačné siete,

i) priehrady a ochranné hrádze, rezervoáre, nábrežia,
móla, prístavy, plavebné kanály a komory, úpravy
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tokov, letiská vrátane vzletových, pristávacích
a rolovacích dráh, železničné, lanové a iné dráhy, 

j) bane a majetok nachádzajúci sa v nich,   
k) jadrové zariadenia vrátane príslušenstva veci, ktoré sú

dlhodobo nevyužiteľné, alebo nevyužívané, 
l) nehnuteľnosti, na ktorých sú vykonávané stavebné

úpravy a ďalej na hnuteľné veci v nich uložené, pokiaľ
vykonávané stavebné úpravy mali vplyv na príčinu
vzniku alebo zväčšenie rozsahu následkov škody,

m) nafukovacie haly a hnuteľné veci v nich uložené, 
n) diely a nástroje, ktoré sa vymieňajú pri zmene

pracovného úkonu, alebo pre opotrebovanie, ak škoda
nevznikla v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou
v zmysle týchto VPP-M-ALL,

o) činné médiá (napr. palivá, mazivá, chemikálie, filtračné
hmoty, chladiace zmesi, katalyzátory), 

p) zásoby a materiál poškodené spracovaním, výrobou,
testovaním alebo akoukoľvek prácou na nich
vykonávanou.

q) rozostavané stavby, stavby bez kolaudačného
rozhodnutia, nehnuteľnosti, na ktorých sú vykonávané
stavebné úpravy podliehajúce stavebnému povoleniu,
alebo ohláseniu stavebnému úradu a na hnuteľné veci
v týchto stavbách a nehnuteľnostiach uložené,

r) škody spôsobené stavebnými prácami alebo
stavebnými úpravami, ktoré nepodliehajú stavebnému
povoleniu, alebo ohláseniu stavebnému úradu, pokiaľ
vykonávané stavebné práce alebo stavebné úpravy
mali vplyv na príčinu vzniku alebo zväčšenie rozsahu
následkov škody, 

s) akékoľvek peňažné plnenie, ktorému nepredchádza
fyzické poškodenie alebo zničenie poisteného majetku.

5. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie
pre prípad škôd spôsobených krádežou, lúpežou alebo
vandalizmom nasledujúcim po krádeži alebo lúpeži sa
nevzťahuje na:
a) automaty na vhadzovanie, vkladanie, vydávanie

a rozmieňanie peňazí, vrátane ich obsahu,
b) daň z pridanej hodnoty, ktorú je poistený povinný

v zmysle zákona vrátiť do štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky za poistené veci v prípade poistnej udalosti,

c) náklady na odstránenie škôd na stavebných súčastiach
nehnuteľnosti

d) náklady na výmenu zámkov vonkajších dverí
nehnuteľnosti v mieste poistenia, ak prišlo
k poškodeniu, zničeniu alebo strate kľúča v dôsledku
udalosti spôsobenej krádežou v zmysle týchto 
VPP-M-ALL a to aj mimo miesta poistenia. Nehradia sa
náklady na výmenu zámkov dverí od trezorov
a trezorových miestností,

e) náklady na výmenu zámkov dverí od trezorov
a trezorových miestností v mieste poistenia, ak prišlo
k poškodeniu, zničeniu alebo strate kľúča v dôsledku
krádeže v zmysle týchto VPP-M-ALL a to aj mimo
miesta poistenia.

6. Poistenie sa nevzťahuje na akýkoľvek majetok akokoľvek
priamo či nepriamo súvisiaci so zberom, nakladaním,
skladovaním, spracovaním alebo recykláciou akéhokoľvek
odpadu. Poistenie sa taktiež nevťahuje na akékoľvek
nároky, škody alebo náklady akejkoľvek povahy vzniknuté
na takomto majetku alebo na akomkoľvek inom majetku,
ak má škoda pôvod v majetku akokoľvek priamo či

nepriamo súvisiacom so zberom, nakladaním,
skladovaním, spracovaním alebo recykláciou akéhokoľvek
odpadu. 

Táto výluka z poistenia sa nevzťahuje na škody súvisiace
s recyklačnými aktivitami ak tieto  súvisia s výrobnou
činnosťou  poisteného, ktorej výstupom je nový produkt, alebo
s nakladaním a skladovaním odpadov priamo
pochádzajúcich z výrobnej činnosti poisteného.
7. V poistnej zmluve možno dojednať, že sa poistenie

nevzťahuje aj na iné predmety, ako predmety uvedené
v týchto VPP-M-ALL.

Vylúčené riziká
8. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené: 

a) skratom, ak sa plameň, ktorý vznikol skratom, ďalej
nerozšíril,

b) tlením,
c) vystavením veci úžitkovému ohňu a teplu,
d) prepätím alebo indukciou na elektrických alebo

elektronických zariadeniach,
e) cielenou explóziou pri trhacích prácach a podobných

prácach,
f) explóziou v spaľovacom priestore spaľovacích motorov

alebo v iných zariadeniach, v ktorých sa energia
výbuchu cieľavedome využíva,

g) podtlakom (implózia), 
h) prúdením vzduchu, ktoré nedosiahlo silu víchrice, 
i) zemetrasením ktorého účinky nedosahujú v mieste

poistenia minimálne 6. stupeň makroseizmickej
stupnice zemetrasenia EMS 98 (Európska
makroseizmická stupnica).),

j) zosúvaním pôdy alebo zrútením pôdy, zeminy alebo
skál zapríčineným akoukoľvek ľudskou činnosťou,

k) sadaním pôdy, ak bolo spôsobené inak než vodou
unikajúcou z vodovodného systému, vykurovacieho
systému, klimatizačného alebo solárneho systému,
teplovodných čerpadiel, sprinklerových a postrekových
hasiacich zariadení,

l) zosuvom pôdy, ktorý sa s ohľadom na situáciu v mieste
poistenia dá predpokladať - t.j. jeho výskyt bol častejší
ako jedenkrát za desať rokov pred dátumom vzniku
poistnej udalosti,

m) povodňou, ktorá nebola spôsobená aspoň 10-ročným
prietokom vody,

n) spätným vystúpením odpadovej vody z  verejného
kanalizačného potrubia, okrem prípadov, kedy bolo
toto vystúpenie spôsobené povodňou alebo záplavou,

o) zaplavením územia, ktoré bolo spôsobené
regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov alebo
vodných nádrží,

p) vodou zo žľabov alebo zvodov odvádzajúcich
atmosférické zrážky,

q) zvýšením hladiny podzemnej vody, ktoré nebolo
spôsobené povodňou alebo záplavou,

r) vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do
budovy, ak k nemu došlo inak než vplyvom poškodenia
stavebných súčastí povodňou, záplavou, víchricou
alebo krupobitím, 

s) vzdutím mora,
t) vodou, kvapalinou alebo parou unikajúcou pri

vykonávaní tlakových skúšok, opravy alebo údržby
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vodovodného systému, vykurovacieho systému,
klimatizačného alebo solárneho systému,
teplovodných čerpadiel, sprinklerových a postrekových
hasiacich zariadení,

u) vzniknutými nákladmi za uniknutú vodu alebo médium,
v) tuhnutím obsahu jednotiek zadržiavajúcich alebo

prepravujúcich tavené materiály.
9. Poistenie v zmysle týchto VPP-M-ALL sa nevzťahuje na

škody na poistenej veci spôsobené:
a) podvodom, spreneverou, činom v rozpore s dobrými

mravmi, trestným činom alebo nepoctivým činom
poisteného, alebo inej osoby konajúcej na podnet
poisteného,

b) stratou, okrem krádeže alebo lúpeže poistenej veci
v zmysle týchto VPP-M-ALL, a okrem prípadu
uvedeného v čl. 3 ods. 2 VPP-M-ALL,

c) lúpežou poistenej veci pri preprave vykonávanej na
základe prepravnej zmluvy, 

d) zistením rozdielov pri inventúre alebo audite, 
10. Poistenie v zmysle týchto VPP-M-ALL sa nevzťahuje na

škody na poistenej veci spôsobené:
a) postupným opotrebením v dôsledku vplyvu prevádzky, 
b) bežnými atmosferickými podmienkami, s ktorými je

potrebné podľa ročného obdobia a miestnych
pomerov počítať,

c) koróziou, eróziou, hrdzou, hubami, plesňou, hnilobou,
d) kolísaním napätia alebo prepätím, vedúcim k poruche

zariadenia,
e) chybou konštrukcie, projektu, vadou materiálu alebo

prevedenia, vnútornou alebo skrytou vadou,       
f) chybou obsluhy, nešikovnosťou, chybným vyhotovením,

pracovnou chybou, chybou v súvislosti s opravou,
údržbou, rekonštrukciou, modernizáciou, testovaním
a úpravami, 

g) procesom spracovania, obrábania, výroby, balenia,
úpravy, spustenia do výroby, 

h) zlyhaním meracích riadiacich, regulačných alebo
bezpečnostných zariadení, nedostatkom vody, oleja
alebo mazadiel,

i) zvieratami, vrátane hmyzu a škodcov, rastlinami,
j) mikroorganizmami, toxínmi, vírusmi.
Ak však vznikne následkom rizika uvedeného v tomto
odseku následná fyzická škoda na poistenej veci,
poisťovateľ poskytne poistné plnenie za takto vzniknutú
následnú škodu, pokiaľ táto nie je z poistenia vylúčená.

11. Poistenie v zmysle týchto VPP-M-ALL sa nevzťahuje na
škody na poistenej veci spôsobené:
a) atmosferickou vlhkosťou alebo suchom, teplotnými

výkyvmi alebo kolísaním teplôt,
b) nahromadenými vplyvmi smogu, dymu, výparov,

plynov alebo prachu, vznikom usadenín,
c) vnútornou skazou, zmršťovaním, odparením,

vyschnutím, vytečením obsahu, rozkladom, prirodzeným
úbytkom na hmotnosti, zmenou chuti, vône, štruktúry
alebo povrchovej úpravy, poškriabaním povrchu, 

d) sadaním, praskaním, zmrštením, vydutím, rozpínaním
alebo zrútením stavby, 

e) prerušením dodávok elektriny, paliva, vody, plynu, pary,
chladiacej zmesi alebo iných dodávok,

f) výpadkom alebo vadnou funkciou klimatizačných,
vykurovacích, chladiacich alebo mraziacich systémov,

g) mechanickou alebo elektrickou poruchou stroja,

prístroja alebo zariadenia,
h) postriekaním sprejmi, grafitmi, 
i) poškodením alebo rozbitím skla, alebovandalizmom,

ak škoda následkom rizika uvedeného v tomto odseku
nevznikla v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou v
zmysle týchto VPP-M-ALL. 

12. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo náklady
akejkoľvek povahy spôsobené, vyplývajúce z/zo alebo
vzniknuté v príčinnej súvislosti s/so:   
a) vojnovými udalosťami, vyhlásením vojnového,

výnimočného stavu alebo núdzového stavu,
napadnutím alebo činom vonkajšieho nepriateľa,
nepriateľskej akcie (bez ohľadu na to, či bola vojna
vyhlásená alebo nie),

b) revolúciou, povstaním, vzburou, štátnym alebo
vojenským prevratom, občianskou vojnou,
demonštráciou, zabavením, povinnosťami uloženými
pri obrane štátu (napr. poskytnutím vecných
prostriedkov na plnenie úloh obrany štátu),  alebo
represívnymi zásahmi štátnych orgánov,

c) vnútornými nepokojmi, štrajkom, výlukou,
d) teroristickým činom; vylúčená je taktiež škoda

spôsobená pri vykonávaní opatrení na kontrolu,
prevenciu, potlačenie alebo sa inak vzťahujúca
k teroristickému činu,

e) jadrovou reakciou, rádioaktívnym žiarením alebo
rádioaktívnou kontamináciou,

f) znečistením, zamorením, kontamináciou vrátane
presakovania, ak nevznikli v priamej súvislosti
s poistnou udalosťou s ktorou je spojená povinnosť
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle týchto
VPP-M-ALL,

g) úmyselným konaním alebo vedomou nedbalosťou
poisteného, jeho zástupcov, alebo inej osoby konajúcej
na podnet poisteného,

h) genetickými zmenami organizmov alebo rastlín,
i) prirodzenou povahou veci, 
bez ohľadu na akékoľvek ďalšie súčasne alebo
v akomkoľvek časovom slede spolupôsobiace príčiny.

13. Poistenému nevznikne právo na poistné plnenie za
nemateriálnu škodu akéhokoľvek druhu, vrátane ušlého
zisku, zvýšených nákladov na výrobu, pokút, manka, strát
vzniknutých z omeškania, nedodržaním dohodnutého
výkonu, stratou trhu alebo kontraktu.

14. Z tohto poistenia ďalej nevzniká nárok na poistné plnenie
za škody, za ktoré podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov alebo zmluvy zodpovedá dodávateľ alebo
zmluvný partner poisteného, vrátane škôd na ktoré sa
vzťahuje záruka výrobcu alebo zhotoviteľa diela.Toto
ustanovenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku
zmluvných servisných prác vykonávaných dodávateľom. 

15. V poistnej zmluve možno dojednať, že sa poistenie
nevzťahuje aj na iné riziká, ako riziká uvedené v týchto
VPP-M-ALL.

Článok 5: Miesto poistenia
1. Miestom poistenia je budova, miestnosť alebo miesto

nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky,
vymedzené v poistnej zmluve adresou alebo katastrálnym
územím s číslom parcely (pozemku), kde sa poistené veci
nachádzajú, ak nie je ďalej uvedené inak, alebo v poistnej
zmluve dojednané inak.
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2. Poistenie sa vzťahuje aj na iné miesto ako miesto poistenia
uvedené v poistnej zmluve, pokiaľ poistený na nevyhnutnú
dobu premiestni poistené veci z dôvodu bezprostredne
hroziacej alebo už vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie
sa na náhradné miesto vzťahuje odo dňa premiestnenia
poistených vecí, len ak poistený oznámi poisťovateľovi
adresu tohto miesta a zoznam premiestnených vecí do 14
kalendárnych dní od ich premiestnenia.

3. Ak je v poistnej zmluve dojednané aj poistenie pre veci
vymenované v čl. 4, ods. 1, písm. a) VPP-M-ALL, miestom
poistenia pre tieto veci sú úschovné objekty alebo trezory
uvedené v zmluvných dojednaniach. Trezory musia spĺňať
podmienku klasifikácie podľa príslušnej technickej normy.

4. Miestom poistenia pre prepravované peniaze, listinné
cenné papiere, ceniny, drahé kovy, klenoty a iné cennosti
poistené pre prípad lúpeže  v zmysle VPP-M-ALL je územie
Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve uvedené
inak.   

Článok 6: Vznik a zánik poistenia
1. Čas, na ktorý sa v poistnej zmluve dojedná poistenie, je

poistná doba. Časť poistnej doby dohodnutá v poistnej
zmluve, za ktorú sa platí poistné, je poistné obdobie. Pri
krátkodobých poisteniach (poistná doba kratšia ako jeden
rok) sú poistná doba a poistné obdobie totožné.

2. Poistenie môže byť dojednané na dobu neurčitú alebo na
dobu určitú.

3. Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00:00
hod.) po dni uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je
v poistnej zmluve dojednané inak.

4. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného:
a) ak poistné za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené

do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
b) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Poistenie zanikne pre neplatenie aj v prípade, ak bola
zaplatená len časť poistného. 

5. Poistenie zanikne výpoveďou:
a) jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po

uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je
osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne,

b) ku koncu poistného obdobia: výpoveď sa musí dať
aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím,

c) jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo
dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho
zamietnutia. Výpovedná lehota je osemdenná, jej
uplynutím poistenie zanikne,

d) do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa poisťovateľ
dozvedel o zmene v skutočnostiach, ktoré boli
podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy, pokiaľ
zmluvné strany neakceptujú uvedené zmeny úpravou
poistnej zmluvy. Poistenie v takomto prípade zanikne
doručením výpovede druhej zmluvnej strane.

6. Poistenie zanikne odmietnutím poistného plnenia v zmysle
čl. 9, ods. 12 VPP-M-ALL.

7. Poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy pri
vedomom porušení povinností uvedených v čl. 13, ods. 1,
písm. b) VPP-M-ALL, ak pri pravdivom a úplnom
zodpovedaní otázok by poisťovateľ poistnú zmluvu
neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do troch
mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil, inak právo
zanikne.

8. Poistenie zanikne:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané (poistenie

dojednané na dobu určitú),
b) ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane,
c) zánikom poisteného bez právneho nástupcu.

9. Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne
záväznými právnymi predpismi nie sú ustanoveniami
tohto článku dotknuté.

Článok 7: Poistná hodnota, poistná suma
1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v danom čase

a mieste. Poistnou hodnotou môže byť:
a) nová hodnota – hodnota, ktorú je nutné v mieste

poistenia vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci
rovnakého druhu a kvality, 

b) časová hodnota - nová hodnota znížená
o zodpovedajúcu mieru opotrebovania alebo iného
znehodnotenia veci.

2. Vec je poistená na novú hodnotu, pokiaľ miera
opotrebovania alebo iného znehodnotenia veci
nepresiahne 60 %. Pokiaľ miera opotrebovania alebo
iného znehodnotenia veci presiahne 60 %, vec je poistená
na časovú hodnotu.

3. Poistná suma je podkladom pre výpočet poistného
a zároveň maximálnou hranicou poistného plnenia za
poistné obdobie. Poistná suma sa stanoví pre jednotlivé
položky predmetov poistenia a mala by v prípade
poisteného, ktorý je registrovaným platiteľom DPH podľa
príslušných daňových predpisov, zodpovedať ich poistnej
hodnote bez započítania DPH; v opačnom prípade by
poistná suma pre jednotlivé položky predmetov poistenia
mala zodpovedať poistnej hodnote vrátane DPH. Poistnú
sumu stanoví vždy na vlastnú zodpovednosť poistník.

4. Pokiaľ nie je možné stanoviť poistnú sumu zodpovedajúcu
poistnej hodnote alebo v prípadoch stanovených
poisťovateľom, môže byť dojednané poistenie na prvé
riziko, kde poistník stanoví poistnú sumu pre položky
predmetov poistenia. Takto stanovená poistná suma je
hornou hranicou poistného plnenia poisťovateľa zo
všetkých poistných udalostí, ktoré nastali v jednom
poistnom období. Skutočnosť, že pre jednotlivé položky je
dojednané poistenie na prvé riziko, musí byť jednoznačne
uvedená v poistnej zmluve.

Článok 8: Poistné
1. Poistné je cena za poskytnutú poistnú ochranu zo strany

poisťovateľa, ktoré uhrádza poistník
a) za poistné obdobie (bežné poistné), alebo 
b) ako poistné určené za celú poistnú dobu (jednorazové

poistné)
v dohodnutých termínoch.

2. Poistné je stanovené sadzbou z poistných súm pre
jednotlivé položky predmetov poistenia. Výšku sadzby
stanoví poisťovateľ.

3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí
poistné za poistné obdobie v splátkach. Pri dojednaní
polročného alebo štvrťročného platenia sa účtuje
z ročného poistného prirážka, a to 3 % za platenie
v polročných splátkach a 5 % za platenie v štvrťročných
splátkach. Ak bolo dohodnuté platenie poistného
v splátkach platí, že  nezaplatením jednej splátky
poistného sa dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti
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stáva splatným poistné za celé poistné obdobie
a poisťovateľ má právo požiadať poistníka o jeho
zaplatenie. Poisťovateľ má nárok na úrok z omeškania za
každý deň omeškania. 

4. Pri platení poistného prostredníctvom pošty alebo
peňažného ústavu je pre zaplatenie poistného
rozhodujúci deň pripísania platby na účet poisťovateľa.

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

6. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu od vzniku do
zániku poistenia. Ak zanikne poistenie pred uplynutím
poistného obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené,
poisťovateľ je povinný zvyšujúcu časť poistného vrátiť. Ak
nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým
odpadol, patrí poisťovateľovi poistné do konca poistného
obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala. Poistné za
poistenie dojednané na dobu určitú patrí poisťovateľovi
vždy celé. 

Článok 9: Plnenie poisťovateľa
1. Právo poisteného na plnenie poisťovateľa (poistné

plnenie) vznikne, ak nastala poistná udalosť.
2. Poistnou udalosťou je akákoľvek náhodná škodová

udalosť, s ktorou je podľa poistnej zmluvy spojená
povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
Náhodnou škodovou udalosťou je taká udalosť, pri ktorej
vznikne na predmete poistenia škoda, t. j. fyzické
poškodenie, zničenie alebo strata predmetu poistenia,
ktorá nastane v mieste poistenia počas trvania poistenia
náhle a nečakane a o ktorej v čase dojednania poistnej
zmluvy poisťovateľ a poistený predpokladajú, že môže
nastať, avšak nie je isté, či nastane, a kedy nastane.

3. Ak príde k poškodeniu, zničeniu alebo strate poistenej veci,
alebo jej časti poistnou udalosťou, uhradí poisťovateľ
primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v
mieste vzniku poistnej udalosti na jej opravu alebo
znovunadobudnutie (rozhodujúca je nižšia suma
z uvedených nákladov) potrebné na jej uvedenie do stavu
bezprostredne pred poistnou udalosťou. Poisťovateľ
poskytne poistné plnenie v prípade veci poistenej na novú
hodnotu v novej hodnote a v prípade veci poistenej na
časovú hodnotu v časovej hodnote ku dňu vzniku poistnej
udalosti, najviac však poistnú sumu alebo limit poistného
plnenia stanovené v poistnej zmluve (rozhodujúca je
nižšia suma).

4. Poistné plnenie za zásoby, ktoré poistený vyrobil alebo sú
po záručnej lehote, je obmedzené ich dosiahnuteľnou
predajnou cenou.

5. Ak príde poistnou udalosťou k poškodeniu, zničeniu alebo
strate poistených listinných cenných papierov, peňazí
alebo cenín, uhradí poisťovateľ:
a) v prípade listinných cenných papierov alebo peňazí,

sumu vynaloženú na umorenie a pokiaľ emitent
nevydá ich duplikát, sumu, o ktorú sa majetok
poisteného v listinných cenných papieroch alebo
peniazoch znížil a to v menovitej hodnote, v hodnote
vyjadrenej emisným kurzom alebo kurzom v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov,

b) v prípade cenín, pokiaľ emitent nevydá ich duplikát,
sumu, o ktorú sa majetok poisteného v ceninách znížil

v ich nominálnej hodnote.
6. Ak poistenému vznikne právo na poistné plnenie za vecnú

škodu na poistených nosičoch elektronických dát
a zariadeniach spracovávajúcich dáta, spôsobenú
poisteným rizikom, potom poisťovateľ uhradí náklady na
opravu, obnovu alebo uvedenie nosičov do stavu
bezprostredne pred poistnou udalosťou, vrátane nákladov
na obnovu elektronických dát na nich obsiahnutých, za
predpokladu, že takýto nosič bude opravený, obnovený
alebo uvedený do pôvodného stavu do dvoch rokov od
vzniku poistnej udalosti. Takéto náklady na obnovu budú
zahŕňať všetky primerané a potrebné sumy, aby sa
nezvýšila škoda, ktorú utrpí poistený pri obnove, získavaní
alebo zhromažďovaní takýchto elektronických dát. Ak
poistený nezrealizuje opravu, náhradu alebo obnovu
nosiča alebo dát, poisťovateľ uhradí cenu prázdneho
nosiča. 

7. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky poistné
udalosti, ktoré nastali v priebehu poistného obdobia,
maximálne vo výške:
a) poistnej sumy stanovenej pre príslušnú položku

predmetu poistenia a poistné obdobie,
b) súhrnného limitu poistného plnenia, dojednaného pre

príslušnú  položku predmetu poistenia v poistnej
zmluve.

Pre určenie výšky poistného plnenia je rozhodujúca nižšia
z uvedených súm.

8. Pokiaľ v dôsledku poisteného rizika nastalo iné poistené
riziko, ktoré spôsobilo fyzickú škodu na poistenej veci, a ak
poistenému vznikne právo na poistné plnenie z takto
vzniknutej škody, poskytne poisťovateľ poistné plnenie len
do výšky toho limitu poistného plnenia z limitov
dojednaných pre uvedené riziká, ktorý je nižší. Uvedené
ustanovenie neplatí pre poistené riziko požiaru.

9. Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávajú vo
vlastníctve poisteného a ich hodnota sa odpočítava od
poistného plnenia.

10. Po vzniku poistnej udalosti sa zníži poistná suma pre
príslušnú položku predmetu poistenia a poistné obdobie
o výšku vyplateného poistného plnenia. Výška poistnej
sumy môže byť na návrh poistníka pri doplatení poistného
upravená.

11. Ak príde k zničeniu alebo strate veci poistenej na novú
hodnotu, poskytne poisťovateľ poistné plnenie
presahujúce časovú hodnotu, len ak poistený do troch
rokov od poistnej udalosti zrealizuje znovunadobudnutie
veci rovnakého druhu a kvality v mieste poistenia, resp. aj
na inom mieste Slovenskej republiky, ak nie je jej
znovunadobudnutie v mieste poistenia realizovateľné
z dôvodov právnych alebo ekonomických.
Ak nastane poistná udalosť na veci poistenej na časovú
hodnotu, poisťovateľ poskytne poistné plnenie v časovej
hodnote.

12. Poisťovateľ uhradí primerané a hospodárne vynaložené
náklady zvyčajné v mieste vzniku poistnej udalosti na
odvrátenie bezprostredne hroziacej  poistnej udalosti, ako
aj náklady primerané a hospodárne vynaložené na
zmiernenie následkov poistnej udalosti, vrátane opatrení
neúspešných, ak boli primerané okolnostiam. Náhrada
týchto nákladov spoločne s poistným plnením za
poškodené veci je obmedzená poistnou sumou, alebo
súhrnným limitom poistného plnenia (ak je v poistnej
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zmluve dohodnutý) pre jednotlivé položky predmetov
poistenia. Ak boli tieto opatrenia vykonané na pokyn
poisťovateľa, sú hradené aj nad dojednanú poistnú sumu.
Náklady na zásah požiarnikov alebo iných osôb, ktoré sú
povinné zasiahnuť vo verejnom záujme, poisťovateľ
nehradí.

13. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej
príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedomé, nepravdivé
alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní
poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola
podstatná, je oprávnený poistné plnenie z poistnej zmluvy
odmietnuť. Odmietnutím poistného plnenia podľa tohto
odseku poistenie zanikne.

14. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie za vedomé
porušenie povinností uvedených v týchto VPP-M-ALL,
zmluvných dojednaniach a poistnej zmluve primerane
znížiť ak toto malo podstatný vplyv na vznik poistnej
udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov. 

15. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu
o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na
poistné plnenie alebo jeho výšky, nie je poisťovateľ
povinný poskytnúť poistné plnenie z poistnej udalosti.

16. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ
skončil vyšetrovanie nutné na zistenie rozsahu svojej
povinnosti plniť. Ak nemôže byť vyšetrovanie ukončené do
30 dní po tom, ako sa poisťovateľ dozvedel o vzniku
poistnej udalosti, poskytne poistenému na jeho žiadosť
primeranú zálohu.

17. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v slovenskej mene.
Pri prepočte cudzej meny na slovenskú vychádza
poisťovateľ z kurzu Národnej banky Slovenska ku dňu
vzniku poistnej udalosti.

18. Poisťovateľ má právo odpočítať od poistného plnenia
sumu zodpovedajúcu dlžnému poistnému.

Článok 10: Podpoistenie
1. Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma

jednotlivej položky predmetu poistenia nižšia ako jej
poistná hodnota, poskytne poisťovateľ poistné plnenie,
ktoré je k výške škody v rovnakom pomere ako poistná
suma k poistnej hodnote. 

2. V prípade dojednania poistenia na prvé riziko podľa čl. 7,
ods. 4 VPP-M-ALL sa ustanovenie ods.1 tohto článku
neuplatňuje.

Článok 11: Spoluúčasť
1. Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej

udalosti pevne stanovenou sumou alebo percentom
stanoveným v poistnej zmluve, resp. ich kombináciou
(ďalej len „spoluúčasť“).

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

Článok 12: Znalecké konanie
1. V prípade poistnej udalosti je možné dohodnúť, že výška

poistného plnenia poisťovateľa bude stanovená
znaleckým konaním.

2. Pre znalecké konanie platí:
a) poistený aj poisťovateľ vymenujú svojho znalca do 15

dní od uzavretia dohody v zmysle ods. 1 tohto článku
VPP-M-ALL a o jeho menovaní bezodkladne
upovedomia druhú stranu. Znalec nesmie mať voči

strane, ktorou bol vymenovaný, žiadne obchodné ani
pracovnoprávne vzťahy, prípadnú námietku proti
vymenovaniu znalca musí druhá strana vzniesť pred
začatím jeho činnosti,

b) znalci vymenovaní obidvomi stranami sa ešte pred
začiatkom svojej činnosti dohodnú na osobe tretieho
znalca s hlasom rozhodujúcim pre prípad ich nezhody,

c) obaja znalci vymenovaní zúčastnenými stranami
spracujú nezávisle na sebe znalecký posudok
o sporných otázkach,

d) tento znalecký posudok odovzdajú obidvaja znalci
zároveň poistenému aj poisťovateľovi, v prípade
existencie rozporov odovzdá poisťovateľ obidva
spracované posudky tretiemu znalcovi s hlasom
rozhodujúcim. Tento znalec urobí rozhodnutie v
sporných otázkach a toto svoje rozhodnutie ktoré je
záväzné pre obe strany, odovzdá poistenému aj
poisťovateľovi,

e) náklady svojho znalca hradí každá strana, náklady
znalca s hlasom rozhodujúcim obidve strany rovnakým
dielom.

3. Uskutočneným konaním znalcov nie sú dotknuté práva
a povinnosti poisteného a poisťovateľa, upravené
právnymi predpismi, poistnou zmluvou, zmluvnými
dojednaniami a týmito VPP-M-ALL.

Článok 13: Povinnosti poistníka, poisteného
1. Poistník a/alebo poistený je povinný:

a) platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej
zmluve, v prípade platenia poistného prostredníctvom
pošty alebo peňažného ústavu dodržiavať zúčtovacie
dáta pre platbu poistného určené poisťovateľom, 

b) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky
poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia,

c) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu
v náležitostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní
poistnej zmluvy,

d) dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných
právnych predpisov, technických noriem, VPP-M-ALL,
zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy,

e) udržiavať vodovodné systémy vrátane armatúr alebo
iného s ním prepojeného zariadenia, vykurovacie
systémy, klimatizačné alebo solárne systémy alebo
teplovodné čerpadlá, sprinklerové a postrekové
hasiace zariadenia v  prevádzkyschopnom stave a
zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu,

f) zabezpečiť v priestoroch budovy, ktoré ležia na úrovni
alebo pod úrovňou prízemného podlažia, uloženie
zásob a vecí charakteru zásob minimálne 12 cm nad
úrovňou podlahy,

g) v chladnom období zaistiť primerané vykurovanie
budovy,

h) v prípade nutnosti uzatvoriť prívod vody a vypustiť
potrubie,

i) zabezpečiť plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia
kanalizácie,

j) zabezpečiť inštaláciu uzáverov zabraňujúcich
spätnému vystúpeniu vody z kanalizácie,

k) vytvárať záložné nosiče elektronických dát a iných
záznamov a viesť evidenciu poistených vecí uvedených
v čl. 4, ods. 1, písm. a) až c) VPP-M-ALL a tieto uložiť
tak, aby v prípade poistnej udalosti nemohli byť
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poškodené, zničené alebo stratené spolu s poistenými
vecami,

l) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie
rovnakých položiek predmetu poistenia, na rovnaké
riziko u iného poisťovateľa a oznámiť jeho obchodný
názov a výšku poistnej sumy,

m) dbať, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať
primerané opatrenia na jej odvrátenie, 

n) 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.

2. V prípade vzniku škody je poistený povinný:
a) bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi,
b) bezodkladne oznámiť polícii vznik škody, ktorá nastala

za okolností vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania
trestného činu,

c) vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie
následkov škody, a podľa možnosti si k tomu vyžiadať
pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi,

d) nemeniť bez súhlasu poisťovateľa stav vzniknutý
škodou, ak to nie je nevyhnutné na odvrátenie alebo
zmiernenie následkov škody alebo v rozpore so
všeobecným záujmom,

e) podať poisťovateľovi dôkaz o vzniku škody a o rozsahu
jej následkov,

f) umožniť poisťovateľovi alebo osobám ním povereným,
všetky vyšetrovania potrebné pre posúdenie nároku na
poistné plnenie a jeho výšku a predložiť k tomu
potrebné podklady a informácie,

g) zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej
škody alebo iné obdobné práva a uplatniť nárok na
náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu
zodpovedá,

h) bezodkladne začať umorovacie konanie listinných
cenných papierov stratených pri škode,

i) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi nájdenie
poistených vecí alebo ich zvyškov stratených v súvislosti
s poistnou udalosťou; pri prevzatí týchto vecí do svojho
vlastníctva je povinný vrátiť zodpovedajúcu časť
poistného plnenia.

Článok 14: Vzájomná komunikácia, doručovanie písomností
Na vzájomnú komunikáciu týkajúcu sa poistenia a ponuky
našich produktov a služieb môžeme využívať v poistnej
zmluve uvedené alebo vzájomne dodatočne oznámené
kontaktné údaje. Poisťovateľovi určené písomnosti
považujeme za doručené v deň ich prevzatia, ak nie je
dohodnuté inak.
Písomnosti určené poistníkovi alebo poistenému doručujeme
na ich poslednú nám známu korešpondenčnú adresu.
Korešpondenčnou adresou môže byť:
a) poštová adresa, ktorú poistník/poistený oznámil

poisťovateľovi pre účely doručovania korešpondencie,
b) e-mailová adresa,
c) telefónne číslo.
Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, kedy ju
poistník/poistený prevzal alebo odmietol prevziať.
V prípade, ak sa písomnosť uloží na pošte kvôli tomu, že
poistník/poistený nebol zastihnutý na poštovej adrese

a v odbernej lehote si ju na pošte nevyzdvihol, považuje sa za
doručenú posledným dňom  lehoty. Ak sa písomnosť vráti
poisťovateľovi ako nedoručená z dôvodu, že
poistníka/poisteného nemožno na poštovej adrese nájsť,
považuje sa za doručenú dňom jej vrátenia poisťovateľovi.
Pre iné formy doručovania ako doručovanie prostredníctvom
pošty alebo kuriéra sa môžu dohodnúť osobitné podmienky.

Článok 15: Výklad pojmov
Pre účely tohto poistenia sa rozumie pod pojmom: 
– elektronické dáta údaje, pojmy a informácie upravené do

formy použiteľnej pre prenos, interpretáciu alebo
spracovanie elektronickým či elektromechanickým
spracovaním dát alebo elektronicky riadeným zariadením
a obsahujú programy, software a iné kódované inštrukcie
pre spracovanie a manipuláciu s dátami alebo pre
riadenie a ovládanie takýchto zariadení,

– dlhodobo nevyužiteľné alebo nevyužívané veci
nevyužívané alebo nevyužiteľnédlhšie ako je rámec
štandardných podmienok a pracovných postupov,

– krádež zmocnenie sa poistenej veci vlámaním alebo
prekonaním prekážky, 

– 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 trezora, ktoréhoobsah 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.
– 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.

– krupobitie jav, pri ktorom kúsky ľadu vytvorené
v atmosfére dopadajú na poistenú vec,

– kybernetický útok akýkoľvek úmyselný zásah alebo útok
akejkoľvek osoby na akýkoľvek informačný systém alebo
technologické zariadenie poisteného, vrátane
presmerovania dátových tokov alebo nasadenia
škodlivého počítačového vírusu alebo využitia
informačného systému, 

– lavína náhly pád snehovej alebo ľadovej vrstvy
z prírodných svahov,
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– lúpež zmocnenie sa veci páchateľom: 
a) v mieste poistenia

a.a) použitím násilia alebo hrozby bezprostredného
násilia proti poistenému alebo jeho zástupcovi,

a.b.) využitím zníženého odporu poisteného 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, 

alebo 
b) pri preprave poistených peňazí, listinných cenných

papierov, cenín, drahých kovov, klenotov a iných
cenností, len ak je v poistnej zmluve osobitne
dojednané ich poistenie pre prípad lúpeže počas
prepravy:
b.a) spôsobom uvedeným pod písmenom a), 
b.b) vydieraním poisteného alebo jeho zástupcu

vykonávajúceho prepravu,
b.c) uvedením do omylu alebo podvedením

poisteného alebo jeho zástupcu vykonávajúceho
prepravu,

– motorové vozidlo akýkoľvek pozemný dopravný
prostriedok poháňaný vlastným motorom (vrátane
prípojného vozidla a akéhokoľvek zariadenia na nich
pripevneného), ktorý je vyrobený alebo schválený na účely
prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách
a podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 

– náhodná škodová udalosť taká udalosť, ktorá nastane
v mieste poistenia počas poistnej doby náhle a nečakane;
ide o udalosť o ktorej v čase dojednania poistnej zmluvy
poisťovateľ a poistený predpokladajú, že môže nastať,
avšak nie je isté, či nastane, a kedy nastane,

– následná fyzická škoda – fyzická škoda na poistenej veci
za ktorú vznikne poistenému právo na poistné plnenie,
ktorá vznikla ako priamy následok fyzickej škody na inej
poistenej veci, alebo jej časti, alebo inej časti poškodenej
poistenej veci,  

– pád lietadla náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou,
jeho častí alebo jeho nákladu,

– počítačový vírus súbor vadných, poškodzujúcich alebo
inak nepovolených inštrukcií, alebo kódov vrátane súboru
zlomyseľne vložených neoprávnených inštrukcií alebo
kódov programových, alebo iných, ktorý sa šíri
prostredníctvom počítačového systému alebo siete
akejkoľvek povahy. Počítačové vírusy predstavujú, ale
neobmedzujú sa len napríklad na tzv. „Trójske kone“,
„Wormy“ alebo tzv. „časované alebo logické bomby“,

– povodeň zaplavenie miesta poistenia vodou, ktorá sa
prirodzeným spôsobom vyliala z brehov povrchového
vodstva alebo tieto brehy pretrhla. U ohradzovaného
vodného toku sa za breh vodného toku považuje teleso
hrádze,

– požiar oheň, ktorý sa vlastnou silou nekontrolovateľne
rozšíril mimo určeného ohniska; za požiar sa nepovažuje
vystavenie veci úžitkovému ohňu a teplu,

– strata zánik možnosti poisteného hmotne disponovať
poistenou vecou alebo jej časťou, za stratu sa tiež
považuje zánik možnosti faktického ovládania poistenej
veci alebo jej časti (zánik detencie), 

– teroristický čin – čin zahrnujúci ale nie obmedzený na
použitie sily alebo násilia a/alebo jeho hrozby osobou,
alebo skupinou osôb, konajúcich samostatne alebo
v mene alebo v spojení s akoukoľvek organizáciou alebo
vládou, vykonaný z politických, náboženských,
ideologických alebo iných podobných pohnútok,
s úmyslom ovplyvniť vládu a/alebo zastrašiť obyvateľstvo
alebo jeho časť,

– ťarcha snehu pôsobenie nadmernej nadmernej hmotnosti
snehu alebo námrazy na strešné krytiny, nosné a ostatné
konštrukcie budov. Za nadmernú hmotnosť snehu alebo
námrazy sa považuje zaťaženie stavebnej konštrukcie
presahujúce platnou normou stanovené hodnoty v čase
kolaudácie budovy alebo stavby,

– úder blesku bezprostredné pôsobenie energie blesku
alebo teploty jeho výboja na poistenú vec so zanechaním
stôp na poistenej veci alebo jeho účinky a následky sú
jednoznačne identifikovateľné technickými prostriedkami, 

– vandalizmus poškodzovanie cudzej veci páchateľom v
zmysle Trestného zákona

– víchrica prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistenia
rýchlosť minimálne 75 km za hodinu; za škodu spôsobenú
víchricou sa považuje aj vrhnutie predmetu na poistenú
vec bezprostredne zapríčinené pôsobením víchrice,

– výbuch náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúcej
v rozpínavosti plynov alebo pár (explózia),

– výbuch sopky uvoľnenie tlaku počas vytvorenia otvoru v
zemskej kôre, ktoré je sprevádzané výtokom lávy alebo
vyvrhnutím popola, iných materiálov alebo plynov,

– záplava vytvorenie súvislej vodnej plochy na zemskom
povrchu, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste
poistenia, a ktoré bolo spôsobené prírodnými vplyvmi,

– zástupca poisteného jeho zamestnanec, osoba, ktorej
poistený zveril poistené veci, osoba poverená strážou
miesta poistenia, alebo osoba poverená strážením
poistených prepravovaných peňazí, listinných cenných
papierov, cenín, drahých kovov, klenotov a iných cenností,
len ak je v poistnej zmluve osobitne dojednané ich
poistenie pre prípad lúpeže počas prepravy, 

– zemetrasenie otrasy zemského povrchu, vyvolané
geofyzikálnymi procesmi vo vnútri Zeme,

– zosuv pôdy prírodnými vplyvmi zapríčinené náhle
zosunutie alebo zrútenie pôdy, zeminy alebo skál, okrem
zosuvu zapríčineného akoukoľvek ľudskou činnosťou,
sadania pôdy, alebo  zosuvu pôdy, ktorý sa s ohľadom na
situáciu v mieste poistenia dá predpokladať - t.j. jeho
výskyt bol častejší ako jedenkrát za desať rokov pred
dátumom vzniku poistnej udalosti.

Článok 16: Záverečné ustanovenia
1. Od ustanovení týchto VPP-M-ALL je možné sa v poistnej

zmluve odchýliť, ak to nie je v jednotlivých ustanoveniach
uvedené inak. 

2. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria VPP-M-ALL, sa v
otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom
Slovenskej republiky. Uvedené platí tiež pre poistené riziká
v zahraničí.

3. VPP-M-ALL nadobúdajú účinnosť 1.1.2021. 


