
Článok 1: Úvodné ustanovenia
Tieto Zmluvné dojednania pre poistenie majetku (ďalej len „ZD-M“)
menia a dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku
právnických a podnikajúcich fyzických osôb účinné od 1.1.2021 (ďalej
len „VPP-M“) v ustanoveniach tu uvedených a sú neoddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy.

Článok 2: Poistné riziká
Podľa VPP-M je možné poistenie dojednať pre riziká:
a) požiar - ktorý zahŕňa riziká požiar, úder blesku, výbuch a pád lie -

tadla v rozsahu čl. 3 VPP-M, 
b) víchrica -  ktorá zahŕňa riziká víchrica a krupobitie v rozsahu čl. 4

VPP-M
c) živel -  ktorý zahŕňa riziká povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch

sopky, zosuv pôdy, lavínu a ťarchu snehu v rozsahu čl. 5 VPP-M, 
d) voda - ktorá zahŕňa riziko škôd spôsobených vodou z vodovodného

zariadenia v rozsahu čl. 6 VPP-M,
e) ostatné - ktoré zahŕňa riziká náraz vozidla, dym, rázová vlna a pád

predmetov v rozsahu čl. 8 VPP-M,
f) krádež - ktorá zahŕňa riziká krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež pri

preprave a vandalizmus v rozsahu čl. 7 ods. 1 písm. a) až d) VPP-M, 
g) rozbitie skla v rozsahu čl. 9 VPP-M.

Článok 3: Spo lu účasť
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. Pre riziká
v ostatných pripoisteniach, pre ktoré nie sú dojednané spoluúčasti
v základnom poistení, sa uplatňuje spoluúčasť 50 EUR. 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. 

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. Po is t ná suma bu do v, resp. sta veb ných úpra v po is te ných na novú

hod no tu, bude na žiadosť poistníka pre ďalšie po is t né obdo bie
upravená v závislosti od zmeny inde xu  cien sta veb ných prác, ma te -
riá lov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve.

2. Poistná suma výrobných a prevádzkových zariadení po is te ných na
novú hod no tu bude  na žiadosť poistníka pre ďalšie po is t né obdo bie
upravená v závislosti od zmeny inde xu spotrebiteľ ských cien.

Článok 5: Pred me t po is te nia, po is t ná suma

Poistenie budov: 
1. Predmetom poistenia sú bu dovy, haly a sta vby (ďalej len „budovy”)

v zmysle čl. 10 ods. 1 a 2 VPP-M, po is te né do vý š ky po is t nej sumy
sta no ve nej po is tní kom, uve de nej v po is t nej zmlu ve. Po is t ná suma
môže byť sta no ve ná na novú ale bo ča so vú hod no tu v zmy sle čl. 14
ods. 1 písm. a) ale bo b) VPP-M.

2. Pokiaľ sú v poistnej zmluve ako predmet poistenia dojednané sta -
veb né úpravy, vzťa hu je sa po is te nie na sta veb né úpra vy kto ré po is -
te ný vy ko nal na svo je ná kla dy v mies te po is te nia uve de nom v po is t -
nej zmlu ve, alebo ktoré poistený uží va na zá kla de náj om nej zmlu vy.
Sta veb né úpra vy sú po is te né do vý š ky po is t nej sumy sta no ve nej po -
is tní kom, uve de nej v po is t nej zmlu ve. Po is t ná suma je sta no ve ná na
novú hod no tu v zmy sle čl. 14 ods. 1 písm. a) VPP-M.

Poistenie hnuteľných vecí:
3. Predmetom 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 predmetom 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
vzťa huje 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, limity poistného plnenia
1. Po is ťo va teľ uhra dí v jed nom po is tnom obdo bí a za každú prílohu

poistnej zmluvy, na ktorej je dojednané poistenie budov alebo
hnuteľných vecí, a ak tieto boli poškodené, zničené alebo stratené
v dôsledku poistnej udalosti, ne vyh nut né ná kla dy na: 
a) vy pra ta nie mies ta po is te nia vrá ta ne strh nu tia sto ja cich čas tí, od -

voz su ti ny a iných zvyš kov na naj bliž šiu sklád ku a na ich ulo že -
nie ale bo zni če nie, do vý š ky 1 000 EUR,

b) od strá ne nie škôd spô so be ných krádežou alebo vandalizmom
na sta veb ných sú čas tiach poistenej bu do vy alebo na poistených
sta vebných úpravách alebo na stavebných súčastiach v pries to -
roch, kto ré poistený uží va na zá kla de ná jom nej zmlu vy, do výš  ky 
1 000 EUR. Podmienka vlámania alebo prekonania prekážky
nemusí byť splnená. Podmienkou poskytnutia poistného plnenia
je hlásenie 
krádeže alebo vandalizmu Policajnému zboru SR. Toto pripo is -
te nie sa ne vzťa hu je na ško dy spô so be né roz bi tím skla a na
škody na rozo s ta va ných sta veb ných objek toch. Poškodenie
postriekaním sprejmi, grafitmi alebo oblepením plagátmi je
kryté poistením iba do výšky nákladov na premaľovanie alebo
vyčistenie časti objektu, ktorá bola znehodnotená, napr. pri
viacpodlažnom objekte vymaľovanie do úrovne tých podlaží,
ktoré boli znehodnotením priamo za siahnuté,

c) od strá ne nie škôd na predmetoch pripevnených zvonku plášťa
budovy (napr. fi rem né ští ty, re klam né ta bu le, mar kí zy, antén ne
sys té my, von kaj šie osve tle nie, von kaj šie ve de nie) vrá ta ne pod -
por ných kon štruk cií, ku kto rým pri šlo v dô sled ku ví chri ce, do vý š -
ky 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,

e) odstránenie škôd spôsobených spätným vystúpením odpadovej
vody z verejného kanalizačného potrubia do výšky 1 000 EUR, 

f) odstránenie škôd spôsobených únikom vody zo strešných žľabov
a voľne vedúcich vonkajších zvodov do výšky 1 000 EUR, 

g) uniknutú vodu alebo médium do výšky1 000 EUR, 
h) umelecké predmety (veci umeleckej, zberateľskej, historickej

hodnoty, starožitnosti, stavebné súčasti umeleckej alebo
historickej  hodnoty) do výšky 1 000 EUR. Uvedené veci, okrem
stavebných súčastí, musia byť v mieste poistenia chránené proti
krádeži v uzamknutom priestore zabezpečenom minimálne
základným mechanickým zabezpečením.

2. Poisťovateľ uhradí v jednom poistnom období a za každú prílohu
poistnej zmluvy, na ktorej je dojednané poistenie hnuteľ ných vecí, a ak
tieto boli poškodené, zničené alebo stratené v dôsledku poistnej
udalosti: 
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) výstavné modely (vzory, prototypy, exponáty) do výšky 1 000 EUR.
Uvedené veci musia byť v mieste poistenia chránené proti
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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) spôsobenej rizikom víchrica, 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 pripoistenia podľa ods. 1, 2 a 3 tohto článku sa môže dohodnúť
zvýšenie limitov poistného plnenia uvedených v ods. 1, 2 a 3 tohto
článku o poistné sumy dojednané v jednotlivých prílohách poistnej
zmluvy. 

5. V prípade, že pre predmety pripoistenia 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. Po kiaľ je v po is t nej zmlu ve do jed na né zlom ko vé po is te nie pre jed -
no tli vé ri zi ká, znamená to, že hor ná hra ni ca po is tné ho pl ne nia je
urče ná sta no ve ným per cen tom z po is t nej sumy ale bo li mi tom po is t-
né ho pl ne nia uve de ným v po is t nej zmlu ve.

7. V prípade poistnej udalosti spôsobenej následkom úderu blesku
poisťovateľ uhradí v jed nom  po is tnom obdo bí 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 maximálny limit
poistného plnenia za všetky poistné udalosti spôsobené rizikom:
a) víchrica 7 000 000 EUR,  pričom maximálny limit pre jedno

miesto poistenia je 3 000 000 EUR,  
b) povodeň 3 000 000 EUR, 
c) zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu

15 000 000 EUR, pričom maximálny limit pre jedno miesto
poistenia je 3 000 000 EUR.  

9. Poisťovateľ uhradí v jednom poistnom období a za každú prílohu
poistnej zmluvy, na ktorej je dojednané pripoistenie umeleckých
predmetov, ak tieto boli poškodené, zničené alebo stratené
v dôsledku poistnej udalosti, nevyhnutné náklady, ktoré je nutné
vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí po istenej budovy,
alebo poistených hnuteľných vecí do výšky poistnej sumy tohto
pripoistenia. Poistné plnenie sa poskytne na znovunadobudnutie
porovnateľného umeleckého predmetu alebo na zvýšené náklady
na materiál a techniku vyhotovenia.  

10. Po is ťo va teľ uhra dí v jed nom po is tnom obdo bí a za každú prílohu
poistnej zmluvy, na ktorej je dojednané poistenie skla, aj náklady
v zmysle čl. 10 ods. 6 písm. b) až f) VPP-M) súhrnne do výš  ky 
1 000 EUR.

Článok 7: Miesto poistenia
1. Miesto poistenia sa rozširuje na 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 uzam knutého
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 týchto ZD-M.
Limity poistného plnenia závisia od bezpečnostnej triedy (ďalej aj
“BT”) stanovenej pre poistenú prevádzku v poistnej zmluve, úrovne

mechanického zabezpečenia a zabezpečenia EZS. Tieto podmienky
zabezpečenia a limity poistného plnenia sa nevzťahujú na poistené
vozidlá.

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 uzam knutou
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 EZS
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 EZS
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 týchto ZD-M. Limity poistného
plnenia závisia od stupňa odolnosti trezoru, úrovne mechanického
zabezpečenia priestoru a zabezpečenia EZS.

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 EZS proti lúpežnému prepadnutiu
s napojením na PCO 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 uzam -
knutou 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 uzam knuté
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 týchto ZD-M. 

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.

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 pomocného elektronického
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 nedemontovateľ ným spôsobom.

3. špeciálne - všetky vstupy do poisteného priestoru musia byť
zabezpečené prierazuvzdornými dverami, v zárubniach
zabezpečených proti roztiahnutiu, uzamykateľnými bezpečnos tným
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 bezpečnos tným 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. EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia (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 (ďalej aj
“spoľahlivá osoba”).

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 pre účely tohto poistenia:
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 konštruk ciou,
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 bezpečnozstnou 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 - 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 - pojazdný pracovný stroj alebo motorové vozidlo.
29. Prenosné strojné a elektronické zariadenia - 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.

31. Obchodný dom/nákupné centrum - vymedzený uzavretý
zastrešený priestor, stály architektonický objekt s podlahovou
plochou minimálne 5 000 m2, ktorý tvorí súbor predajní alebo
priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru,
vrátane ostatných verejne prístupných priestorov.

Definície spôsobov odstavenia vozidla: 
32. 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.

33. Oplotený pozemok - priestranstvo vybavené funkčným oplotením
celého pozemku s minimálnou výškou 190 cm a uzamknutou
bránou.

34. Kontrolované parkovanie – vozidlo odstavené:
a) na parkovisku, ktoré je pod dohľadom zamestnanca

povereného kontrolou 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. 

35. 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 budove/garáži. 
36. Podmienky zabezpečenia a limity poistného plnenia pre:

Tabuľka č. 1: hnuteľné veci v uzamknutom priestore budovy

*) SBS - fyzická stráž zabezpečujúca ochranu obchodného domu alebo
nákupného centra

Tabuľka č. 2: cennosti v uzamknutom trezore

Tabuľka č. 3: prenosné strojné a elektronické zariadenia v motorovom
vozidle alebo v pojazdnom prac. stroji alebo stroje
a zariadenia zabudované vo vozidle

Článok 10: Záverečné ustanovenia
1. Od ustanovení týchto ZD-M je možné sa v poistnej zmluve odchýliť,

ak to nie je v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.
2. ZD-M nadobúdajú účinnosť  1.1.2021. 

Bezpeč-
nostná
trieda
(BT):

Mecha -
nické

zabez -
pečenie:

Zabezpečenie elektrickou zabezpečovacou
signalizáciou (EZS) s vyv́odom signálu:

bez EZS lokálny ATV/SBS*) PCO
Limity poistného plnenia (v EUR):

1,2
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

3
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

4
rozšírené 0 5 000 50 000 200 000
špeciálne 0 15 000 200 000 600 000

5 špeciálne 0 0 0 600 000

Stupeň
odolnosti

trezoru podľa
STN EN
1143-1

Mecha -
nické

zabez -
pečenie

Zabezpečenie elektrickou zabezpečovacou
signalizáciou (EZS) s vyv́odom signálu:

bez EZS lokálny ATV PCO
Limity poistného plnenia (v EUR):

0 alebo
necertifi-
kovaný

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

I.
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

II.
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

Zabezpečenie 

vozidla

Spôsob odstavenia vozidla

Bez
dohľadu

Oplotený
pozemok

Kontrolované
parkovanie

Pod stálym
dohľadom

Limity poistného plnenia (v EUR):

a) uzamknutie funkčnyḿi
zámkami na
dverách (ak je nimi
vyŕobcom
vozidla vybavené)

500 2 500 5 000 10 000

b) ako pod písm. a) tejto
tabuľky + kombinácia
minimálne dvoch 
z nasled.
zabezpečovacích zariadení:
- mechanické zabezp.
zariad. odnímateľné
alebo pevne spojené 
s vozidlom
- imobilizér
- elektronicky ́vyhľadávací
systém

1 000 5 000 10 000 20 000

c) ako pod písm. a) tejto
tabuľky +
poplachovy ́systém s
akustickyḿ
vyv́odom signálu alebo
hlásením na zariadenie pod
stálou kontrolou
oprávnenej osoby

2 000 10 000 20 000 50 000


