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ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiaa

1. Pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb platia všeobecne
záväzné právne predpisy, tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP-M“) 
a zmluvné dojednania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

2. VPP-M 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 poistnej zmluve
uvedená podnikajúca fyzická alebo právnická osoba, na ktorej majetok sa toto poistenie
vzťahuje.

ččlláánnookk  22
PPooiissttnnéé  rriizziikkáá

1. Poistenie je možné dojednať pre jednotlivé riziká, resp. ich skupiny uvedené v článkoch
3 – 9 VPP-M. Poistenie kryje len tie jednotlivé riziká, prípadne skupiny rizík, ktorých 
poistenie je v poistnej zmluve dojednané.

2. Poistenie sa vzťahuje na predmet poistenia tiež vtedy, ak bol poškodený, zničený alebo
stratený v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá bola spôsobená rizikom
dojednaným v poistnej zmluve. 

ččlláánnookk  33
ŠŠkkooddyy  ssppôôssoobbeennéé  ppoožžiiaarroomm,,  úúddeerroomm  bblleesskkuu,,

vvýýbbuucchhoomm  aalleebboo  ppááddoomm  lliieettaaddllaa

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola
spôsobená:
a) požiarom,
b) úderom blesku,
c) výbuchom,
d) pádom lietadla. 

2. Podľa VPP-M sa považuje:
a) za ppoožžiiaarr oheň, ktorý sa vlastnou silou nekontrolovateľne rozšíril mimo určeného

ohniska,
b) za úúddeerr  bblleesskkuu bezprostredné pôsobenie energie blesku alebo teploty jeho výboja

na poistenú vec so zanechaním stôp na poistenej veci, 
c) za vvýýbbuucchh náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo

pár (explózia), 
d) za ppáádd  lliieettaaddllaa náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho častí alebo jeho

nákladu.

3. 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.

ččlláánnookk  44
ŠŠkkooddyy  ssppôôssoobbeennéé  vvíícchhrriiccoouu  aalleebboo  kkrruuppoobbiittíímm

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola
spôsobená:
a) víchricou,
b) krupobitím.

2. Podľa VPP-M sa považuje:
a) za vvíícchhrriiccuu prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť minimálne

75 km/h (resp. 20,8 m/s). Ak nemôže byť rýchlosť prúdenia vzduchu zistená,
poskytne poisťovateľ poistné plnenie za škodu spôsobenú víchricou, ak poistený
preukáže, že pohyb vzduchu v bezprostrednom okolí miesta poistenia spôsobil
škody na stavbách alebo na veciach rovnako odolných, ktoré boli v čase 
bezprostredne pred poistnou udalosťou v bezchybnom stave; za škodu spôsobenú
víchricou sa považuje aj vrhnutie predmetu na poistenú vec bezprostredne 
zapríčinené pôsobením víchrice,

b) za kkrruuppoobbiittiiee jav, pri ktorom kúsky ľadu vytvorené v atmosfére dopadajú na poistenú
vec.

3. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok alebo
nečistôt do budovy, ak k nemu neprišlo vplyvom poškodenia stavebných súčastí
následkom víchrice alebo krupobitia.
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ŠŠkkooddyy  ssppôôssoobbeennéé  žžiivveellnnoouu  uuddaalloossťťoouu

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola
spôsobená:
a) povodňou, záplavou,
b) zemetrasením,
c) výbuchom sopky,
d) zosuvom pôdy,
e) lavínou alebo ťarchou snehu.

2. Podľa VPP-M sa považuje:
a) za ppoovvooddeeňň zaplavenie miesta poistenia vodou, ktorá sa vyliala z brehov 

povrchového vodstva. U ohradzovaného vodného toku sa za breh vodného toku
považuje teleso hrádze,

b) za zzááppllaavvuu vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi
v mieste poistenia a ktoré bolo spôsobené prírodnými vplyvmi.  

2.1 Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) vodou z vodovodného zariadenia v zmysle čl.6 týchto VPP-M,
b) spätným vystúpením odpadovej vody z verejného kanalizačného potrubia, okrem

prípadov, kedy bolo toto vystúpenie spôsobené povodňou alebo záplavou,
c) vodou zo žľabov alebo zvodov odvádzajúcich atmosférické zrážky,
d) zvýšením hladiny podzemnej vody, ktoré nebolo spôsobené povodňou alebo

záplavou,
e) vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do budovy, ak k nemu došlo inak

než vplyvom poškodenia stavebných súčastí povodňou alebo záplavou.

2.2 Poistený je povinný zabezpečiť:
a) plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia kanalizácie,
b) inštaláciu uzáverov zabraňujúcich spätnému vystúpeniu vody z kanalizácie,
c) v priestoroch budovy, ktoré ležia na úrovni alebo pod úrovňou prízemného podlažia,

uloženie zásob a vecí charakteru zásob minimálne 12 cm nad úrovňou podlahy.

3. Podľa VPP-M sa za zzeemmeettrraasseenniiee považujú otrasy zemského povrchu vyvolané 
geofyzikálnymi procesmi vo vnútri Zeme. Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené
zemetrasením, ktorého účinky dosiahnu v mieste poistenia minimálne 6. stupeň
makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98 (Európska makroseizmická stupnica).

4. Podľa VPP-M sa za vvýýbbuucchh  ssooppkkyy považuje uvoľnenie tlaku počas vytvorenia otvoru
v zemskej kôre, ktoré je sprevádzané výtokom lávy alebo vyvrhnutím popola, iných
materiálov alebo plynov.

5. Podľa VPP-M sa za zzoossuuvv  ppôôddyy považuje prírodnými vplyvmi zapríčinené náhle zosunutie
alebo zrútenie pôdy, zeminy alebo skál.
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) zosúvaním alebo zrútením pôdy, zeminy alebo skál zapríčineným akoukoľvek ľudskou

činnosťou,
b) sadaním pôdy, 
c) 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 škody.

6. Podľa VPP-M sa považuje:
a) za llaavvíínnuu zosuv snehovej alebo ľadovej vrstvy z prírodných svahov,
b) za ťťaarrcchhuu  ssnneehhuu poškodenie alebo zničenie poistenej veci nadmernou ťarchou

snehu, námrazy alebo ľadovej vrstvy. Za nadmernú ťarchu snehu, námrazy alebo
ľadovej vrstvy sa považuje zaťaženie stavebnej konštrukcie presahujúce normou
stanovené hodnoty.
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ŠŠkkooddyy  ssppôôssoobbeennéé  vvooddoouu  zz  vvooddoovvooddnnééhhoo  zzaarriiaaddeenniiaa

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola
spôsobená vodou, kvapalinou alebo parou unikajúcou z niektorého z nasledovných  
zariadení (ďalej len “vodovodné zariadenie”): 
a) privádzacie alebo odvádzacie potrubie vodovodného alebo kanalizačného 

systému vrátane armatúr alebo iného s ním prepojeného zariadenia,
b) vykurovací, klimatizačný alebo solárny systém, vrátane armatúr alebo iného s ním

prepojeného zariadenia,
c) sprinklerové alebo iné automatické zariadenie požiarnej ochrany,
d) zvody odvádzajúce atmosférické zrážky vrátane armatúr alebo iného s nimi

prepojeného zariadenia, ktoré sa nachádzajú vo vnútri budovy,
e) akvárium s objemom min. 50 litrov. 

2. Ak predmetom poistenia je budova, poistenie sa vzťahuje aj na nasledovné súčasti
budovy poškodené alebo zničené prasknutím:
a) privádzacie alebo odpadové potrubie vodovodného alebo kanalizačného systému

vrátane armatúr,
b) potrubie vykurovacieho, klimatizačného alebo solárneho systému vrátane

armatúr a vykurovacích telies,
c) sprinklerové alebo iné automatické zariadenie požiarnej ochrany,
d) zvody (vrátane armatúr) odvádzajúce atmosférické zrážky, ktoré sa nachádzajú

vo vnútri budovy.

3. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) spätným vystúpením odpadovej vody z verejného kanalizačného potrubia,
b) pri vykonávaní tlakových skúšok, opravy alebo údržby vodovodného zariadenia, 
c) sadaním pôdy, ak bolo spôsobené inak než vodou unikajúcou z vodovodného 

zariadenia,
d) vynaloženými nákladmi na uniknutú vodu alebo médium,
e) na vodovodnom zariadení následkom jeho poškodenia ľudskou činnosťou alebo 

prirodzeným opotrebením; za poškodenie ľudskou činnosťou sa považuje prevŕtanie,
prerazenie a pod. a za prirodzené opotrebenie sa považuje korózia, erózia, vplyv
hrdze, plesní, húb, hniloby a pod.

f) vodou unikajúcou zo strešných žľabov a voľne vedúcich vonkajších zvodov,
g) kondenzovanou vodou alebo médiom, bez poškodenia vodovodného zariadenia.

4. Poistený je povinný:
a) udržiavať vodovodné zariadenia v prevádzkyschopnom stave a zabezpečiť ich

pravidelnú kontrolu,
b) 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,

VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  PPOOIISSTTNNÉÉ  PPOODDMMIIEENNKKYY
PPooiisstteenniiee  mmaajjeettkkuu  pprráávvnniicckkýýcchh  aa  ppooddnniikkaajjúúcciicchh  ffyyzziicckkýýcchh  oossôôbb



c) v chladnom období zaistiť primerané vykurovanie budovy,
d) v prípade nutnosti uzatvoriť prívod vody a vypustiť potrubie.
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ŠŠkkooddyy  ssppôôssoobbeennéé  kkrrááddeežžoouu,,  llúúppeežžoouu  aalleebboo  vvaannddaalliizzmmoomm

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola
spôsobená:
a) krádežou,
b) lúpežou v mieste poistenia,
c) lúpežou pri preprave poistených vecí vymenovaných v čl. 10, ods. 3, písm. b)

VPP-M, (ďalej len „lúpež pri preprave“)
d) vandalizmom.

2. Podľa VPP-M sa za kkrrááddeežž považuje zmocnenie sa poistenej veci vlámaním alebo
prekonaním prekážky:

2.1 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.
b) vniknutie páchateľa do trezora, 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 minimálne dvoma

zámkami, ktorých kľúče sú uložené oddelene mimo miesta poistenia,
- lúpežou.

2.2 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.

3. Podľa VPP-M sa za llúúppeežž  vv  mmiieessttee  ppooiisstteenniiaa 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 strážením miesta poistenia.

4. Podľa VPP-M sa za llúúppeežž  pprrii  pprreepprraavvee považuje zmocnenie sa poistenej veci 
páchateľom:
a) spôsobom uvedeným v ods. 3 tohto článku,
b) vydieraním poisteného alebo jeho zástupcu vykonávajúceho prepravu,
c) uvedením poisteného do omylu alebo využitím omylu poisteného alebo jeho

zástupcu vykonávajúceho prepravu.
Za zástupcu poisteného sa považujú jeho zamestnanci, osoby, ktorým poistený zveril
poistené veci alebo osoby poverené strážením poistených prepravovaných vecí.

5. Podľa VPP-M sa za vvaannddaalliizzmmuuss  považuje poškodenie alebo zničenie poistenej veci
páchateľom v súvislosti s krádežou alebo lúpežou v mieste poistenia a ďalej ak príde
k poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci pri pokuse o vykonanie činov uvedených
v ods. 1 tohto článku pod písm. a) alebo b).

6. Poistenie sa nevzťahuje na: 
a) škody spôsobené úmyselným konaním zástupcov poisteného, ak toto konanie bolo

uskutočnené v mieste poistenia počas doby, kedy im bol umožnený prístup
do miesta poistenia,

b) lúpež pri preprave vykonávanej na základe prepravnej zmluvy.
Za zástupcu poisteného sa považujú jeho zamestnanci, osoby, ktorým poistený 
zveril poistené veci alebo osoby poverené strážením miesta poistenia.

7. 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.
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ŠŠkkooddyy  ssppôôssoobbeennéé  nnáárraazzoomm  vvoozziiddllaa,,  ddyymmoomm,,  

rráázzoovvoouu  vvllnnoouu  aalleebboo  ppááddoomm  pprreeddmmeettoovv

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola
spôsobená:
a) nárazom vozidla,
b) dymom,
c) rázovou vlnou,
d) pádom predmetov.

2. Podľa VPP-M sa za škodu spôsobenú nnáárraazzoomm  vvoozziiddllaa považuje poškodenie alebo
zničenie poistenej veci priamym stretom s vozidlom alebo jeho nákladom alebo
vrhnutím predmetu zapríčineným priamym stretom s vozidlom alebo jeho nákladom
pri dopravnej nehode.

Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) vozidlami prevádzkovanými poisteným,
b) na vozidlách samotných a na ich náklade.

3. Podľa VPP-M sa za škodu spôsobenú ddyymmoomm považuje také poškodenie alebo zničenie
poistenej veci, ktoré spôsobil dym náhle uniknutý v dôsledku poruchy zo zariadení
na vykurovanie, spaľovanie, varenie alebo sušenie, ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia.

4. Podľa VPP-M sa za škodu spôsobenú rráázzoovvoouu  vvllnnoouu považuje poškodenie alebo zničenie
poistenej veci spôsobené rázovou vlnou vzniknutou pri prelete nadzvukového lietadla,
ktoré prekročilo rýchlosť zvuku.

5. Pre účely tohto poistenia sa za škodu spôsobenú ppááddoomm  pprreeddmmeettoovv na poistenú vec
považuje poškodenie alebo zničenie poistenej veci spôsobené pádom stromov, stožiarov
alebo iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poškodených poistených vecí. Pádom sa
pre účely tohto poistenia rozumie taký pád stromu, stožiaru alebo iného predmetu,
ktorý má znaky voľného pádu spôsobeného zemskou gravitáciou. 

Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené pádom stromov, stožiarov alebo iných
predmetov zapríčineným akoukoľvek ľudskou činnosťou.
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PPoošškkooddeenniiee  aalleebboo  zznniiččeenniiee  sskkllaa

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenom skle vrátane fólií
a rámu, v ktorom je osadené (ďalej len „sklo“) bola spôsobená jeho rozbitím.

2. Podľa VPP-M sa za rozbitie skla považuje poškodenie skla akoukoľvek náhodnou
udalosťou, ktorá nie je vo VPP-M, zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve
vylúčená.

3. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) škody spôsobené poškriabaním povrchu skla,
b) rozbitie skla, ktoré nastalo v čase jeho demontáže alebo inštalácie,
c) škody spôsobené krádežou alebo stratou skla.

4. Poistený je povinný:
a) udržiavať zasklenie v riadnom technickom stave,
b) nevystavovať sklo sálavému teplu alebo priamemu ohňu (napr. pri rozmrazovaní

alebo odstraňovaní náterov). 
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PPrreeddmmeett  ppooiisstteenniiaa

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. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa nevzťahuje na:
a) nosiče dát a obnovu dát a záznamov výrobnej a prevádzkovej dokumentácie

na nich uložených, 
b) peniaze, listinné cenné papiere, ceniny, drahé kovy a iné cennosti (zlato, striebro,

platina, perly, drahokamy, polodrahokamy, slonovina alebo výrobky z nich, náramkové
a vreckové hodinky s nákupnou hodnotou vyššou ako 200 EUR za kus),

c) veci umeleckej, zberateľskej, historickej hodnoty alebo starožitnosti,
d) výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia nepoužiteľné

pre štandardnú produkciu,
e) 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 v súvislosti s plnením pracovných úloh,

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

g) 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, 

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

i) náklady na zamedzenie alebo skrátenie prerušenia prevádzky následkom poistnej
udalosti.

4. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie pre prípad škôd spôsobených
víchricou alebo krupobitím v zmysle čl. 4 VPP-M sa nevzťahuje na:
a) veci umiestnené 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.

5. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie pre prípad škôd spôsobených
krádežou, lúpežou alebo vandalizmom v zmysle čl. 7 VPP-M sa nevzťahuje na:
a) automaty na vhadzovanie mincí a na automaty na vydávanie a vymieňanie 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 poškodených,

zničených alebo stratených pri poistnej udalosti,
d) náklady na výmenu zámkov vstupných dverí do budovy v mieste poistenia, ak

prišlo k poškodeniu, zničeniu alebo strate kľúča v dôsledku udalosti definovanej
v čl. 7, ods. 1, písm. a) až d) VPP-M a to aj mimo miesta poistenia,

e) náklady na výmenu zámkov dverí od trezorov a trezorových miestností v mieste
poistenia, ak prišlo k poškodeniu, zničeniu alebo strate kľúča v dôsledku udalosti
definovanej v čl. 7, ods. 1, písm. a) až d) VPP-M a to aj mimo miesta poistenia.

6. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie pre prípad škôd na skle
spôsobených rozbitím v zmysle čl. 9 VPP-M sa nevzťahuje na:
a) sklené častí hnuteľných vecí (napr. zasklenie nábytku, zrkadlá, osvetľovacie telesá,

sklokeramické varné plochy a pod.),
b) veci umiestnené na vonkajšej strane budovy (napr. firemné štíty, reklamné tabule,

vonkajšie osvetlenie a pod.),
c) náklady na špeciálnu povrchovú úpravu zasklenia (napr. maľba, písmo, lept a pod.),



d) náklady na provizórnu opravu zasklenia,
e) náklady na lešenie alebo podobné pomocné prostriedky nutné na uskutočnenie

opravy zasklenia,
f) náklady na montáž a demontáž stavebných súčastí nutnú na uskutočnenie opravy

zasklenia (napr. ochranných mreží, markíz, uzáverov okien a pod.). 

7. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) vozidlá, ktoré sú vyrobené alebo schválené na účely prevádzky v premávke

na pozemných komunikáciách a podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, 
b) plavidlá, lietadlá, prípadne iné zariadenia schopné pohybu v atmosfére,
c) software a databázy údajov,
d) vodstvo, pôdu, polia, lesy, živé hospodárske zvieratá, nepozberané 

poľnohospodárske plodiny, ovocné dreviny, pozberané poľnohospodárske plodiny
uskladnené na voľnom priestranstve, produkty živočíšnej výroby uskladnené
na voľnom priestranstve,

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

komunikácie) vrátane mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov,
h) atómové elektrárne a zariadenia na prípravu jadrového paliva pre tieto elektrárne,

vrátane príslušenstva,
i) veci, ktoré sú dlhodobo nevyužiteľné alebo nevyužívané, 
j) rozvody elektriny, plynu, vody, tepla a elektronické komunikačné siete, pokiaľ nie sú

súčasťou predmetu poistenia.

ččlláánnookk  1111
VVššeeoobbeeccnnéé  vvýýlluukkyy  zz  ppooiisstteenniiaa

1. 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 stavu alebo výnimočného stavu,

napadnutím alebo činom vonkajšieho nepriateľa, nepriateľskej akcie (bez ohľadu
na to, či bola vojna vypovedaná 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) akýmkoľvek teroristickým činom; vylúčená je taktiež škoda spôsobená pri vykonávaní

opatrení na kontrolu, prevenciu, potlačenie alebo inak sa vzťahujúca k teroristickému
činu; pre účely tohto poistenia teroristický čin znamená čin zahrňujúci, 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,

e) jadrovou energiou alebo jadrovým žiarením akéhokoľvek druhu alebo rádioaktívnou
kontamináciou,

f) banskými rizikami,
g) znečistením, zamorením, kontamináciou vrátane presakovania, 
h) úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania, alebo vedomou

nedbanlivosťou poisteného alebo inej osoby konajúcej na podnet poisteného,
osoby blízkej poistenému alebo osoby žijúcej s poisteným v spoločnej domácnosti, 

ččlláánnookk  1122
MMiieessttoo  ppooiisstteenniiaa

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 vo VPP-M
alebo v poistnej zmluve dojednané inak. 

2. Poistenie sa vzťahuje aj na iné miesto (náhradné 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. Miestom poistenia pre veci vymenované v čl. 10, ods. 3, písm. a) a b) VPP-M sú úschovné
objekty alebo trezory uvedené v zmluvných dojednaniach, nachádzajúce sa 
v mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve. Trezory musia spĺňať podmienku
klasifikácie podľa príslušnej technickej normy.

4. Miestom poistenia pre prepravované veci poistené pre prípad lúpeže v zmysle 
čl. 7, ods. 1, písm. c) VPP-M je územie Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej
zmluve uvedené inak. 

ččlláánnookk  1133
VVzznniikk  aa  zzáánniikk  ppooiisstteenniiaa

1. Čas, na ktorý sa 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 alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené

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

dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené
pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie
zanikne, ak nebude zaplatené. 

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 takom prípade
zanikne doručením výpovede druhej zmluvnej strane. 

6. Poistenie zanikne odmietnutím poistného plnenia v zmysle čl. 16, ods. 11 VPP-M.

7. Poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinností
uvedených v čl. 20, ods. 1, písm. b), 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.

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

ččlláánnookk  1144
PPooiissttnnáá  hhooddnnoottaa,,  ppooiissttnnáá  ssuummaa

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
aj v priebehu trvania poistenia 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 zodpovedať ich poistnej hodnote. 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 ppooiisstteenniiee  nnaa  pprrvvéé  rriizziikkoo,
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 poistnom období. Skutočnosť, že pre jednotlivé položky je
dojednané poistenie na prvé riziko, musí byť jednoznačne uvedená v poistnej zmluve.
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PPooiissttnnéé

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 termínoch splatnosti dohodnutých v poistnej zmluve.

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 splátok poistného
sa účtuje k poistnému prirážka, a to 3 % z ročného poistného za platenie v polročných
splátkach a 5 % z ročného poistného za platenie v štvrťročných splátkach. Ak bolo
dohodnuté platenie poistného v splátkach, platí, že pre nezaplatenie jednej splátky
poistného môže poisťovateľ žiadať poistníka o zaplatenie všetkých splátok poistného
za celé poistné obdobie, v ktorom mal poistník splátku poistného zaplatiť; poistník je
povinný na základe takejto žiadosti splátky poistného poisťovateľovi zaplatiť.
Poisťovateľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškania.

4. Pri platení poistného prostredníctvom pošty alebo banky 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. 

ččlláánnookk  1166
PPllnneenniiee  ppooiissťťoovvaatteeľľaa

1. Právo poisteného na plnenie poisťovateľa (poistné plnenie) vznikne, ak nastala poistná
udalosť.

2. Poistnou udalosťou je akákoľvek náhodná udalosť, s ktorou je podľa príslušných
ustanovení poistnej zmluvy spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
Náhodnou škodovou udalosťou je taká udalosť, pri ktorej vznikne na predmete 
poistenia škoda, 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 veci poistnou udalosťou, uhradí poisťovateľ
primerané a hospodárne náklady zvyčajné v mieste vzniku poistnej udalosti, na jej 
opravu alebo znovunadobudnutie (rozhodujúca je nižšia suma z uvedených 
nákladov). Poisťovateľ poskytne poistné plnenie do výšky príslušnej hodnoty veci
stanovenej podľa čl. 14, ods. 1 a 2 VPP-M 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 dobe, 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 sumu vynaloženú na umorenie a pokiaľ 

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

b) v prípade peňazí alebo cenín, pokiaľ emitent nevydá ich duplikát, sumu, o ktorú
sa majetok poisteného v peniazoch alebo ceninách znížil v ich nominálnej
hodnote.

6. 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, alebo 
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. 

7. Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávajú vo vlastníctve poisteného a ich hodnota
sa odpočítava od výšky škody.

8. 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. Toto dojednanie
nemá vplyv na podpoistenie.

9. Ak nastane poistná udalosť na veci poistenej na novú hodnotu, poskytne poisťovateľ
poistné plnenie presahujúce časovú hodnotu, len ak poistený do troch rokov
od poistnej udalosti zrealizuje opravu takejto veci alebo 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.

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

11. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre
vedome 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.

12. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť alebo zamietnuť v prípade
porušenia povinností uvedených vo VPP-M, zmluvných dojednaniach alebo poistnej
zmluve, pokiaľ takéto porušenie povinností  malo podstatný vplyv na vznik poistnej 
udalosti alebo rozsah následkov poistnej udalosti

13. 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.

14. 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 primeraný preddavok.

15. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v mene platnej na území Slovenskej republiky.
Pri prepočte cudzej meny na menu platnú na území Slovenskej republiky vychádza
poisťovateľ z kurzu Európskej centrálnej banky ku dňu vzniku poistnej udalosti.

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

ččlláánnookk  1177
PPooddppooiisstteenniiee

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. 14, ods. 4 VPP-M sa ustanovenie
ods.1 tohto článku neuplatňuje.

ččlláánnookk  1188
SSppoolluuúúččaassťť

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.

ččlláánnookk  1199
ZZnnaalleecckkéé  kkoonnaanniiee

1. V prípade poistnej udalosti je možné dohodnúť, že výška poistného plnenia poisťovateľa
bude stanovená v znaleckom konaní.

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 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 obidvoma 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. Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a povinnosti poisteného a poisťovateľa,
upravené právnymi predpismi, poistnou zmluvou, zmluvnými dojednaniami
a VPP-M.

ččlláánnookk  2200
PPoovviinnnnoossttii  ppooiissttnnííkkaa,,  ppooiisstteennééhhoo

1. Poistník a/alebo poistený je povinný:
a) platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, v prípade platenia poistného

prostredníctvom pošty alebo banky 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, zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy,

e) viesť evidenciu poistených vecí uvedených v článku 10, ods. 3, písm. a) až d) a túto
spolu so záložnými nosičmi elektronických dát uložiť tak, aby v prípade poistnej
udalosti nemohla byť poškodená, zničená alebo stratená spolu s poistenými vecami,

f) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie rovnakých položiek predmetu
poistenia, na rovnaké riziko u iného poisťovateľa a oznámiť jeho obchodné meno
a výšku poistnej sumy,

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

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) poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť na zistenie príčin a výšky škody, podať
pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu a predložiť v dohodnutej lehote doklady
vyžiadané poisťovateľom,

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 je povinný vrátiť
zodpovedajúcu časť poistného plnenia.

ččlláánnookk  2211
DDoorruuččoovvaanniiee  ppííssoommnnoossttíí

Poistník a poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez
zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka
alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len
„adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom,
kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel.  V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli
nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte,
považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení
nedozvedel. V prípade, že je písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená z dôvodu,
že adresáta nemožno zistiť na adrese, ktorej zmenu adresát neoznámil, písomnosť sa
považuje za doručenú dňom jej vrátenia poisťovateľovi.

ččlláánnookk  2222
ZZáávveerreeččnnéé  uussttaannoovveenniiaa

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

2. Poistná zmluva pre toto poistenie sa riadi právom Slovenskej republiky. Pre riešenie
sporov, týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poistenie, je založená právomoc súdov
Slovenskej republiky. 

3. VPP-M nadobúdajú účinnosť 1.5.2012.



ččlláánnookk  11
ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiaa

1. Pre poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb platia
všeobecne záväzné právne predpisy, tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len
„VPP-SE) a zmluvné dojednania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

2. VPP-SE sa vzťahujú na zmluvné poistenie strojov a elektroniky (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 poistnej zmluve
uvedená podnikajúca fyzická alebo právnická osoba, na ktorej majetok sa toto poistenie
vzťahuje.

ččlláánnookk  22
PPrreeddmmeett  ppooiisstteenniiaa

1. Predmetom poistenia sú stroje, strojné alebo elektronické zariadenia a prístroje (ďalej
aj „veci“) vo vlastníctve poisteného, špecifikované v poistnej zmluve podľa jednotlivých
položiek, ktoré úspešne prešli skúšobnými, preberacími a výkonovými skúškami a boli
v čase uzavretia poistnej zmluvy, ako aj v čase vzniku poistnej udalosti preukázateľne
v prevádzkyschopnom stave, riadne udržiavané a využívané na účely, na ktoré boli
určené. 

Poistenie sa vzťahuje na poistené veci počas ich prevádzky, prestávky v prevádzke,
alebo premiestňovania v rámci miesta poistenia. Poistenie sa vzťahuje aj na škody
spôsobené demontážou, následnou spätnou montážou za účelom čistenia, údržby
alebo premiestňovania v rámci miesta poistenia. 

Súčasne sú poistené:
a) elektronické súčasti poistenej veci, 
b) nosiče dát pevne zabudované v hardwerovej časti riadiacej alebo regulačnej

jednotky poistenej veci, 
c) olejové alebo plynové náplne transformátorov, kondenzátory, elektrické meniče

a vypínače, ktoré sú súčasťou poistenej veci.

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

ččlláánnookk  33
PPooiissttnnéé  rriizziikkáá

Poistenie sa vzťahuje na priamu fyzickú škodu na poistenej veci spôsobenú náhodnou 
škodovou udalosťou, ktorá nastala počas trvania poistenia v mieste poistenia a ktorá nie je
v týchto VPP-SE, v zmluvných dojednaniach, alebo v poistnej zmluve vylúčená.  

ččlláánnookk  44
VVýýlluukkyy  zz ppooiisstteenniiaa

VVyyllúúččeennéé  pprreeddmmeetty  
1. Poistenie sa nevzťahuje na:

a) vymeniteľné časti všetkých druhov, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu,
alebo diely, ktoré musia byť podľa ich určenia alebo charakteru počas obdobia
životnosti poistenej veci viackrát vymieňané z dôvodu ich opotrebenia, napr. vrtáky,
nože, frézy, pílové listy alebo iné ostria či brúsne kotúče alebo pásy, akékoľvek
náradie a nástroje, formy, matrice, raznice, vzorové a ryhované valce, kompozitové,
gumové či plastové výstieľky, sitá, pásy, laná, pneumatiky, predmety zo skla alebo
keramiky, drviace kladivá, 

b) pomocné a prevádzkové látky, ako napr. pohonné látky, filtračné hmoty a vložky,
chladivá, čistiace prostriedky, mazivá, olejové náplne (okrem olejových alebo
plynových náplní transformátorov), katalyzátory, chemikálie, kontaktné hmoty,

ak súčasne nedošlo z tej istej príčiny aj k inému poškodeniu poistenej veci, za ktoré je
poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie.

2. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) základy a podstavce strojov a zariadení,
b) výmurovky, výstieľky a nanesené vrstvy pecí, ohnísk, kotlov alebo iných zariadení

produkujúcich teplo, zariadení na produkciu pary a nádrží,
c) software, elektronické dáta, databázy údajov, obrazové, zvukové a iné záznamy,
d) motorové vozidlá kategórie M a L, 
e) podvozok, nápravy, prevodovku, motor, kabínu vrátane vybavenia vozidiel 

kategórie N a O; táto výluka neplatí v prípade škody spôsobenej pracovnou 
činnosťou vozidla, ako pracovného stroja, s výnimkou škôd zapríčinených jeho 
jazdou,       

f) bicykle,
g) plavidlá, lietadlá, prípadne iné zariadenia schopné pohybu v atmosfére, 
h) ultrazvukové zariadenia, endoskopy, mobilné telefóny, notebooky, kamery, 

fotoaparáty a iná prenosná spotrebná elektronika. 

VVyyllúúččeennéé  rriizziikkáá
3. Poistenie sa nevzťahuje na škody na poistených veciach spôsobené:

a) požiarom, hasením požiaru alebo následným strhnutím,
b) priamym úderom blesku, 
c) výbuchom,

d) nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu,
e) víchricou, krupobitím,
f) povodňou, záplavou, zemetrasením, výbuchom sopky, zosuvom pôdy, lavínou, ťarchou

snehu alebo ľadovej vrstvy, sadaním, 
g) vodou z vodovodného zariadenia,
h) krádežou alebo stratou,
i) dymom, rázovou vlnou vzniknutou pri prelete nadzvukového lietadla.

4. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené priamym následkom dlhodobého vplyvu
prevádzky (ako napríklad koróziou, eróziou, opotrebovaním, kavitáciou, oxidáciou,
únavou materiálu a pod.), dlhodobým pôsobením chemických, biologických alebo
atmosferických vplyvov, usadzovaním kotlového kameňa, hrdze, kalov alebo iných
sedimentov. Ak však vznikne následkom rizika uvedeného v predchádzajúcej vete
tohto odseku následná fyzická škoda na poistenej veci, poisťovateľ poskytne poistné
plnenie za takto vzniknutú následnú škodu, pokiaľ táto nie je z poistenia vylúčená.

5. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) chybou, alebo vadou, ktorú mala poistená vec už pri dojednávaní poistenia, a ktorá

bola alebo mohla byť známa poistníkovi alebo poistenému, bez ohľadu na to, či
bola známa poisťovateľovi,

b) povrchovým poškodením poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť,
c) montážou, demontážou, opravou, okrem prípadov uvedených v čl. 2 ods. 2 týchto

VPP-SE,
d) pri tunelových prácach alebo prácach pod zemou, 
e) premočením alebo zaplavením bahnom pri prácach na vodných stavbách, 
f) testovaním, skúšobnou prevádzkou, zámerným preťažením alebo experimentami

za abnormálnych podmienok,
g) prevádzkovaním stroja v rozpore s technickými podmienkami, alebo použitím

stroja na účel, na ktorý nie je určený,
h) nedostatočným používaním, dlhodobým uskladnením,
i) na elektronických súčastiach stroja a elektronických zariadeniach bez vonkajšej príčiny. 

6. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania alebo vedomou 

nedbanlivosťou poisteného, jeho zástupcu alebo osoby konajúcej na podnet
poisteného, osoby blízkej poistenému alebo osoby žijúcej s poisteným v spoločnej
domácnosti,

b) podvodom, spreneverou, alebo iným trestným činom, činom v rozpore s dobrými
mravmi, trestným činom alebo nepoctivým činom poisteného, alebo inej osoby
konajúcej na podnet poisteného,

c) zistením rozdielov pri inventúre alebo audite.

7. 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 alebo výnimočného stavu, napadnutím

alebo činom vonkajšieho nepriateľa, nepriateľskej akcie (bez ohľadu na to, či bola
vojna vypovedaná 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
bez ohľadu na akékoľvek ďalšie súčasne alebo v akomkoľvek časovom slede 
spolupôsobiace príčiny.

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

9. Z tohto poistenia ďalej nevzniká nárok na poistné plnenie za škody, za ktoré podľa
zákona alebo zmluvy zodpovedá dodávateľ alebo zmluvný partner poisteného, vrátane
škôd, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu alebo zhotoviteľa diela.

10. V poistnej zmluve je možné dojednať aj iné špecifické výluky z poistenia.

ččlláánnookk  55
MMiieessttoo  ppooiisstteenniiaa

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
vo VPP-SE, alebo v poistnej zmluve dojednané inak.  

2. Poistenie sa vzťahuje aj na iné miesto (náhradné 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. Miestom poistenia pojazdných strojov, ktoré sa pohybujú vlastnou motorickou silou,
alebo sú konštrukčne uspôsobené na jazdu na pozemných  komunikáciách  a nemajú
stabilné stanovisko, je celé územie SR.

VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  PPOOIISSTTNNÉÉ  PPOODDMMIIEENNKKYY
PPooiisstteenniiee  ssttrroojjoovv  aa  eelleekkttrroonniikkyy  pprráávvnniicckkýýcchh  aa  ppooddnniikkaajjúúcciicchh  ffyyzziicckkýýcchh  oossôôbb



ččlláánnookk  66
VVzznniikk  aa zzáánniikk  ppooiisstteenniiaa

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 alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené

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

dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak  nebolo poistné zaplatené
pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie
zanikne, ak nebude zaplatené. 

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-SE.

7. Poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinností
uvedených v čl. 13, ods. 1, písm. b) VPP-SE, 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.

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

ččlláánnookk  77
PPooiissttnnáá  hhooddnnoottaa,,  ppooiissttnnáá  ssuummaa

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste. Poistnou hodnotou
v zmysle týchto VPP-SE je nová hodnota poistenej veci, t.j. hodnota, ktorú je nutné
vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci. 

2. Poistná suma je podkladom pre výpočet poistného a zároveň maximálnou hranicou
poistného plnenia za poistné obdobie. Poistná suma sa stanoví pre každú jednotlivú
poistenú vec alebo súbor vecí a mala by zodpovedať jej poistnej hodnote pre 
registrovaných platiteľov DPH bez započítania DPH a pre ostatných vrátane DPH.
Poistnú sumu stanoví vždy na vlastnú zodpovednosť poistník. 

ččlláánnookk  88
PPooiissttnnéé

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 termínoch splatnosti dohodnutých v poistnej zmluve.

2. Poistné je stanovené sadzbou z poistných súm pre jednotlivé poistené veci, alebo
pre súbor vecí. 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 splátok poistného
sa účtuje k poistnému prirážka, a to 3 % z ročného poistného za platenie v polročných
splátkach a 5 % z ročného poistného za platenie v štvrťročných splátkach. Ak bolo
dohodnuté platenie poistného v splátkach, platí, že pre nezaplatenie jednej splátky
poistného môže poisťovateľ žiadať poistníka o zaplatenie všetkých splátok poistného
za celé poistné obdobie, v ktorom mal poistník splátku poistného zaplatiť; poistník je
povinný na základe takejto žiadosti splátky poistného poisťovateľovi zaplatiť.
Poisťovateľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškania.

4. Pri platení poistného prostredníctvom pošty alebo banky 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. 

ččlláánnookk  99
PPllnneenniiee  ppooiissťťoovvaatteeľľaa

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. 

3. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k ppoošškkooddeenniiuu ppooiisstteenneejj  vveeccii, uhradí poisťovateľ
primerané a hospodárne náklady zvyčajné v dobe a v mieste vzniku poistnej udalosti
na jej opravu, t.j.:
a) na náhradné diely a nevyhnutný materiál do výšky novej hodnoty nahradzovaných

dielov a materiálu v dobe poistnej udalosti,
b) na prácu, vrátane nákladov na rozobratie a opätovné zostavenie, 
c) na dopravu veci na miesto a z miesta opravy, colné a iné poplatky, ak tieto boli

zahrnuté v poistnej sume,
d) na provizórnu opravu len v prípade, ak tieto náklady sú súčasťou celkových nákladov

na opravu a nezvyšujú celkové plnenie poisťovateľa, ak nerozhodne poisťovateľ
inak.

Ak náklady na opravu uvedené v ods. 3 písm. a) - d) tohto článku VPP-SE sa rovnajú
alebo prevyšujú časovú hodnotu poistenej veci bezprostredne pred poistnou udalosťou,
poistená vec sa bude považovať za zničenú a poisťovateľ bude postupovať podľa ods. 4
tohto článku VPP-SE.

4. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k zznniiččeenniiuu  ppooiisstteenneejj vveeccii, uhradí poisťovateľ
náklady na znovunadobudnutie veci, najviac však časovú hodnotu poistenej veci v čase
bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti. 

5. Poisťovateľ tiež poskytne poistné plnenie zodpovedajúce časovej hodnote veci v dobe
poistnej udalosti v prípade, ak: 
a) diely potrebné na opravu veci už nie sú na trhu, 
b) poistený do troch rokov od poistnej udalosti nezrealizuje opravu veci.

6. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za mzdové zvýhodnenie vyplatené za nadčasovú
prácu, prácu v noci, prácu vo sviatok, expresné príplatky, letecké dodávky náhradných
dielov a cestovné náklady technikov a expertov súvisiace s poistnou udalosťou len pokiaľ
je to v poistnej zmluve vyslovene dojednané.

7. Pokiaľ došlo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného stroja, za ktoré je  poisťovateľ
povinný poskytnúť poistné plnenie, poskytne poisťovateľ poistné plnenie v časovej
hodnote aj za veci uvedené v čl. 4, ods. 1 VPP-SE poškodené alebo zničené v príčinnej
súvislosti s poistnou udalosťou.

8. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu
poistného obdobia, maximálne vo výške:
a) poistnej sumy stanovenej pre príslušnú poistenú vec alebo súbor vecí a poistné

obdobie,
b) súhrnného limitu poistného plnenia, dojednaného pre príslušnú  poistenú vec

v poistnej zmluve.
Rozhodujúca je nižšia z uvedených súm. 

9. Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávajú vo vlastníctve poisteného a ich hodnota
sa odpočítava od výšky škody odsúhlasenej poisťovateľom.

10. Po vzniku poistnej udalosti sa zníži poistná suma pre príslušnú poistenú vec,  alebo súbor
vecí a poistné obdobie o výšku vyplateného poistného plnenia. Výška poistnej sumy
môže byť na návrh poistníka pri doplatení poistného upravená. Toto dojednanie nemá
vplyv na podpoistenie.

11. Poisťovateľ uhradí primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v mieste
vzniku poistnej udalosti v príčinnej súvislosti s hroziacou alebo vzniknutou poistnou
udalosťou na opatrenia vykonané poisteným na odvrátenie vzniku bezprostredne
hroziacej škody alebo na zmiernenie následkov škody, 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 zmluve dohodnutý) pre jednotlivé poistené veci, alebo súbor
vecí. Ak boli tieto opatrenia vykonané na pokyn poisťovateľa, sú hradené aj nad dojednanú
poistnú sumu. Náklady na zásah hasičov alebo iných osôb, ktoré sú povinné zasiahnuť
vo verejnom záujme, poisťovateľ nehradí.

12. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre
vedome 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.

13. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť alebo zamietnuť v prípade
porušenia povinností uvedených vo VPP-SE, zmluvných dojednaniach alebo poistnej
zmluve, pokiaľ takéto porušenie povinností  malo podstatný vplyv na vznik poistnej
udalosti alebo rozsah následkov poistnej udalosti. 

14. 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.

15. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrenie 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 primeraný preddavok.

16. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v mene platnej na území Slovenskej republiky. Pri
prepočte cudzej meny na menu platnú na území Slovenskej republiky vychádza
poisťovateľ z kurzu Európskej centrálnej banky ku dňu vzniku poistnej udalosti.

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

ččlláánnookk  1100
PPooddppooiisstteenniiee

1. Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma jednotlivej poistenej veci nižšia ako
jej poistná hodnota, poskytne poisťovateľ poistné plnenie, ktoré je k výške škody
v rovnakom pomere ako poistná suma tejto veci k jej poistnej hodnote.

2. Ak je stanovená poistná suma pre súbor poistených vecí, posudzuje sa podpoistenie
v zmysle ods. 1 tohto článku vzhľadom na poistnú sumu pre súbor poistených vecí.  

ččlláánnookk  1111
SSppoolluuúúččaassťť

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.

ččlláánnookk  1122
ZZnnaalleecckkéé  kkoonnaanniiee

1. V prípade poistnej udalosti je možné dohodnúť, že výška poistného plnenia poisťovateľa
bude stanovená v znaleckom konaní.

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-SE 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. Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a povinnosti poisteného a poisťovateľa,
upravené právnymi predpismi, poistnou zmluvou, zmluvnými dojednaniami 
a VPP-SE.

ččlláánnookk  1133
PPoovviinnnnoossttii  ppooiissttnnííkkaa,,  ppooiisstteennééhhoo

1. Poistník a/alebo poistený je povinný:
a) platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, v prípade platenia poistného

prostredníctvom pošty alebo banky 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-SE, zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy,

e) udržiavať poistené veci v dobrom technickom stave a dbať na odporúčania výrobcov
a predajcov,

f) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie rovnakých vecí, na rovnaké riziko
u iného poisťovateľa a oznámiť jeho obchodné meno a výšku poistnej sumy,

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

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) preukázať poisťovateľovi vznik škody a rozsah 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 oznámiť poisťovateľovi nájdenie poistených vecí alebo ich zvyškov
stratených v súvislosti s poistnou udalosťou; pri prevzatí týchto vecí je povinný vrátiť
zodpovedajúcu časť poistného plnenia.

ččlláánnookk  1144
DDoorruuččoovvaanniiee  ppííssoommnnoossttíí

Poistník a poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez
zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka
alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len
„adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom,
kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel.  V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli
nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte,
považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení
nedozvedel. V prípade, že je písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená z dôvodu,
že adresáta nemožno zistiť na adrese, ktorej zmenu adresát neoznámil, písomnosť sa
považuje za doručenú dňom jej vrátenia poisťovateľovi.

ččlláánnookk  1155
VVýýkkllaadd  ppoojjmmoovv

Pre účely tohto poistenia sa rozumie pod pojmom: 
- ččaassoovváá  hhooddnnoottaa poistenej veci jej nová hodnota znížená o zodpovedajúcu mieru

opotrebovania alebo iného znehodnotenia veci,
- eelleekkttrroonniicckkéé  ddááttaa  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,

- kkaatteeggóórriiaa  vvoozziiddllaa - kategória uvedená v osvedčení o evidencii vozidla,
- nnááhhooddnnáá  šškkooddoovváá  uuddaalloossťť taká udalosť, pri ktorej vznikne na predmete poistenia

škoda, ktorá nastane v mieste poistenia počas trvania poistenia 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,

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

- oopprraavvaa uvedenie veci do takého prevádzkyschopného stavu, v ktorom by bola schopná
vykonávať všetky funkcie a dosahovať všetky parametre tak, ako v čase bezprostredne
pred poistnou udalosťou.
Za náklady za opravu sa nepovažujú:
a) náklady na revízie, údržby a ostatné opatrenia, ktoré je nutné vynakladať aj bez

poistnej udalosti,
b) náklady vynaložené v dôsledku zmien a vylepšení, ktoré poistený vykonal nad rámec

opravy stavu pred poistnou udalosťou,
c) náklady na práce a materiál, ktoré nie sú vynaložené na poistenom stroji, napr.

prispôsobením poisteného stroja do výrobnej linky,
- ppoošškkooddeenniiee  vveeccii  taká zmena stavu veci, alebo jej časti, ktorá obmedzuje, alebo 

vylučuje jej funkčnosť a použiteľnosť na pôvodný účel, pokiaľ je možné vec opravou 
uviesť do pôvodného prevádzkyschopného stavu, 

- pprriiaammyy  úúddeerr  bblleesskkuu bezprostredné pôsobenie energie blesku alebo teploty jeho 
výboja na poistenú vec, 

- ssttrraattaa 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), 

- tteerroorriissttiicckkýý  ččiinn – 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,

- vvíícchhrriiccaa prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť minimálne 75 km/h
(resp. 20,8 m/s); za škodu spôsobenú víchricou sa považuje aj vrhnutie predmetu
na poistenú vec bezprostredne zapríčinené pôsobením víchrice,

--  zzeemmeettrraasseenniiee otrasy zemského povrchu vyvolané geofyzikálnymi procesmi vo vnútri
Zeme, ktorého účinky dosiahnu v mieste poistenia minimálne 6. stupeň 
makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98 (Európska makroseizmická stupnica),

- zznniiččeenniiee  vveeccii taká zmena stavu veci, ktorú nie je možné odstrániť opravou, a preto vec
už nie je možné používať na pôvodný účel,

- zznnoovvuunnaaddoobbuuddnnuuttiiee  vveeccii primerané a hospodárne obstaranie veci rovnakého druhu,
kvality a výkonu, vrátane nákladov súvisiacich s jej obstaraním. Pokiaľ v zmluve nie je
dojednané inak, nezapočítavajú sa do nákladov na znovunadobudnutie náklady
na opravu alebo vybudovanie základov či podstavcov strojov a zariadení. 

ččlláánnookk  1166
ZZáávveerreeččnnéé  uussttaannoovveenniiaa

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

2. Poistná zmluva pre toto poistenie sa riadi právom Slovenskej republiky. Pre riešenie sporov,
týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poistenie, je založená právomoc súdov Slovenskej
republiky. 

3. VPP-SE nadobúdajú účinnosť 1.5.2012.



ččlláánnookk  11
ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiaa

1. Pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb počas prepravy
platia všeobecne záväzné právne predpisy, tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej
len „VPP-N“) a zmluvné dojednania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

2. VPP-N sa vzťahujú na zmluvné poistenie prepravy majetku (ďalej len „poistenie“)
právnických alebo podnikajúcich fyzických osôb pri vykonávaní činnosti v súlade
s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len „činnosť”). 

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

ččlláánnookk  22
PPooiissttnnéé  rriizziikkáá  

1.    Poistenie je možné dojednať pre skupiny rizík:
a) základné riziko,
b) rozšírené riziko.

2. Poistenie sa vzťahuje na predmet poistenia tiež vtedy, ak bol poškodený, zničený alebo
stratený v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá bola spôsobená rizikom
dojednaným v poistnej zmluve.

ččlláánnookk  33
ZZáákkllaaddnnéé  rriizziikkoo

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola spôsobená: 
a) dopravnou nehodou alebo iným náhlym pôsobením vonkajších mechanických síl

na cestné motorové vozidlo alebo jazdnú súpravu (ďalej len „vozidlo”) uskutočňujúce
prepravu poistených vecí, 

b) požiarom, výbuchom, úderom blesku,
c) víchricou, krupobitím, povodňou, záplavou, zemetrasením, výbuchom sopky, zosuvom

pôdy a lavínou.

2. Podľa VPP-N sa považuje:
a) za dopravnú nehodu udalosť v cestnej doprave, pri ktorej dôjde ku škode na majetku

v priamej súvislosti s premávkou vozidla,
b) za požiar oheň, ktorý vznikol alebo sa vlastnou silou rozšíril mimo určeného

ohniska,
c) za úder blesku bezprostredné pôsobenie energie blesku alebo teploty jeho výboja

na poistenú vec so zanechaním stôp na poistenej veci,  
d) za výbuch náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúcej v rozpínavosti plynov alebo pár,
e) za víchricu prúdenie vzduchu dosahujúce rýchlosť minimálne 75 km/h (resp. 20,8

m/s), 
f) za krupobitie jav, pri ktorom padajúce kúsky ľadu vytvorené v atmosfére poškodia

poistenú vec,
g) za povodeň zaplavenie územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov 

povrchového vodstva. U ohradzovaného vodného toku sa za breh vodného toku
považuje teleso hrádze,

h) za záplavu vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi,
a ktoré bolo spôsobené prírodnými vplyvmi,

i) za zemetrasenie otrasy zemského povrchu vyvolané geofyzikálnymi procesmi
vo vnútri Zeme. Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené zemetrasením, ktorého
účinky dosiahnu v mieste poistenia minimálne 6. stupeň makroseizmickej stupnice
zemetrasenia EMS 98 (Európska makroseizmická stupnica),

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

k) za zosuv pôdy prírodnými vplyvmi zapríčinené náhle zosunutie alebo zrútenie
pôdy, zeminy alebo skál,

l) za lavínu zosuv snehovej alebo ľadovej vrstvy z prírodných svahov.

ččlláánnookk  44
RRoozzššíírreennéé  rriizziikkoo

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola spôsobená:
a) poistným rizikom uvedeným v čl. 3, ods. 1 VPP-N,
b) krádežou vlámaním do vozidla,
c) krádežou vozidla,
d) lúpežou.

2. Podľa VPP-N sa považuje:
a) za krádež vlámaním do vozidla vniknutie páchateľa do vozidla tak, že ho otvoril

nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie alebo iným preukázateľne
násilným spôsobom,

b) za krádež vozidla neoprávnené zmocnenie sa vozidla páchateľom prekonaním
prekážok brániacich nepovolaným osobám vstupu do vozidla,

c) za lúpež zmocnenie sa poistenej veci páchateľom za použitia násilia alebo hrozby
bezprostredného násilia proti osobe vykonávajúcej prepravu alebo zneužitím jej
telesného stavu po nehode (nie v príčinnej súvislosti s úmyselným požitím alkoholu,
drog alebo zneužitím liekov) alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť
zodpovedný. 

ččlláánnookk  55
PPrreeddmmeett  ppooiisstteenniiaa

1. Predmetom poistenia sú veci uvedené v poistnej zmluve, vrátane obvyklých obalových
prostriedkov (ďalej len „náklad“) počas ich prepravy vozidlom. Preprava každej jednotlivej
veci začína jej naložením na vozidlo a končí v okamihu začatia jej vykladania z vozidla. 

2. Predmetom poistenia je:
a) náklad, ktorý je vo vlastníctve, v správe alebo trvalom užívaní poisteného, a je ním

používaný na účely výkonu jeho činnosti, alebo
b) náklad, ktorý poistený prevzal od iného a má byť predmetom jeho záväzku

na základe písomnej zmluvy.

3. Poistenie sa vzťahuje len na náklad prepravovaný cestným motorovým vozidlom, ktoré je
vo vlastníctve alebo vo výlučnom užívaní poisteného, je konkrétne uvedené 
v poistnej zmluve, je o ňom vedený záznam v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov a je riadené poisteným, jeho zástupcom alebo zamestnancom
(ďalej len “osoba vykonávajúca prepravu”), a prípojnými vozidlami, ktoré sú vo 
vlastníctve alebo vo výlučnom užívaní poisteného a v čase vzniku škody boli pripojené
k cestnému motorovému vozidlu uvedenému v poistnej zmluve.

ččlláánnookk  66
VVýýlluukkyy  zz ppooiisstteenniiaa

1. Poistenie sa nevzťahuje na zásielky prepravované na základe zmluvy o preprave
veci s dopravcom, alebo zasielateľskej zmluvy.

2. Poistenie sa nevzťahuje na náklad poškodený už pred začatou prepravou, pokiaľ nie je
v poistnej zmluve dojednané inak. 

3. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) nakladaním a vykladaním,
b) prirodzenou povahou nákladu, predovšetkým vnútornou chybou alebo skazou,

normovým úbytkom, hrdzou, oxidáciou, plesňou, vlhkom, rozlomením, deformáciou,
poškodením povrchu, samovznietením, nasiaknutím pachu, pokiaľ nebolo preukázané,
že uvedený vplyv bol priamym následkom poisteného rizika,

c) poveternostnými vplyvmi (mráz, teplo, dážď, sneh) a živočíšnymi škodcami, pokiaľ
nebolo preukázané, že uvedený vplyv bol priamym následkom poisteného rizika,

d) chýbajúcim alebo nedostatočným obalom,
e) nevhodným spôsobom jazdy alebo v dôsledku zlého technického stavu vozidla,

pokiaľ tieto skutočnosti neviedli k dopravnej nehode,
f) krádežou, spreneverou alebo iným trestným činom voči nákladu, ktorého sa dopustila

osoba vykonávajúca prepravu poistených vecí,
g) omeškaním prepravy, nedodržaním dodacej lehoty, ušlým ziskom, úrokovými,

kurzovými alebo inými finančnými stratami.

4. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa nevzťahuje na nasledovné
predmety:
a) peniaze, cenné papiere, ceniny, drahé kovy, klenoty a iné cennosti,
b) vojenskú výzbroj a techniku,
c) nebezpečné látky (výbušniny, jedy a pod.),
d) živé zvieratá,
e) vozidlo, ktorým sa preprava uskutočňuje,
f) osobné veci poisteného, jeho zástupcu alebo zamestnanca.

5. 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 alebo výnimočného stavu, napadnutím

alebo činom vonkajšieho nepriateľa, nepriateľskej akcie (bez ohľadu na to, či bola
vojna vypovedaná 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) akýmkoľvek teroristickým činom; vylúčená je taktiež škoda spôsobená pri vykonávaní

opatrení na kontrolu, prevenciu, potlačenie alebo inak sa vzťahujúca k teroristickému
činu; pre účely tohto poistenia teroristický čin znamená čin zahrňujúci, 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,

e) jadrovou energiou alebo jadrovým žiarením akéhokoľvek druhu alebo rádioaktívnou
kontamináciou,

f) znečistením, zamorením, kontamináciou vrátane presakovania, 
g) úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania alebo vedomou 

nedbanlivosťou poisteného alebo inej osoby konajúcej na podnet poisteného, 
osoby blízkej poistenému alebo osoby žijúcej s poisteným v spoločnej domácnosti.

ččlláánnookk  77
MMiieessttoo  ppooiisstteenniiaa

Miestom poistenia je územie Slovenskej republiky, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané
inak.

VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  PPOOIISSTTNNÉÉ  PPOODDMMIIEENNKKYY
PPooiisstteenniiee  mmaajjeettkkuu  pprráávvnniicckkýýcchh  aa  ppooddnniikkaajjúúcciicchh  ffyyzziicckkýýcchh  oossôôbb  ppooččaass  pprreepprraavvyy  
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ččlláánnookk  88
VVzznniikk  aa zzáánniikk  ppooiisstteenniiaa  

1. Čas, na ktorý sa 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 alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do

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

dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené
pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie
zanikne, ak nebude zaplatené. 

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.

6. Poistenie zanikne odmietnutím poistného plnenia v zmysle čl. 11, ods. 9 VPP-N.

7. Poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinností
uvedených v čl. 15, ods. 1, písm. b), 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 (napr. zmenou vlastníctva,

ukončením nájmu a pod.),
c) zánikom poisteného,
d) dňom, keď vozidlo uvedené v poistnej zmluve prestane byť vo vlastníctve alebo

vo výlučnom užívaní poisteného.

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

ččlláánnookk  99
PPooiissttnnáá  hhooddnnoottaa,,  ppooiissttnnáá  ssuummaa

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste. Poistnou hodnotou
môže byť:
a) nová hodnota - hodnota, ktorú je nutné vynaložiť na znovunadobudnutie novej

veci rovnakého druhu a kvality,
b) časová hodnota - nová hodnota znížená o zodpovedajúcu mieru opotrebovania

alebo iného znehodnotenia veci.

2. Náklad je poistený na novú hodnotu, pokiaľ miera opotrebovania alebo iného 
znehodnotenia nákladu nepresahuje 60 %. Pokiaľ miera opotrebovania alebo iného
znehodnotenia nákladu presahuje 60 %, náklad je poistený na časovú hodnotu.

3. Poistná suma je podkladom pre výpočet poistného a zároveň maximálnou hranicou
poistného plnenia za jednu poistnú udalosť. Poistná suma sa stanovuje samostatne pre
každé vozidlo. Maximálna poistná hodnota nákladu na vozidle nesmie prekročiť
poistnú sumu. Poistnú sumu stanoví vždy na vlastnú zodpovednosť poistník. 

ččlláánnookk  1100
PPooiissttnnéé

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 termínoch splatnosti dohodnutých v poistnej zmluve.

2. Poistné je stanovené sadzbou z poistných súm pre náklad na jednotlivé vozidlá. 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 splátok poistného
sa účtuje k poistnému prirážka, a to 3 % z ročného poistného za platenie v polročných
splátkach a 5 % z ročného poistného za platenie v štvrťročných splátkach. Ak bolo do-
hodnuté platenie poistného v splátkach, platí, že pre nezaplatenie jednej splátky
poistného môže poisťovateľ žiadať poistníka o zaplatenie všetkých splátok poistného
za celé poistné obdobie, v ktorom mal poistník splátku poistného zaplatiť; poistník je
povinný na základe takejto žiadosti splátky poistného poisťovateľovi zaplatiť.
Poisťovateľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškania.

4. Pri platení poistného prostredníctvom pošty alebo banky 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. 

ččlláánnookk  1111
PPllnneenniiee  ppooiissťťoovvaatteeľľaa

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 
príslušných ustanovení poistnej zmluvy spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť 
poistné plnenie. Náhodnou škodovou udalosťou je taká udalosť, pri ktorej vznikne
na predmete poistenia škoda, ktorá nastane 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 nákladu poistnou udalosťou, uhradí
poisťovateľ primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v mieste vzniku
poistnej udalosti na jeho opravu alebo znovunadobudnutie (rozhodujúca je nižšia
suma z uvedených nákladov). Poisťovateľ poskytne poistné plnenie do výšky príslušnej
hodnoty veci stanovenej podľa čl. 9 ods. 1 VPP-N ku dňu vzniku poistnej udalosti,
najviac však poistnú sumu. Poistné plnenie za zásoby, ktoré poistený vyrobil alebo sú
po záručnej lehote, je obmedzené ich dosiahnuteľnou predajnou cenou.

4. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu
poistného obdobia na náklade na jednom vozidle maximálne vo výške dvojnásobku
poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre náklad na toto vozidlo (ďalej len
“ročný limit poistného plnenia”).

5. Zvyšky poškodeného alebo zničeného nákladu zostávajú vo vlastníctve poisteného
a ich hodnota sa odpočítava od výšky škody.

6. Po vzniku poistnej udalosti sa zníži ročný limit poistného plnenia pre príslušné vozidlo
a poistné obdobie o výšku vyplateného poistného plnenia. Výška ročného limitu
poistného plnenia môže byť na návrh poistníka pri doplatení poistného upravená. Toto
dojednanie nemá vplyv na podpoistenie.

7. Ak nastane poistná udalosť na veci poistenej na novú hodnotu, poskytne poisťovateľ
poistné plnenie presahujúce časovú hodnotu, len ak poistený do jedného roka od poistnej
udalosti zrealizuje opravu takejto veci alebo znovunadobudnutie veci rovnakého druhu
a kvality.

8. Poisťovateľ uhradí primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v mieste
vzniku poistnej udalosti vynaložené v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou na zistenie
príčiny a výšky škody a na opatrenia vykonané poisteným na odvrátenie vzniku
bezprostredne hroziacej škody alebo na zmiernenie následkov škody, vrátane opatrení
neúspešných, ak boli primerané okolnostiam. Náhrada týchto nákladov spoločne
s poistným plnením za poškodené veci je obmedzená poistnou sumou pre náklad
na jednotlivé vozidlá. Ak boli tieto opatrenia vykonané na pokyn poisťovateľa, sú
hradené aj nad dojednanú poistnú sumu. Náklady na zásah hasičov alebo iných osôb,
ktoré sú povinné zasiahnuť vo verejnom záujme, poisťovateľ nehradí.

9. 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.

10. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť alebo zamietnuť v prípade 
porušenia povinností uvedených vo VPP-N, zmluvných dojednaniach alebo poistnej
zmluve, pokiaľ takéto porušenie povinností  malo podstatný vplyv na vznik poistnej 
udalosti alebo rozsah následkov poistnej udalosti. 

11. 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.

12. 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 primeraný preddavok.

13. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v mene platnej na území Slovenskej republiky. Pri
prepočte cudzej meny na menu platnú na území Slovenskej republiky vychádza
poisťovateľ z kurzu Európskej centrálnej banky ku dňu vzniku poistnej udalosti.

14. Poisťovateľ má právo odpočítať od poistného plnenia sumu zodpovedajúcu dlžnému
poistnému.
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ččlláánnookk  1122
PPooddppooiisstteenniiee

Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma nákladu na jednom vozidle nižšia ako jeho
poistná hodnota, poskytne poisťovateľ poistné plnenie, ktoré je k výške škody v rovnakom
pomere ako poistná suma k poistnej hodnote. 

ččlláánnookk  1133
SSppoolluuúúččaassťť

1. Poistený sa bude podieľať 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.

ččlláánnookk  1144
ZZnnaalleecckkéé  kkoonnaanniiee

1. V prípade poistnej udalosti je možné dohodnúť, že výška poistného plnenia poisťovateľa
bude stanovená v znaleckom konaní.

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-N 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 obidvoma 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 určenému 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. Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a povinnosti poisteného a poisťovateľa,
upravené právnymi predpismi, poistnou zmluvou, zmluvnými dojednaniami 
a VPP-N.

ččlláánnookk  1155
PPoovviinnnnoossttii  ppooiissttnnííkkaa,,  ppooiisstteennééhhoo

1. Poistník a/alebo poistený je povinný:
a) platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, v prípade platenia 

poistného prostredníctvom pošty alebo banky 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-N, poistnej zmluvy, zmluvných dojednaní a predpisov súvisiacich
s prevádzkou vozidla, najmä udržiavať vozidlá v riadnom technickom stave, 
povoľovať ich riadenie len osobám na to oprávneným a spôsobilým a dodržiavať
maximálne prípustné zaťaženie vozidla,

e) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie na rovnaké riziko u iného
poisťovateľa a oznámiť jeho obchodné meno a výšku poistnej sumy,

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

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) predložiť poisťovateľovi doklad o výsledku vyšetrovania škodovej udalosti políciou

a správu o vzniku škody spracovanú vodičom vozidla; ďalej je povinný poisťovateľovi
doložiť celkovú poistnú hodnotu nákladu vozidla a hodnotu nákladu poškodeného,
zničeného alebo strateného pri škodovej udalosti a výšku vzniknutej škody vrátane
rozpisu špecifikovaného podľa jednotlivých položiek,

e) umožniť poisťovateľovi alebo osobám ním povereným, všetky vyšetrovania potrebné
pre posúdenie nároku na poistné plnenie a jeho výšku,

f) 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,

g) 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.

ččlláánnookk  1166
DDoorruuččoovvaanniiee  ppííssoommnnoossttíí

Poistník a poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez
zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka
alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len
„adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom,
kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli
nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte,
považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel.
V prípade, že je písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená z dôvodu, že adresáta
nemožno zistiť na adrese, ktorej zmenu adresát neoznámil, písomnosť sa považuje za
doručenú dňom jej vrátenia poisťovateľovi.

ččlláánnookk  1177
ZZáávveerreeččnnéé  uussttaannoovveenniiaa

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

2. Poistná zmluva pre toto poistenie sa riadi právom Slovenskej republiky. Pre riešenie
sporov, týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poistenie, je založená právomoc súdov
Slovenskej republiky. 

3. VPP-N nadobúdajú účinnosť 1.5.2012.
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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
Poistenie zodpovednosti za škodu  

spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP-Z“) sa vzťahujú na poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a  podnikajúcimi fyzickými 
osobami (ďalej len „poistenie“) vykonávajúcich činnosť v súlade s príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. 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 ktorú sa toto poistenie 
vzťahuje. 

3. Ostatné slová a slovné spojenia, ktoré sú v texte týchto VPP-Z uvedené 
v úvodzovkách majú svoj osobitný význam definovaný v Článku 2 Výklad pojmov. 

 
Článok 2 

Výklad  pojmov 
 
Pre účely tohto poistenia: 

1. „Infekčná choroba“ je ochorenie vyvolané mikroorganizmami, ktoré je prenosné 
z človeka na človeka, z človeka na zviera, zo zvieraťa na človeka alebo zo zvieraťa 
na zviera, alebo sa dá získať expozíciou z vonkajšieho prostredia. Pre účely tohto 
poistenia sa „infekčnou chorobou“ rozumie aj ochorenie na salmonelózu. 

2. „Motorové vozidlo“ je akýkoľvek pozemný dopravný prostriedok s vlastným 
pohonom, príves alebo náves (vrátane akéhokoľvek zariadenia na nich 
pripevnenom), ktoré je používané alebo je určené na používanie na pozemných 
komunikáciách. 

3.  „Poistená činnosť“ je činnosť uvedená v poistnej zmluve, ktorú poistený 
vykonáva na základe oprávnenia udeleného podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov a činnosti s ňou súvisiace. Za činnosti súvisiace s „poistenou činnosťou“ 
sa pokladá aj výkon vlastníckych práv, správa a prevádzka nehnuteľností slúžiacich 
na výkon poistenej činnosti uvedenej v poistnej zmluve, ďalej prevádzka sociálnych 
a rekreačných zariadení pre zamestnancov poisteného a organizácia podnikových 
podujatí.  

4. „Škoda“ znamená „škodu na veci“ a/alebo „škodu na zdraví“ pričom  
a) „Škoda na veci“ znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane následnej 

majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcich zo straty funkčnosti alebo 
možnosti používať poškodenú vec.  

b) „Škoda na zdraví“ znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby alebo 
usmrtenia a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku. 

5. „Škodová udalosť“ je udalosť, počas ktorej dochádza ku vzniku škody, ktorá 
môže byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie poisťovateľa. 

6.  „Sublimit“ je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve ako maximálna 
výška náhrady, ktorú poisťovateľ vyplatí za „škody“, na ktoré sa sublimit podľa 
poistnej zmluvy vzťahuje. „Sublimit“ nezvyšuje poistnú sumu. 

7. „Výrobok“ je:  
a) akákoľvek vec vyťažená, vyrobená, opracovaná, predaná, distribuovaná alebo 

daná do obehu poisteným alebo ním poverenou osobou 
b) elektrina a plyn určené na spotrebu a vyrobené alebo distribuované poisteným, 

alebo 
c) práca vykonaná poisteným alebo ním poverenou osobou, vrátane materiálu 

alebo komponentov poskytnutých v súvislosti s touto prácou. 

8. „Znečisťujúce látky“ znamenajú akékoľvek nebezpečné alebo znečistenie 
spôsobujúce pevné, kvapalné alebo plynné materiály, látky, emisie či tepelné 
účinky, vrátane dymu, výparov, sadze, popolčeka, kyselín, zásad, chemikálií či 
odpadu. Odpadom sa myslia aj materiály určené na recykláciu. 

 
Článok 3 

Rozsah poistenia  
 

1. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho v rozsahu a  za podmienok 
stanovených týmito VPP-Z vyplatil poškodenému náhradu „škody“, za ktorú 
poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedá.  

2. Predpokladom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť náhradu „škody“ je, 
že „škoda“ bola spôsobená:  
a) v súvislosti s „poistenou činnosťou“ poisteného uvedenou v poistnej zmluve,  
b) vadným „výrobkom“ poisteného, ale len v prípade, ak je poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným „výrobkom“ v poistnej zmluve 
výslovne dojednané.  

3. Poistenie sa vzťahuje len na „škodu“, ktorá vznikla počas poistnej doby ako 
následok „škodovej udalosti“.  

4. Poistenie sa vzťahuje len na „škodovú udalosť“, ktorá nastala na území uvedenom 
v poistnej zmluve v časti územná platnosť. 

5.  Poistený má právo na náhradu nákladov právnej obhajoby v súvislosti s nárokom 
vzneseným proti poistenému v dôsledku „škody“, na ktorú sa toto poistenie 
vzťahuje. Súčet náhrad „škôd“ a náhrad nákladov na právnu obhajobu však nesmie 
presiahnuť poistnú sumu alebo „sublimit“ uvedený v poistnej zmluve. Poisťovateľ si 
vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a mimosúdne vyrovnať akýkoľvek nárok 
podľa vlastného uváženia. 

Článok 4 
Výluky z poistenia 

 
1. Toto poistenie sa nevzťahuje na: 

a) „Škodu“ spôsobenú úmyselne poisteným alebo inými osobami úmyselne 
konajúcimi z podnetu poisteného 

b) „Škodu“, ktorá vznikne poistenému 
c) Škodu“, za ktorú poistený zodpovedá v dôsledku prebrania  zodpovednosti   

zmluvou alebo na základe dohody. Táto výluka sa však nevzťahuje na „škodu“ 
za ktorú by poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov 

zodpovedal aj v prípade, ak by sa k zodpovednosti zmluvne alebo dohodou 
nezaviazal,  

d)  „Škodu na zdraví“ zamestnanca poisteného alebo akejkoľvek osoby 
vykonávajúcej pracovnú činnosť pre poisteného alebo ním poverenú osobu, 

vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania, ak táto „škoda na zdraví“ 
vznikla počas alebo v dôsledku pracovnej činnosti pre poisteného alebo ním 
poverenú osobu. 

e) „Škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo prevádzky 
akéhokoľvek „motorového vozidla“ poisteným alebo ním poverenou osobou. 
Táto výluka sa však nevzťahuje na „škody“ spôsobené prevádzkou strojov na 
automobilovom podvozku ak „škoda“ nastane v dôsledku používania týchto 
strojov.  

f) „Škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy, údržby, prevádzky, 
nakladania, vykladania, zapožičania alebo zverenia akéhokoľvek: 
f.a) lietadla alebo iného vzdušného dopravného prostriedku, alebo 
f.b) plavidla  
poisteným alebo ním poverenou osobou. 

g) „Škodu“:  
g.a) spôsobenú na nehnuteľnostiach, ktoré poistený alebo ním poverená 

osoba  užíva, obýva alebo má v nájme, 
g.b) na hnuteľnej veci, ktorá bola poistenému alebo ním poverenej osobe 

zverená, zapožičaná, ďalej veci, ktorú poistený alebo ním poverená 
osoba prevzala alebo ju používa, 

g.c) spôsobenú na tých častiach hnuteľných a nehnuteľných vecí,  na ktorých 
poistený alebo ním poverená osoba vykonáva akúkoľvek činnosť, ak 
„škoda“ vznikne v dôsledku alebo počas tejto činnosti, 

g.d) na tej časti hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, ktorá musí byť obnovená, 
opravená alebo vymenená v dôsledku vadne vykonanej práce na nej 
poisteným alebo ním poverenou osobou, alebo 

g.e) spôsobenú na  „výrobku“ poisteného 
h) Akýkoľvek nárok v súvislosti alebo v dôsledku nemožnosti používať poisteného 

„výrobok“, alebo potreby stiahnuť z obehu, vymeniť, vyšetriť, opraviť, nastaviť 
alebo odstrániť poisteného „výrobok“, ak tento nárok súvisí so zistenou alebo 
predpokladanou vadou, nedostatkom alebo nebezpečným stavom „výrobku“.  

i) Akýkoľvek nárok v súvislosti alebo v dôsledku majetkovej ujmy vyplývajúcej 
z nemožnosti používať, spracovať, predať alebo dať do obehu hmotnú vec, ktorá 
síce nebola fyzicky poškodená, ale obsahuje „výrobok“ poisteného, ktorý je 
alebo o ktorom sa predpokladá, že je vadný, nevyhovujúci alebo nebezpečný.   

j) „Skodu“ spôsobenú na veci tým, že sa plánovane alebo úmyselne zmiešala 
s poisteného „výrobkom“, ktorý nedosahuje požadované funkčné alebo 
kvalitatívne parametre. 

k)  „Škodu“ vyplývajúcu alebo akýkoľvek nárok súvisiaci so skutočným, 
predpokladaným alebo hroziacim únikom, vypustením, rozptýlením alebo 
uvolnením akýchkoľvek „znečisťujúcich látok“: 
k.a) z miesta alebo na mieste, ktoré poistený vlastní, využíva, obýva alebo má 

v nájme 
k.b) z miesta alebo na mieste kde poistený alebo ním poverená osoba 

vykonáva alebo vykonávala akúkoľvek činnosť ak „znečisťujúce látky“ boli 
na dané miesto prinesené v súvislosti s touto činnosťou 

k.c) z ktoréhokoľvek miesta, využívaného poisteným alebo inými osobami pre 
poisteného alebo v mene poisteného na narábanie, skladovanie, 
likvidáciu, spracovanie alebo úpravu akéhokoľvek odpadu 

k.d) ktoré sú v ktoromkoľvek čase prepravované, narábané, skladované, 
likvidované, spracovávané alebo upravované poisteným alebo inou 
osobou pre poisteného  

Táto výluka sa však nevzťahuje na „škodu“ spôsobenú tepelnými účinkami, 
sadzami alebo dymom pochádzajúcimi z „požiaru“. Pre účely tejto výluky sa 
„požiarom“ myslí oheň, ktorý vznikol alebo sa vlastnou silou rozšíril mimo určené 
ohnisko. 

l) „Škodu“ spôsobenú v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami, vzburou, 
povstaním, masovými, občianskymi alebo inými nepokojmi alebo 
demonštráciami, štrajkom, terorizmom alebo so zásahom štátnej alebo úradnej 
moci. 

m) „Škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z:  
m.a) jadrovej energie alebo jadrového žiarenia akéhokoľvek druhu, 
m.b) elektromagnetických polí alebo žiarení, 
m.c) genetických zmien organizmov alebo rastlín, 
m.d)  „infekčných chorôb“ akéhokoľvek druhu, 
m.e) formaldehydu, azbestu, kremíka, perzistentných organických látok, 

metyltercbutyl éteru,  olova alebo ortuti. 
m.f) neoprávneného používania, narábania alebo skladovania nebezpečných 

látok, vrátane horľavých alebo výbušných materiálov a jedovatých látok, 
m.g) vlastníctva, údržby alebo prevádzkovania železničných dráh, lanoviek, 

vlekov alebo koľajových dopravných prostriedkov, 
m.h) akejkoľvek výroby, projektovania, opravy, údržby, distribúcie alebo 

predaja lietadiel alebo iných vzdušných dopravných prostriedkov, ich 
súčastí alebo komponentov, 

m.i) plesní alebo húb akéhokoľvek druhu, 
m.j) tabaku alebo tabakových výrobkov, alebo 
m.k) nedodania „výrobku“ poisteného.   

n) „Škodu“ vzniknutú na peniazoch, cenných papieroch, ceninách, vkladných 
knižkách, akýchkoľvek platobných alebo úverových kartách, listinách alebo 
šperkoch. 

o)  „Škodu“ spôsobenú v dôsledku vibrácii, výkonu demolačných alebo búracích 
prác alebo prác s výbušninami. 

p) Poškodenie, zničenie alebo stratu elektronických dát. 
q) „Škodu“ na nadzemných alebo podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu. 
r) „Škodu“, z ktorej vyplývajúce nároky sú predmetom akéhokoľvek povinného, 

zákonného alebo povinne zmluvného poistenia. 
s) Nároky v súvislosti s akoukoľvek náhradou škody priznanou orgánom miestne 

príslušným v Spojených štátoch amerických alebo v Kanade rozhodovať 
o právach a povinnostiach právnických alebo fyzických osôb. 

2. Toto poistenie sa nevzťahuje na „škodu“ vyplývajúcu alebo súvisiacu 
s poskytovaním alebo zanedbaním poskytnutia alebo výkonu:  
a) zdravotnej starostlivosti alebo lekárnických služieb alebo činností, 
b) inšpekčných, dozorných, poradenských, vyšetrovacích, ohodnocovacích, 

konzultačných, projekčných alebo právno-poradenských služieb alebo činností, 
alebo 

c) služieb súvisiacich s vypracovaním, odsúhlasením, schvaľovaním akýchkoľvek 
máp, nákresov, názorov, správ, prieskumov, výmerov, príkazov, dizajnov, 
zadaní, špecifikácií alebo projektových dokumentácií. 



3. Poistenie sa nevzťahuje na náhradu zmluvných, správnych alebo trestných sankcií 
alebo pokút akéhokoľvek druhu vrátane tzv. punitive damages alebo exemplary 
damages. 

4. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na „škodu“ spôsobenú: 
a) osobe, s ktorou poistený žije v spoločnej domácnosti, príbuzným v priamom 

rade, súrodencovi, manželovi alebo inej osobe, ktorá je s poisteným v pomere 
rodinnom alebo obdobnom, 

b) právnickej alebo fyzickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú účasť, pričom 
v prípade „škody“ bude poistné plnenie pomerne znížené o podiel majetkovej 
účasti poisteného v danom subjekte, alebo 

c) zákonnému zástupcovi alebo splnomocnencovi poisteného. 
 
5. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na nároky uplatnené v zmysle  Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti 
pri prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúcich environmentálnu zodpovednosť 
alebo nápravu environmentálnych škôd. 

 
6. V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj iné špecifické výluky. 
 

Článok 5 
Plnenie poisťovateľa, limit plnenia 

 
1. Poisťovateľ vyplatí za poisteného náhradu „škody“ vzniknutej ako následok jednej 

„škodovej udalosti“ maximálne do výšky poistnej sumy alebo „sublimitu“ 
dojednaných v poistnej zmluve, nezávisle na počte poistených, poškodených osôb, 
vznesených nárokov alebo súdnych konaní. 

2. Maximálna výška náhrady škôd zo všetkých „škodových udalostí“ vzniknutých 
počas jedného poistného obdobia nesmie presiahnuť dvojnásobok poistnej sumy 
dojednanej v poistnej zmluve, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

 
Článok 6 

Spoluúčasť 
 
Poistený sa bude na plnení z každej „škodovej udalosti“, z ktorej vzniká poisťovateľovi 
povinnosť poskytnúť plnenie, podieľať sumou stanovenou v poistnej zmluve ako 
spoluúčasť.  

Článok 7 
Vznik a zánik poistenia 

 
1. Čas, na ktorý bolo poistenie dojednané, 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 sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú. 

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

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

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

dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, pokiaľ nebolo zaplatené  
pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že 
poistenie zanikne, ak nebude zaplatené.  

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 uzatvorení 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, 

6. Poistenie zanikne aj: 
a) uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané (poistenie dojednané na dobu určitú), 
b) zánikom poisteného. 

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

 
Článok 8 
Poistné 

 
1. Poistné je cena za poskytnutú ochranu zo strany poisťovateľa, ktoré uhrádza 

poistník za poistné obdobie v dohodnutých termínoch. 

2. Poistné sa stanovuje pevnou finančnou sumou alebo sadzbou z premennej 
hodnoty. 

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 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. Ak je poistné stanovené sadzbou z premennej hodnoty, je poistník povinný 
prípadný doplatok poistného uhradiť po uplynutí poistného obdobia. Najneskôr do 
jedného mesiaca po uplynutí poistného obdobia je poistník povinný oznámiť 
poisťovateľovi skutočnú výšku hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie výšky 
poistného. 

5. Doplatok k poistnému podľa ods. 4 tohto článku je splatný do jedného mesiaca od 
oznámenia jeho výšky poistníkovi alebo poistenému, prípadný preplatok 
poisťovateľ vráti do jedného mesiaca po oznámení hodnoty rozhodujúcej pre 
skutočnú výšku, pokiaľ nebolo dojednané minimálne poistné. 

 
Článok 9 

Povinnosti poistníka, poisteného a poisťovateľa 
 
1. Poistník je povinný platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, dodržiavať 

všeobecne záväzné právne predpisy, tieto VPP-Z a dojednania dohodnuté poistnou 

zmluvou. 
2. Poistník alebo poistený je ďalej povinný: 

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

b) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi zmeny skutočností, 
ktoré poistený uviedol poisťovateľovi pri dojednávaní poistenia, ak by mohli mať 
vplyv na zvýšenie rizika vyplývajúceho z poisteného predmetu činnosti, ako i 
všetky zmeny v skutočnostiach, ktoré poistený oznámil pri dojednávaní 
poistenia, 

c) umožniť poisťovateľovi kedykoľvek nahliadnuť do všetkých účtovných a iných 
dokladov, pokiaľ je to nutné na zistenie alebo preverenie hodnôt rozhodujúcich 
pre stanovenie poistného, 

d) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a konať tak, aby „škodová udalosť“ 

nenastala. Tiež nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu 

nebezpečenstva vzniku „škodovej udalosti“, ku ktorým ho zaväzuje poistná zmluva , ani 
nesmie strpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb. Je tiež povinný 

bezodkladne odstrániť každú chybu alebo nebezpečenstvo, o ktorých sa dozvie, a ktoré 
by mohlo mať za následok vznik „škodovej udalosti“, 

e) oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, že má dojednané ďalšie poistenie toho 
istého poistného rizika u iného poisťovateľa (názov a sídlo) a výšku dojednanej 
poistnej sumy, 

f) plniť ďalšie povinnosti, uložené v poistnej zmluve. 

3. Ak nastane udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, 
je poistený povinný: 
a) vykonať všetky možné opatrenia na zmiernenie následkov prípadnej škody a 

zabránenie zväčšovaniu rozsahu škody, podľa možnosti si k tomu vyžiadať 
pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi, 

b) okamžite, najneskôr do ôsmich dní odo dňa, kedy sa dozvedel o škodovej 
udalosti, poisťovateľovi písomne oznámiť jej miesto, dátum, príčiny a rozsah 
tejto udalosti a v tejto súvislosti predložiť doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada a 
umožniť poisťovateľovi preverenie oznámených skutočností a 

c) poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť na zistenie príčin a výšky škody, 
podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu a predložiť v dohodnutej 
lehote doklady vyžiadané poisťovateľom, 

4. Ak je voči poistenému súdne alebo mimosúdne uplatňovaný nárok na náhradu 
škody, je poistený povinný: 
a) poisťovateľovi bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť, vyjadriť sa  

k požadovanej náhrade a jej výške a postúpiť poisťovateľovi bezodkladne všetky 
písomné materiály súvisiace s týmto uplatňovaným nárokom, 

b) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, pričom poistený nesmie bez 
súhlasu poisťovateľa priznať akýkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za 
prípadnú škodu, uzavrieť súdny zmier alebo dobrovoľne poskytnúť akúkoľvek 
náhradu „škody“, okrem výdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovania 
alebo zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkov nevyhnutných na 
zabránenie vzniku hroziacich škôd, 

c) prenechať poisťovateľovi výber právneho zástupcu a vedenie súdneho konania 
vo všetkých prípadoch, kde náklady znáša poisťovateľ, 

d) bez zbytočného odkladu oznámiť príslušným orgánom činným v trestnom konaní 
škodovú udalosť, ktorá nastala za okolností nasvedčujúcich spáchaniu trestného 
činu treťou osobou, 

e) v súlade s Článkom 10 Prechod práv bez zbytočného odkladu odovzdať 
poisťovateľovi všetky doklady potrebné na uplatňovanie práva prechádzajúceho 
z poisteného na poisťovateľa, vyvarovať sa úkonom, ktoré by toto právo mohli 
ohroziť a na žiadosť poisťovateľa spolupracovať pri vymáhaní tohto práva 
v potrebnom rozsahu vrátane vznesenia súdneho uplatnenia nároku, 

5. Ak vedomé porušenie alebo nedodržanie povinností poistníka  alebo poisteného 
stanovených zákonom alebo dohodnutých v poistnej zmluve malo podstatný vplyv 
na vznik „škody“ alebo na zväčšenie jej následkov, má poisťovateľ voči  poistenému 
právo na primeranú náhradu z vyplatenej náhrady škody podľa toho, aký vplyv malo 
toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť. 

6. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľa tým, že treba rozhodujúce 
skutočnosti zisťovať opätovne, je poisťovateľ oprávnený požadovať od poisteného 
náhradu do plnej výšky týchto zvýšených nákladov a poistený ich je povinný 
zaplatiť. 

Článok 10 
Prechod práv 

 
1. Pokiaľ poisťovateľ nahradil za poisteného „škodu“, prechádza na neho právo 

poisteného na náhradu „škody“ alebo iné obdobné právo, ktoré mu v súvislosti  
s jeho zodpovednosťou za „škodu“ vzniklo proti inému. 

2. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej 
sumy alebo na zníženie dôchodku alebo na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto 
právo na poisťovateľa, pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatil alebo za neho 
vypláca dôchodok. 

3. Na poisťovateľa prechádza aj právo poisteného na úhradu tých nákladov konania  
o náhrade „škody“, ktoré sa poistenému priznali proti odporcovi, pokiaľ ich 
poisťovateľ za poisteného zaplatil. 

 
Článok 11 

Príslušnosť súdov 
 

Pre riešenie sporov týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poistenie sú príslušné 
výhradne súdy Slovenskej republiky. 
 

Článok 12 
Doručovanie písomností 

 
Poistník je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez 
zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu 
poistníka alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo 
poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti 
adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa 
písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát  
v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto 
lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola písomnosť 
vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo 
poistený neoznámil. 
  

Článok 13 
Záverečné ustanovenia 

 
Tieto VPP–Z nadobúdajú účinnosť dňom 11.03.2007. 
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POISTENIE ZODPOVEDNOSTI 
ZA ENVIRONMENTÁLNU ŠKODU 

  

  
Všeobecné poistné podmienky  

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP-EZ“) sa vzťahujú na 

poistenie zodpovednosti za „škodu“ spôsobenú skutočným „únikom 
znečisťujúcich látok“ v súvislosti s  „poistenou činnosťou“ alebo „výrobkom“, ak 
poistený za „škodu“ zodpovedá (ďalej len „poistenie“). 

2. Pre toto poistenie platia  všeobecne záväzné právne predpisy najmä 
„všeobecne záväzné environmentálne právne predpisy“, tieto VPP-EZ a 
príslušné zmluvné dojednania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy. 

3. Pre účely tohto poistenia je poisťovateľom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
Poistníkom je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným 
je v poistnej zmluve uvedená fyzická alebo právnická osoba. 

4. Ostatné slová a slovné spojenia, ktoré sú v texte VPP-EZ uvedené 
v úvodzovkách majú svoj osobitný význam definovaný v Článku 2 Výklad 
pojmov. 

Článok 2 
      Výklad pojmov 

 
Pre účely tohto poistenia: 
1. „Bezodkladné preventívne opatrenia“ sú opatrenia v rámci ktorých sa účelne 

vynakladajú náklady, iné ako náklady na údržbu, opravu, výmenu alebo 
zlepšenie prevádzkových zariadení alebo vybavenia poisteného, ak tieto 
opatrenia boli prijaté a vykonané poisteným alebo v jeho mene na odvrátenie 
„bezprostrednej hrozby environmentálnej škody“ a ktorých účelom je 
„environmentálnej škode“ predísť alebo ju minimalizovať.  

2. „Bezprostredná hrozba environmentálnej škody“ je dostatočná 
pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti môže dôjsť k „environmentálnej 
škode“. 

3. „Doplnková náprava“ sú dodatočne uskutočnené opatrenia k „primárnej 
náprave“ v prípade, že nebolo možné dosiahnuť obnovenie poškodených 
„prírodných zdrojov“ do “základného stavu“ alebo takmer „základného stavu“. 

4. „Environmentálna škoda“ znamená poškodenie  životného prostredia (vrátane 
chránených druhov a chránených biotopov), ktoré je chránené „všeobecne 
záväznými environmentálnymi právnymi predpismi“. Environmentálna škoda 
musí byť neočakávaná, nepredvídateľná alebo náhodná. 

5. „Kompenzačná náprava“ sú opatrenia, ktorými sa majú  kompenzovať 
dočasné straty na „prírodných zdrojoch“, ktoré nastali odo dňa vzniku 
„environmentálnej škody“ až do úplného obnovenia poškodených „prírodných 
zdrojov“ do “základného stavu“ alebo takmer „základného stavu“. 

6. „Miesto prevádzky“ znamená akúkoľvek nehnuteľnosť (pozemok alebo 
stavbu spojenú so zemou pevným základom), ktorá je v súčasnosti alebo bola 
v minulosti vlastnená poisteným, prenajatá poisteným inému alebo ktorú 
poistený užíva (užíval)  pre účely výkonu „poistenej činnosti“. 

7. „Náhrada nákladov konania“ je náhrada trov občianskeho súdneho konania 
proti poistenému o náhrade „škody“ spôsobenej  „poistenou činnosťou“ alebo 
„výrobkom“, za ktorú poistený zodpovedá a ktorú je poistený povinný uhradiť 
(znášať).  

8. „Nápravné opatrenia“ sú  opatrenia na šetrenie, odstránenie, nápravu alebo 
monitorovanie „environmentálnej škody“ poisteným alebo príslušnými úradmi, 
ktorých účelom je obnova, regenerácia alebo nahradenie poškodených alebo 
zničených „prírodných zdrojov“. „Nápravné opatrenia“ zahŕňajú „zmierňujúce 
opatrenia“, „primárnu nápravu“, „doplnkovú nápravu“ alebo „kompenzačnú 
nápravu“. 

9. „Poistená činnosť“ je pracovná činnosť uvedená v poistnej zmluve, ktorú 
poistený vykonáva na základe oprávnenia udeleného podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov v „mieste prevádzky“ alebo mimo „miesta 
prevádzky“ poisteného slúžiacej na výkon „poistenej činnosti“.  

10. „Poistené náklady“ sú náklady na „nápravné opatrenia“ a/alebo „bezodkladné 
preventívne opatrenia“ a „technické náklady“.  

11. „Primárna náprava“ sú opatrenia, ktorými sa dosiahne obnovenie 
poškodených „prírodných zdrojov“ do „základného stavu“ alebo do takmer 
„základného stavu“. 

12. „Prírodné zdroje“ sú chránené druhy, chránené biotopy, voda a pôda. 
13. „Prvé zistenie“ znamená prvé overiteľné oznámenie o „environmentálnej 

škode“ alebo o „bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody“ zodpovednej 
osobe poisteného alebo prvé overiteľné zistenie „environmentálnej  škody“  
alebo „bezprostrednej hrozby environmentálnej škody“ poisteným (podľa toho 
čo nastane skôr). 

14.  „Sublimit“ je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve ako maximálna 
výška náhrady, ktorú poisťovateľ vyplatí za „škodu“, na ktorú sa sublimit podľa 
poistnej zmluvy vzťahuje. „Sublimit“ nezvyšuje poistnú sumu. 

15. „Škoda“ znamená „environmentálnu škodu“ alebo „bezprostrednú hrozbu 
environmentálnej škody“. Škoda znamená aj „škodu na zdraví“ alebo „škodu na 
veci“, ak je to v poistnej zmluve výslovne uvedené. 

16.  „Škoda na zdraví“ je akákoľvek majetková alebo nemajetková ujma 
spôsobená poškodením zdravia alebo smrťou fyzickej osoby vrátane ušlého 
zisku. 

17. „Škoda na veci“ je fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane inej s tým 
súvisiacej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcej zo straty funkčnosti 
alebo možnosti používať poškodenú hmotnú vec.  

18. „Škodová udalosť“ je udalosť, vrátane dlhodobého alebo opakujúceho sa 
pôsobenia vplyvov rovnakého alebo podobného pôvodu, počas ktorých 
dochádza ku vzniku „škody“, a ktorá by mohla byť  dôvodom vzniku práva na 
poistné plnenie poisťovateľa. 

19. „Technické náklady“ sú náklady vynaložené poisteným v súvislosti s 
„environmentálnou škodou“ na právne služby, znalecký posudok, havarijných 
komisárov, environmentálnych konzultantov alebo odborníkov po vopred 
danom písomnom súhlase poisťovateľa. 

20. „Únik znečisťujúcich látok“ znamená vypustenie, rozptýlenie, únik 
akýchkoľvek nebezpečných alebo znečistenie spôsobujúcich pevných, 
kvapalných alebo plynných látok, emisií, tepelné účinky vrátane dymu, výparov, 
sadze, popolčeka, kyselín, zásad, chemikálii či odpadu. Odpadom sa myslia aj 
materiály určené na recykláciu. 

21. „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. 

22. „Všeobecne záväzné environmentálne právne predpisy“ sú všeobecne 
záväzné právne predpisy na úseku prevencie a nápravy environmentálnych 
škôd týkajúce sa „environmentálnej škody“ alebo „bezprostrednej hrozby 
environmentálnej škody“ (zákon o prevencii a náprave environmentálnych 
škôd) alebo na úseku  ochrany prírody a krajiny alebo životného prostredia.  

23. „Výrobok“ je:  
a) akákoľvek vec vyťažená, vyrobená, opracovaná, predaná, distribuovaná alebo 

daná do obehu poisteným alebo ním poverenou osobou,  alebo 
b) elektrina, plyn, teplo určené na spotrebu a vyrobené alebo distribuované 

poisteným, alebo 
c) práca vykonaná poisteným alebo ním poverenou osobou, vrátane materiálu 

alebo komponentov poskytnutých v súvislosti s touto prácou.   
d) „Základný stav“ je stav „prírodného zdroja“ v čase, kedy „environmentálna 

škoda„ vznikla. 
24.  „Zmierňujúce opatrenia“ sú opatrenia prijaté poisteným okamžite po vzniku 

„environmentálnej škody“ s cieľom obmedziť alebo predísť ďalším 
„environmentálnym škodám“. 

25. „Životné prostredie“ je voda, pôda, ovzdušie, geologický podklad, rastlinstvo 
a živočíšstvo (s výnimkou človeka). 

 
Článok 3 

Rozsah poistenia  
environmentálna škoda 

 
1. Zodpovednosť za „environmentálnu škodu“ v „mieste  prevádzky“. Ak je to 

v poistnej zmluve výslovne uvedené, poisťovateľ nahradí za poisteného v 
 rozsahu a za podmienok stanovených týmito VPP-EZ a/alebo zmluvnými 
dojednaniami poistnej zmluvy „environmentálnu škodu“  spôsobenú skutočným 
„únikom znečisťujúcich látok“ v súvislosti s „poistenou činnosťou“ alebo 
„výrobkom“ poisteného uvedených v poistnej zmluve, ak poistený za 
„environmentálnu škodu“ zodpovedá v zmysle „všeobecne záväzných  
environmentálnych právnych predpisov“ alebo ak je povinný v zmysle 
„všeobecne záväzných environmentálnych právnych predpisov“ „poistené 
náklady“ pri „environmentálnej škode“ alebo „bezprostrednej hrozbe 
environmentálnej škody“ znášať. Poisťovateľovi vznikne povinnosť nahradiť 
„environmentálnu škodu“ alebo „poistené náklady“, ktoré boli vynaložené v 
dôsledku „environmentálnej škody“ alebo „bezprostrednej hrozby 
environmentálnej škody“, ktorá vznikla v „mieste prevádzky“ poisteného  počas  
doby trvania poistenia a  ktorej „prvé zistenie“ nastalo počas doby trvania 
poistenia. 

2. Zodpovednosť za „environmentálnu škodu“ mimo „miesta  prevádzky“. Ak je 
to v poistnej zmluve výslovne uvedené, poisťovateľ nahradí za poisteného v 
 rozsahu a za podmienok stanovených týmito VPP-EZ a/alebo zmluvnými 
dojednaniami poistnej zmluvy „environmentálnu škodu“  spôsobenú skutočným 
„únikom znečisťujúcich látok“ v súvislosti s „poistenou činnosťou“ alebo 
„výrobkom“ poisteného uvedených v poistnej zmluve, ak poistený za 
„environmentálnu škodu“ zodpovedá v zmysle “všeobecne záväzných  právnych 
predpisov“ alebo ak je povinný v zmysle „všeobecne záväzných 
environmentálnych právnych predpisov“ „poistené náklady“ pri 
„environmentálnej škode“ alebo „bezprostrednej hrozbe environmentálnej 
škody“ znášať. Poisťovateľovi vznikne povinnosť nahradiť „environmentálnu 
škodu“ alebo „poistené náklady“, ktoré boli vynaložené v dôsledku  
„environmentálnej škody“ alebo „bezprostrednej hrozby environmentálnej 
škody“, ktorá vznikla mimo „miesta prevádzky“ poisteného  počas  doby trvania 
poistenia a  ktorej „prvé zistenie“ nastalo počas doby trvania poistenia. 

3. Náklady na „bezodkladné preventívne opatrenia“ poisťovateľ nahradí za 
poisteného len vtedy, ak poistený informoval o ich prijatí poisťovateľa  počas 
prvého nasledujúceho pracovného dňa odo dňa prijatia „bezodkladných 
preventívnych opatrení“. 

4. „Technické náklady“ poisťovateľ nahradí za poisteného len vtedy, ak ich 
vynaloženie poistenému vopred písomne schválil. 
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5. Poistenie sa vzťahuje na „environmentálnu škodu“, ktorá nastala na území 
uvedenom v poistnej zmluve v časti územná platnosť. 

6. Poisťovateľ nie je povinný plniť, pokiaľ poistený je podľa “všeobecne záväzných 
environmentálnych právnych predpisov“ oprávnený požiadať príslušný orgán 
štátnej správy na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd o vydanie 
rozhodnutia o tom, že poistený nie je povinný znášať náklady alebo časť 
nákladov na „bezodkladné preventívne opatrenia“ alebo „nápravné opatrenia“, 
a to až do právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. 

 
Článok 4 

Rozsah poistenia  
škoda na zdraví, škoda na veci 

 
1. Zodpovednosť za „škodu na zdraví“ alebo „škodu na veci“.  Ak je to 

v poistnej zmluve výslovne uvedené, poisťovateľ nahradí za poisteného v 
 rozsahu a za podmienok stanovených týmito VPP-EZ a/alebo zmluvnými 
dojednaniami poistnej zmluvy neočakávanú, nepredvídateľnú alebo náhodnú 
„škodu na zdraví“ alebo „škodu na veci“  spôsobenú skutočným „únikom 
znečisťujúcich látok“ v súvislosti s „poistenou činnosťou“ uvedenou v poistnej 
zmluve, ak poistený za „škodu na zdraví“ alebo „škodu na veci“ zodpovedá v 
zmysle všeobecne záväzných  právnych predpisov. Poisťovateľovi vznikne 
povinnosť nahradiť “škodu na zdraví“ alebo“ škodu na veci“, ak „škodová 
udalosť“ vznikla počas doby trvania poistenia a zároveň došlo k uplatneniu 
nároku na náhradu škody na zdraví alebo škody na veci voči poistenému 
prvýkrát počas doby trvania poistenia. 

 
Uplatnenie nároku na náhradu škody na zdraví alebo škody na veci je    
akákoľvek písomná požiadavka, návrh na začatie  súdneho konania, arbitrážne 
konanie alebo akékoľvek správne či iné úradné konanie voči poistenému 
týkajúce sa „škodovej udalosti“. 

 
2. Poistenie sa vzťahuje na „škodu na zdraví“ alebo „škodu na veci“, ktorá nastala 

na území uvedenom v poistnej zmluve v časti územná platnosť. 
 

Článok 5 
Náhrada nákladov konania 

 
Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho „nahradil náklady konania“ 
v súvislosti so zodpovednosťou za „škodu“ spôsobenú skutočným „únikom 
znečisťujúcich látok“ v súvislosti s „poistenou činnosťou“ alebo „výrobkom“ na 
ktoré sa toto poistenie vzťahuje. 

Poisťovateľ nahradí za poisteného aj poisteným účelne vynaložené náklady 
mimosúdneho prerokovania nárokov na náhradu „škody“ vyplývajúcej zo 
zodpovednosti za „škodu“ spôsobenú skutočným „únikom znečisťujúcich látok“ 
v súvislosti s „poistenou činnosťou“ alebo „výrobkom“, pokiaľ toto prerokovanie 
bolo potrebné k  zisteniu zodpovednosti za „škodu“ poisteného alebo výšky 
nároku. 

Náklady občianskeho súdneho konania proti poistenému v súvislosti so 
zodpovednosťou poisteného za „škodu“ spôsobenú skutočným „únikom 
znečisťujúcich látok“ v súvislosti s „poistenou činnosťou“ alebo „výrobkom“, ktoré 
v časti odmeny za zastupovanie poisteného presahujú odmenu za zastupovanie 
v Slovenskej republike určenej použitím základnej sadzby tarifnej odmeny 
advokáta stanovenej platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
poisťovateľ nahradí len vtedy, pokiaľ sa k tomu písomne vopred zaviazal. 

Súčet náhrad „škôd“, „poistených nákladov“, „náhrad nákladov konania“ a 
nákladov mimosúdneho prerokovania nárokov nesmie z jednej „škodovej 
udalosti“ presiahnuť poistnú sumu alebo „sublimit“ uvedený v poistnej zmluve. 
Poisťovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a mimosúdne vyrovnať 
akýkoľvek nárok podľa vlastného uváženia. 
       

Článok 6 
Výluky z poistenia 

 
1. Poistenie sa nevzťahuje na : 

a) „škodu“ spôsobenú úmyselne alebo v dôsledku „vedomej nedbanlivosti“ 
poisteného alebo iných osôb konajúcich v mene poisteného, 

b) „environmentálnu škodu“ o ktorej poistený vedel alebo vedel o „úniku 
znečisťujúcich látok“ pred dojednaním poistenia, ktoré by viedli ku vzniku 
„environmentálnej škody“,  

c) „škodu“, k náhrade ktorej sa poistený zaviazal nad rámec stanovený 
všeobecne záväznými  právnymi predpismi a bez súhlasu poisťovateľa, 

d) „škodu na zdraví“ zamestnanca poisteného alebo akejkoľvek osoby 
vykonávajúcej pracovnú činnosť pre poisteného alebo ním poverenú 
osobu vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania,  

e) „škodu“ na stavbe spojenej so zemou pevným základom, ktorú poistený 
alebo ním poverená osoba užíva, obýva alebo má v nájme, 

f) „škodu“ na hnuteľnej veci, ktorá bola poistenému alebo ním poverenej 
osobe zverená, zapožičaná, ďalej veci, ktorú poistený alebo ním 
poverená osoba prevzala alebo ju používa, 

g) „škodu na zdraví“ spôsobenú formaldehydom, kremíkom, perzistentnými 
organickými látkami, metyltercbutylom, éterom, olovom alebo ortuťou,  

h) „škodu“ spôsobenú podzemnými skladovacími nádržami, 
i) „environmentálnu škodu“, ktorá vznikla alebo existuje pred dňom začiatku 

doby trvania poistenia, 

j) „environmentálnu škodu“, ktorá vznikla v „mieste prevádzky“ poisteného 
v dôsledku odpadových vôd (kanalizácie) poisteného, 

k) náklady na „nápravné opatrenia“, „technické náklady“ , „náhradu nákladov 
konania“ v súvislosti s „environmentálnou škodou“, ktorá nastala pod, na, 
alebo v „mieste prevádzky“ poisteného, pokiaľ to nie je v poistnej zmluve 
výslovne dojednané, 

l) náklady, ktoré boli vynaložené na  údržbu, opravu, výmenu alebo 
zlepšenie prevádzkových zariadení alebo vybavenia poisteného, 

m)  náklady na výmenu alebo stiahnutie poisteného „výrobku“ z obehu, 
n) „škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo 

prevádzky skládok s odpadmi, likvidácie alebo spaľovania odpadu, 
o) „škodu“ spôsobenú genetickou zmenou organizmu alebo používaním 

geneticky modifikovaných organizmov, 
p) „škodu“ spôsobenú azbestom alebo látkami obsahujúcich azbest,  
q) „škodu“ spôsobenú geologickým  prieskumom alebo ťažbou ropy, plynu, 
r) „škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo 

prevádzky akéhokoľvek motorového vozidla, ktoré je predmetom 
povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu, 

s) „škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo 
prevádzky akéhokoľvek plavidla (riečneho alebo námorného) alebo 
lietadla, 

t) „škodu“ spôsobenú leteckými súčiastkami, 
u) „škodu“ spôsobenú zmenou využívania pôdy, 
v) plnenia vyplývajúce z povinnosti poisteného nahradiť poplatky, pokuty, 

penále, peňažné tresty a  to na základe občianskoprávnych, 
trestnoprávnych, obchodnoprávnych predpisov, predpisov správneho 
práva vrátane “všeobecne záväzných environmentálnych právnych 
predpisov“ alebo na základe zmluvného vzťahu. 

2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na „škodu“: 
a) spôsobenú vojnou, vojnovým stavom, vojnovými udalosťami, vzburou, 

povstaním, štrajkom, výlukou, občianskou vojnou, revolúciou, pracovnými 
nepokojmi, rabovaním, sabotážou, výnimočným stavom, konfiškáciou, 
zásahom štátnej alebo úradnej moci alebo akýmkoľvek iným činom, ktorý 
súvisí s vyššie uvedenými bez ohľadu na to, či vojna bola vyhlásená alebo 
nie, 

b) akýmkoľvek teroristickým činom; vylúčená je taktiež „škoda“ spôsobená pri 
vykonávaní opatrení na kontrolu, prevenciu, potlačenie alebo sa inak 
vzťahujúca k teroristickému činu;  pre účely tohto poistenia teroristický čin 
znamená 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, 

c) priamo alebo nepriamo súvisiacu s jadrovou energiou, vyplývajúcu 
z jadrovej energie, spôsobenú alebo vzniknutú  jadrovou energiou alebo 
jadrovým žiarením akéhokoľvek druhu, rádioaktivitou, výbuchom 
akejkoľvek vojenskej zbrane, použitím zbrane hromadného ničenia, 
spôsobenú vplyvom akéhokoľvek žiarenia, 

d) spôsobenú vyššou mocou (vis maior) (napr. povodeň, zemetrasenie, úder 
blesku, víchrica, zosuv pôdy, vulkanický výbuch.) 

 
3. V  poistnej zmluve je možné dohodnúť aj iné špecifické výluky. 
 

Článok 7 
Plnenie poisťovateľa, limit  plnenia 

 
1. Poisťovateľ nahradí za poisteného „škodu“ z jednej „škodovej udalosti“ 

maximálne do výšky poistnej sumy alebo „sublimitu“ dojednaných v poistnej 
zmluve a to bez ohľadu na počet poistených osôb, poškodených osôb, 
uplatnených nárokov alebo súdnych konaní. 

2. Všetky „škody“, ktoré vzniknú z jednej a tej istej „škodovej udalosti“ počas 
jedného poistného obdobia alebo niekoľkých poistných období sa budú 
vzťahovať k poistnému obdobiu, kedy bola prvá „škoda“ zistená resp. kedy bol 
uplatnený nárok na náhradu škody na zdraví alebo škody na veci prvýkrát. 

3. Poistná suma je v poistnej zmluve uvedený maximálny limit poistného plnenia 
poisťovateľa počas jedného poistného obdobia. 

 
Článok 8 

Spoluúčasť 
 
        Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej „škodovej udalosti“ pevne    

stanovenou sumou alebo percentom alebo kombináciou pevne stanovenej sumy 
a percenta uvedenom v poistnej zmluve. Poisťovateľ zníži každé plnenie 
o dohodnutú výšku spoluúčasti. 

 Článok 9 
Vznik a zánik poistenia 

 
1. Čas, na ktorý bolo poistenie dojednané, je poistná doba. Časť poistnej doby 

dohodnutej 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 sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú. 
3. Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim  

(od 00:00 hod.) po dni uzatvorenia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak.  
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4. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného: 
a) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo 

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

mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak 
nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa 
obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené.  

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 uzatvorení 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. 

6.    Poistenie zanikne aj: 
a) uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané                

              (poistenie dojednané na dobu určitú), 
b) zánikom poisteného, 
c) zánikom oprávnenia poisteného na vykonávanie „poistenej činnosti“.   

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

 
Článok 10 
Poistné  

 
1. Poistné uhrádza poistník za poistné obdobie v termínoch splatnosti 

dohodnutých v poistnej zmluve. Poistné je jednorázové alebo bežné. 
2. Jednorázové poistné je poistné za celú dobu, na ktorú bolo poistenie 

dojednané. 
3. Bežné poistné je poistné za dohodnuté poistné obdobie. 
4. Poistné sa stanovuje pevnou finančnou sumou alebo  sadzbou z premennej 

hodnoty. 
5. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné za poistné 

obdobie v splátkach. Pri dojednaní polročného alebo štvrťročného platenia 
splátok poistného sa účtuje k ročnému poistnému prirážka, a to 3 % z ročného 
poistného za platenie v polročných splátkach a 5 % z ročného poistného za 
platenie v štvrťročných splátkach.  

6. Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach platí, že  nezaplatením 
jednej splátky poistného sa dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti stáva 
splatným poistné za celé poistné obdobie a poistník je povinný zaplatiť poistné 
za celé poistné obdobie  poisťovateľovi aj bez vyzvania. Poisťovateľ má nárok 
na úrok z omeškania za každý deň omeškania. 

7. Ak je poistné stanovené sadzbou z premennej hodnoty, je poistník povinný 
najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí poistného obdobia oznámiť 
poisťovateľovi skutočnú výšku hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie výšky 
takéhoto poistného. 

8. Doplatok k poistnému podľa ods. 7 tohto článku je splatný do jedného mesiaca 
od oznámenia jeho výšky poistníkovi; prípadný preplatok poisťovateľ vráti do 
jedného mesiaca po oznámení premennej hodnoty rozhodujúcej pre skutočnú 
výšku poistného. V prípade, že bolo v poistnej zmluve dojednané minimálne 
poistné poisťovateľ vráti prípadný preplatok na poistnom iba v časti, v ktorej 
preplatok presahuje minimálne poistné. 

 
Článok 11 

Povinnosti poistníka, poisteného, poisťovateľa 
 
1. Poistený je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy najmä 

„všeobecne záväzné environmentálne právne predpisy“, tieto VPP-EZ, zmluvné 
dojednania a povinnosti vyplývajúce mu z poistnej zmluvy. 

2. Poistník je povinný pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky 
poisťovateľa pri dojednávaní poistenia. To isté platí i  v prípade zmeny 
poistenia. Uvedenú povinnosť má aj poistený. 

3. Poistník  alebo poistený je ďalej povinný: 
a) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi všetky 

skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na zvýšenie rizika vyplývajúce 
z činnosti poisteného ako i  všetky zmeny v skutočnostiach, ktoré poistník 
alebo poistený oznámil pri dojednávaní poistenia, 

b) poisťovateľovi kedykoľvek predložiť alebo umožniť nahliadnuť do 
akýchkoľvek účtovných a iných dokladov, pokiaľ je to nutné k zisteniu 
alebo prevereniu údajov rozhodujúcich pre stanovenie poistného alebo 
pre posúdenie rizika, 

c) uhradiť riadne a včas poistné v zmysle poistnej zmluvy, 
d) odstrániť každú skutočnosť, o ktorej sa dozvie a ktorá by mohla mať vplyv 

na vznik „škody“ alebo prijať také preventívne opatrenia, aké je možné 
rozumne požadovať, aby sa vzniknutá „škoda“ ďalej nezväčšovala, 

e) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a dbať, aby „škoda“ 
nenastala,  

f) oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, že má dojednané ďalšie poistenie 
toho istého rizika u iného poisťovateľa (názov a sídlo) a výšku dojednanej 
poistnej sumy, 

g) dodržiavať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu rizika, ku 
ktorým ho zaväzuje poistná zmluva. 

4. Ak nastane „škodová udalosť“, poistený je povinný: 

a) urobiť všetky možné opatrenia k zmierneniu následkov „škody“, vyžiadať 
si k tomu pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi, 

b) ihneď, najneskôr do ôsmich dní odkedy sa dozvedel o „škodovej 
udalosti“, poisťovateľovi  písomne oznámiť túto skutočnosť, 

c) oznámiť bezodkladne vznik „environmentálnej škody“ príslušnému orgánu 
(obvodnému úradu životného prostredia alebo Slovenskej inšpekcii 
životného prostredia), 

d) v prípade „bezprostrednej hrozby“ „environmentálnej škody“, počas 
prvého nasledujúceho pracovného dňa odo dňa prijatia „bezodkladných 
preventívnych opatrení“ oznámiť túto skutočnosť  písomne poisťovateľovi, 

e) požiadať poisťovateľa o písomný súhlas s vynaložením „technických 
nákladov“, 

f) poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť pri vyšetrovaní „škody“, alebo 
v súdnom konaní, bez vyzvania mu oznamovať všetky skutočnosti  
týkajúce sa nároku na náhradu „škody“, pravdivo a v stanovenej lehote 
odpovedať na jeho otázky, 

g) bezodkladne požiadať príslušný orgán štátnej správy na úseku prevencie 
a nápravy environmentálnych škôd o vydanie rozhodnutia o tom, že 
poistený nie je povinný znášať náklady alebo časť nákladov na 
„bezodkladné preventívne opatrenia“ alebo „nápravné opatrenia“, pokiaľ 
poistený je podľa „všeobecne záväzných environmentálnych právnych 
predpisov“ na to oprávnený (napr. ak „škoda“ bola spôsobená treťou 
osobou), 

h) neuspokojovať a neuznávať ani čiastočne uplatnené nároky  na náhradu 
„škody“, nesmie uznať zodpovednosť za „škodu“ alebo uzavrieť dohodu 
o vyrovnaní alebo súdny zmier, pokiaľ k tomu nedostane od poisťovateľa 
vopred písomný súhlas, 

i) poisťovateľovi bezodkladne oznámiť po tom, ako sa dozvie, že je voči 
nemu súdne alebo mimosúdne uplatňovaný nárok na náhradu „škody“ 
alebo že je proti nemu v súvislosti so zodpovednosťou za „škodu“  vedené 
prípravné alebo trestné konanie a predložiť mu všetky s tým súvisiace 
písomné materiály,  

j) prenechať poisťovateľovi menovanie právneho zástupcu a vedenie 
súdneho konania vo všetkých prípadoch, kde náklady znáša poisťovateľ;  

k) odovzdať poisťovateľovi všetky doklady potrebné k uplatneniu práva 
prechádzajúceho z poisteného na poisťovateľa v súlade s článkom 12 
týchto VPP-EZ. 

5. V prípade porušenia alebo nedodržania povinností stanovených všeobecne  
záväznými právnymi predpismi, týmito  VPP-EZ, zmluvnými dojednaniami alebo 
dohodnutými v poistnej zmluve, poistený je povinný spätne uhradiť 
poisťovateľovi sumu primeranú tomu, aký vplyv malo jeho porušenie na rozsah 
povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.Uvedenú povinnosť má 
v prípade porušenia svojich povinností aj poistník. 

6. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľa tým, že je potrebné 
rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, poisťovateľ má právo požadovať od 
poisteného náhradu v plnej výške týchto zvýšených nákladov a poistený je 
povinný ich uhradiť. 

7. Poisťovateľ je povinný po oznámení nároku na náhradu „škody“ bez 
zbytočného odkladu začať šetrenie potrebné na zistenie rozsahu jeho 
povinnosti plniť. 

Článok 12 
Prechod práv 

 
   Pokiaľ poisťovateľ nahradil za poisteného „škodu“, prechádza na neho právo 

poisteného na náhradu „škody“ alebo iné obdobné právo, ktoré poistenému 
v súvislosti s jeho zodpovednosťou za „škodu“ vzniklo proti inému. 

 
Článok 13 

Príslušnosť súdov 
 

   Pre súdne spory z tejto poistnej zmluvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej 
republiky. 

Článok 14 
Doručovanie písomností 

 
    Poistník je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez 

zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu 
poistníka alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo 
poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia 
písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel.  
V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si 
ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenú v 
posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. Písomnosť 
sa považuje za doručenú dňom, keď bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako 
nedoručiteľná z dôvodu zmeny adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil 
alebo z dôvodu oznámenia nesprávnej adresy.   

 
Článok 15 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Od ustanovení týchto VPP-EZ je možné sa v poistnej zmluve odchýliť. 
2. VPP-EZ nadobúdajú účinnosť  15.04. 2008. 
 
 
 
 



VVššeeoobbeeccnnáá  ččaassťť  

ččlláánnookk  11
ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiaa

1. Pre poistenie stavebných prác vykonávaných právnickými a podnikajúcimi fyzickými
osobami platia všeobecne záväzné právne predpisy, tieto všeobecné poistné podmienky
(ďalej len „VPP-CAR-COM“), zmluvné dojednania a osobitné zmluvné dojednania,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

2. VPP-CAR-COM sa vzťahujú na zmluvné poistenie majetku pri vykonávaní stavebných
prác právnickými alebo podnikajúcimi fyzickými osobami vykonávajúcimi činnosť v súlade
s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Poistenie sa vzťahuje na riziká v zmysle Oddielu I VPP-CAR-COM, ktorých poistenie
je v poistnej zmluve dojednané, pokiaľ nie sú vylúčené vo VPP-CAR-COM, v zmluvných
dojednaniach, v osobitných zmluvných dojednaniach alebo v poistnej zmluve. 

4. 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.

ččlláánnookk  22
VVzznniikk  aa  zzáánniikk  ppooiisstteenniiaa

1. Čas, na ktorý sa dojedná poistenie, je poistná doba. 
2. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú uvedenú v poistnej zmluve.
3. Poistenie vznikne:

a) prvým dňom (od 00:00 hod.) nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ
nie je v poistnej zmluve dojednaný iný, neskorší dátum vzniku poistenia, 

b) okamihom začatia stavebných prác, alebo vyloženia poistených vecí na mieste
poistenia,

c) pre existujúce stavby, ktoré sú predmetom technického zhodnotenia, okamihom
začatia stavebných prác,

podľa toho, čo nastane neskôr.
4. Poistenie zanikne:

a) uplynutím poistnej doby, na ktorú bolo v poistnej zmluve dojednané,
b) dňom, kedy bola dokončená stavba (v zmysle čl. 11, ods. 1 VPP-CAR-COM) odovzdaná

alebo uvedená do prevádzky; pre jednotlivé časti poistenej stavby, odovzdávané
alebo uvádzané do prevádzky postupne, poistenie zaniká ich odovzdaním alebo
uvedením do prevádzky,

c) ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane,
d) ukončením činnosti poisteného, alebo zánikom poisteného,
podľa toho, čo nastane skôr. 

5. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného ak jednorazové poistné (ďalej aj „poistné“)
nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne pre
neplatenie aj v prípade, ak bola zaplatená len časť poistného. 

6. Poistenie zanikne výpoveďou:
a) jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná

lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne,
b) jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného

plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím
poistenie zanikne,

c) 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.

7. Poistenie zanikne odmietnutím poistného plnenia v zmysle čl. 15, ods. 14 VPP-CAR-COM.
8. Poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinností

uvedených v čl. 8, ods. 1, písm. b) VPP-CAR-COM, 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.

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

ččlláánnookk  33
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1. Miestom poistenia je miesto, vymedzené v poistnej zmluve adresou alebo katastrálnym
územím s číslom parcely (pozemku), ak nie je ďalej vo VPP CAR COM, alebo v poistnej
zmluve dojednané inak.

2. Poistenie sa vzťahuje aj na iné miesto (náhradné 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.
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PPooiissttnnéé  

1. Poistné je cena za poskytnutú poistnú ochranu zo strany poisťovateľa, určená na celú
poistnú dobu (jednorazové poistné), ktoré uhrádza poistník v dohodnutých termínoch.

2. Poistné je stanovené sadzbou z poistných súm, alebo limitov plnenia pre jednotlivé
položky predmetov poistenia. Výšku sadzby poistného stanoví poisťovateľ.

3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné za poistné obdobie
v splátkach. Pri dojednaní polročného alebo štvrťročného platenia splátok poistného
sa účtuje k poistnému prirážka, a to 3 % z ročného poistného za platenie v polročných
splátkach a 5 % z ročného poistného za platenie v štvrťročných splátkach. Ak bolo
dohodnuté platenie poistného v splátkach, platí, že pre nezaplatenie jednej splátky
poistného môže poisťovateľ žiadať poistníka o zaplatenie všetkých splátok poistného
za celé poistné obdobie, v ktorom mal poistník splátku poistného zaplatiť; poistník je
povinný na základe takejto žiadosti splátky poistného poisťovateľovi zaplatiť.
Poisťovateľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškania.

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

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

napadnutím alebo činom vonkajšieho nepriateľa, nepriateľskej akcie (bez ohľadu na to,
či bola vojna vypovedaná 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. Teroristický
čin sa pre účely tohto poistenia rozumie čin zahrňujúci 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,

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-CAR-COM,

g) úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania alebo vedomou nedbanlivosťou
poisteného, jeho zástupcov, alebo inej osoby konajúcej na podnet poisteného, osoby
blízkej poistenému alebo osoby žijúcej s poisteným v spoločnej domácnosti, a nesplnením
povinnosti zabránenia alebo zmiernenia následkov škody,

h) genetickými zmenami organizmov alebo rastlín,
i) úplným alebo čiastočným zastavením práce,
bez ohľadu na akékoľvek ďalšie súčasne alebo v akomkoľvek časovom slede spolupôsobiace
príčiny.
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SSppoolluuúúččaassťť

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. Ak sa v prípade poistnej udalosti má uplatniť súčasne viac spoluúčastí, uplatní sa
maximálne jedna a to najvyššia spoluúčasť.

3. Spoluúčasť sa odpočíta od výsledného poistného plnenia.
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1. V prípade poistnej udalosti je možné dohodnúť, že výška poistného plnenia poisťovateľa
bude stanovená v znaleckom konaní.

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-CAR-COM 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 znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a povinnosti poisteného 
a poisťovateľa, upravené právnymi predpismi, poistnou zmluvou, zmluvnými
dojednaniami a VPP-CAR-COM.
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1. Poistník a/alebo poistený je povinný:
a) platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, v prípade platenia poistného

prostredníctvom pošty alebo banky 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, navrhnúť zvýšenie alebo zníženie poistnej
sumy v prípade podstatných zmien miezd alebo cien, pričom toto zvýšenie alebo
zníženie nadobúda účinnosť až dňom akceptácie tohto návrhu poisťovateľom, 

d) dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, technických
noriem, VPP-CAR-COM, zmluvných dojednaní, osobitných zmluvných dojednaní
a poistnej zmluvy

e) umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám vstup na miesto poistenia
za účelom posúdenia rozsahu poistného rizika,

VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  PPOOIISSTTNNÉÉ  PPOODDMMIIEENNKKYY
SSttaavveebbnnéé  ppooiisstteenniiee  pprroottii  vvššeettkkýýmm  rriizziikkáámm



f) predložiť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám k nahliadnutiu projektovú,
požiarno-technickú dokumentáciu, účtovnú dokumentáciu a dokumentáciu 
o prevádzke zariadenia slúžiaceho k ochrane poisteného majetku,

g) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie rovnakých položiek predmetu
poistenia pre prípad rovnakého poistného rizika, alebo pre jednotlivé osobitné riziko
u iného poisťovateľa a oznámiť jeho obchodné meno a výšku poistnej sumy,

h) dbať, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie,
hlavne nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené, alebo ktoré vzal na
seba poistnou zmluvou.

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) poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť na zistenie príčin a výšky škody, podať
pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu a predložiť v dohodnutej lehote doklady
vyžiadané poisťovateľom,

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

3. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľa tým, že treba rozhodujúce skutočnosti
zisťovať opätovne, je poisťovateľ oprávnený požadovať od poisteného náhradu týchto
zvýšených nákladov do plnej výšky a poistený ich je povinný zaplatiť.

ččlláánnookk  99
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Poistník a poistený menovite uvedený v poistnej zmluve je povinný písomne oznámiť
poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti
na poslednú známu adresu poistníka alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená
poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia
písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade,
že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej
lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa
adresát o jej uložení nedozvedel. V prípade, že je písomnosť vrátená poisťovateľovi ako
nedoručená z dôvodu, že adresáta nemožno zistiť na adrese, ktorej zmenu adresát neoznámil,
písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej vrátenia poisťovateľovi.
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1. Od ustanovení týchto VPP-CAR-COM je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to nie
je v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak. 

2. Poistná zmluva pre toto poistenie sa riadi právom Slovenskej republiky. Pre riešenie
sporov, týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poistenie, je založená právomoc súdov
Slovenskej republiky.

3. VPP-CAR-COM nadobúdajú účinnosť 1.5.2012.

OOddddiieell  II  --  PPooiisstteenniiee  mmaajjeettkkuu  
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1. Predmetom poistenia je v poistnej zmluve uvedená budovaná stavba (novostavba,
zmena alebo technické zhodnotenie existujúcej stavby) vrátane jej technického vybavenia
a materiálu skladovaného alebo prepravovaného na mieste poistenia, ktorý má byť
použitý na stavbu.

2. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na:
a) stavebné stroje, strojové zariadenia,
b) zariadenie staveniska,
c) majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, uvedeného

v poistnej zmluve nachádzajúci sa v mieste poistenia.
Predmetom poistenia je aj cudzí majetok, ktorý poistený užíva alebo ho prevzal na
základe zmluvy o dielo alebo inej písomnej zmluvy.

3. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na:
a) náklady na odpratanie zvyškov poistenej veci poškodenej alebo zničenej poistnou

udalosťou, vrátane strhnutia stojacich častí, odvoz ruín 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, 
c) expresné príplatky, letecké dodávky náhradných dielov,
d) cestovné náklady technikov a expertov súvisiace s poistnou udalosťou.
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1. Poistenie sa vzťahuje na fyzické poškodenie alebo zničenie poistených vecí (ďalej len
„škoda“) spôsobené náhodnou škodovou udalosťou, ktorá nastala počas trvania poistenia
v mieste poistenia a ktorá nie je v týchto VPP-CAR-COM, v zmluvných dojednaniach,
osobitných 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.
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VVyyllúúččeennéé  pprreeddmmeettyy

1. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) motorové vozidlá, plavidlá, lietadlá, prípadne iné zariadenia schopné pohybu 

v atmosfére,
b) porasty a rastliny,
c) obrazové, zvukové, dátové a iné záznamy,
d) výstavné modely, vzory, prototypy,
e) písomnosti, výkresy, listiny, účty, doklady o dlhoch, dokumenty,
f) peniaze, listinné cenné papiere, ceniny, drahé kovy, klenoty a iné cennosti,
g) veci osobitnej kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky,
h) uniknuté médiá a energie,
i) ručné náradie. 

2. Pri poistených stavebných strojoch sa poistenie nevzťahuje na: 
a) pracovné médiá (palivá, mazivá, chladiace zmesi, katalyzátory a pod.),
b) akumulátorové batérie alebo články,
c) časti, ktoré sa vymieňajú pre opotrebenie alebo starnutie, alebo časti strojov, ktoré

sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu (napr. ventily, čeľuste drvičov, výmurovky,
vymeniteľné nástroje, dopravné pásy, dielce z gumy, skla alebo porcelánu, zdroje
svetla, pásky, remene, reťaze, laná, vrtáky, frézy, formy, nože a pod.).

ak súčasne nedošlo z tej istej príčiny aj k inému poškodeniu poistenej veci, za ktoré je
poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie.

VVyyllúúččeennéé  rriizziikkáá

3. Poistenie v zmysle týchto VPP-CAR-COM sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) na častiach stavby chybou materiálu a/alebo chybne vykonanou prácou, 
b) na poistenej veci prirodzeným opotrebením, dlhodobým vplyvom prevádzky,

alebo trvalým vplyvom chemických, biologických, fyzikálnych a atmosferických
procesov (korózia, erózia, oxidácia, opotrebovanie, vlhnutie, zvetrávanie, usadzovanie
minerálneho povlaku, a pod.),

c) na poistenej veci únavou materiálu, dlhodobým skladovaním, zhoršením stavu
spôsobeným nepoužívaním, 

d) na stavebných strojoch, strojových zariadeniach a zariadení staveniska v dôsledku
vnútorného mechanického alebo elektrického poškodenia, poruchy alebo zlyhania
bez vonkajšej príčiny, 

e) zmrznutím chladiacej zmesi alebo inej kvapaliny, chybným mazaním alebo
nedostatkom oleja či chladiacej zmesi. 

Ak však vznikne následkom rizika uvedeného v čl. 13, ods. 3 VPP-CAR-COM následná
fyzická škoda na poistenej veci, poisťovateľ poskytne poistné plnenie za takto vzniknutú
následnú škodu, pokiaľ táto nie je z poistenia vylúčená.

4. Poistenie v zmysle týchto VPP-CAR-COM sa nevzťahuje na škody na poistenej veci: 
a) v dôsledku chyby projektu,
b) spôsobené stratou, okrem prípadu uvedeného v čl. 12, ods. 2 VPP-CAR-COM,
c) spôsobené zistením rozdielov pri inventúre alebo audite, 
d) ktoré neobmedzia jej funkčnosť,
e) bežnými atmosferickými podmienkami, s ktorými je potrebné podľa ročného

obdobia a miestnych pomerov počítať,
f) spôsobené chybami, ktoré boli zistené v priebehu realizácie stavebných prác pred

vznikom škody, a ktoré boli, alebo mohli byť poistenému alebo jeho zástupcom
známe a neboli nimi odstránené, 

5. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo chyby na cudzom majetku, za ktoré zodpovedá
ich vlastník na základe zákona alebo zmluvy.

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

7. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo náklady akejkoľvek povahy spôsobené,
vyplývajúce z/zo alebo vzniknuté v príčinnej súvislosti s/so vadou, ktorú mala poistená
vec už v dobe uzatvorenia poistenia, a ktorá bola alebo mohla byť známa poistenému,
jeho splnomocnencom alebo zástupcom bez ohľadu na to, či bola známa poisťovateľovi.

8. Ustanovenia o výlukách uvedené v čl. 5 VPP-CAR-COM nie sú ustanoveniami tohto
článku dotknuté.
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1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste. Poistnou hodnotou
je:
a) pre budovanú stavbu plná hodnota nákladov, ktoré súvisia s realizáciou stavby, vrátane

všetkého materiálu, miezd, prepravného, ciel, poplatkov a materiálu alebo vecí,
dodaných investorom, 

b) pre stavebné stroje, strojové zariadenia, zariadenie staveniska a majetok vo vlastníctve,
v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, uvedeného v poistnej zmluve
nová hodnota poistenej veci.

2. Poistná suma je podkladom pre výpočet poistného a zároveň maximálnou hranicou
poistného plnenia za poistnú dobu. Poistná suma sa stanoví pre jednotlivé položky
predmetov poistenia uvedené v poistnej zmluve a mala by zodpovedať ich poistnej
hodnote. Poistnú sumu stanoví vždy na vlastnú zodpovednosť poistník.

3. Pokiaľ nie je možné stanoviť poistnú sumu zodpovedajúcu poistnej hodnote alebo
v prípadoch stanovených poisťovateľom, pre predmety uvedené v čl. 11 ods. 2 
VPP-CAR-COM 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
počas poistnej doby. Skutočnosť, že pre jednotlivé položky je dojednané poistenie na
prvé riziko, musí byť jednoznačne uvedená v poistnej zmluve.

ččlláánnookk  1155
PPllnneenniiee  ppooiissťťoovvaatteeľľaa  

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.



3. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k poškodeniu poistenej veci, uhradí poisťovateľ
primerané a hospodárne náklady na jej opravu zvyčajné v dobe a v mieste vzniku 
poistnej udalosti.
Ak náklady na opravu sa rovnajú alebo prevyšujú časovú hodnotu poistenej veci
bezprostredne pred poistnou udalosťou, poistená vec sa bude považovať za zničenú.

4. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k zničeniu poistenej veci, uhradí poisťovateľ
náklady na znovunadobudnutie veci, najviac však časovú hodnotu poistenej veci v čase
bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti.

5. V prípade poistnej udalosti uhradí poisťovateľ náklady v zmysle ods. 3 a 4 tohto článku
VPP-CAR-COM do výšky:
a) príslušnej hodnoty veci stanovenej podľa čl. 14, ods. 1 VPP-CAR-COM ku dňu vzniku

poistnej udalosti,
b) poistnú sumu, alebo 
c) limit poistného plnenia. 
Rozhodujúca je nižšia z uvedených súm.

6. Pokiaľ došlo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného stavebného stroja, za ktoré je
poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie, poskytne poisťovateľ poistné plnenie aj
za veci uvedené v čl. 13, ods. 2 týchto VPP-CAR-COM poškodené alebo zničené v príčinnej
súvislosti s poistnou udalosťou v časovej hodnote.

7. Poisťovateľ uhradí náklady na provizórnu opravu len v prípade, ak tieto náklady sú
súčasťou celkových nákladov na opravu a nezvyšujú celkové plnenie poisťovateľa, ak
nerozhodne poisťovateľ inak.

8. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu
poistnej doby, maximálne vo výške:
a) poistnej sumy stanovenej v poistnej zmluve pre príslušnú položku predmetu poistenia,

alebo 
b) súhrnného limitu poistného plnenia, dojednaného v poistnej zmluve pre príslušnú

položku predmetu poistenia.
Pre určenie výšky poistného plmnenia je rozhodujúca nižšia z uvedených súm. 

9. Náklady na akékoľvek zmeny, dodatky a/alebo vylepšenia nie sú poisťovateľom hradené.
10. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie len potom, čo mu boli predložené potrebné účty

a doklady preukazujúce, že bola vykonaná oprava poškodenej poistenej veci alebo že
bola vykonaná výmena zničenej poistenej veci .

11. Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávajú vo vlastníctve poisteného a ich hodnota
sa odpočítava od výšky škody.

12. Po vzniku poistnej udalosti sa zníži poistná suma pre príslušnú položku predmetu
poistenia o výšku vyplateného poistného plnenia. Výška poistnej sumy môže byť na
návrh poistníka pri doplatení poistného upravená. Toto dojednanie nemá vplyv na pod-
poistenie.

13. Poisťovateľ uhradí primerané a hospodárne náklady zvyčajné v mieste vzniku poistnej
udalosti v príčinnej súvislosti s hroziacou alebo vzniknutou poistnou udalosťou
na opatrenia vykonané poisteným na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej
škody alebo na zmiernenie následkov škody, 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 zmluve dohodnutý) pre jednotlivé poistené veci, alebo súbor
vecí. Ak boli tieto opatrenia vykonané na pokyn poisťovateľa, sú hradené aj nad dojednanú
poistnú sumu. Náklady na zásah hasičov alebo iných osôb, ktoré sú povinné zasiahnuť
vo verejnom záujme, poisťovateľ nehradí.

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

15. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť alebo zamietnuť v prípade
porušenia povinností uvedených vo VPP-CAR-COM, zmluvných dojednaniach alebo
poistnej zmluve, pokiaľ takéto porušenie povinností  malo podstatný vplyv na vznik 
poistnej udalosti alebo rozsah následkov poistnej udalosti. 

16. 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.

17. 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 primeraný preddavok.

18. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v mene platnej na území Slovenskej republiky. Pri
prepočte cudzej meny na menu platnú na území Slovenskej republiky vychádza
poisťovateľ z kurzu Európskej centrálnej banky Slovenska ku dňu vzniku poistnej udalosti.

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

ččlláánnookk  1166
PPooddppooiisstteenniiee

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. Toto ustanovenie platí
pre každý predmet a každú položku osobitne.

2. V prípade dojednania poistenia na prvé riziko podľa čl. 14, ods. 3 VPP-CAR-COM sa
ustanovenie ods.1 tohto článku neuplatňuje.
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Pre účely Oddielu I tohto poistenia sa rozumie pod pojmom: 
- ččaassoovváá  hhooddnnoottaa poistenej veci hodnota, ktorú je nutné vynaložiť na znovunadobudnutie

novej veci, znížená o zodpovedajúcu mieru jej opotrebovania alebo iného znehodnotenia,
- eelleekkttrriicckkéé  ppoošškkooddeenniiee  aalleebboo  zznniiččeenniiee fyzické poškodenie alebo zničenie poistenej veci

pôsobením elektrického prúdu (napr. skrat, prepätie, vada izolácie, korona, výboj,
oblúk, preskok), vedúce k strate jej funkčnosti alebo k strate funkčnosti jej prvkov,

- mmeecchhaanniicckkéé  ppoošškkooddeenniiee  aalleebboo  zznniiččeenniiee fyzické poškodenie alebo zničenie poistenej
veci napr. lomom, trhlinou, deformáciou, zadrením, uvoľnením, netesnosťou, upchatím,
vytavením, stratou funkčných parametrov, 

- mmoottoorroovvéé  vvoozziiddlloo 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,

- nnááhhooddnnáá  šškkooddoovváá  uuddaalloossťť taká udalosť, pri ktorej vznikne na predmete poistenia
škoda, ktorá nastane v mieste poistenia počas trvania poistenia 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,

- nnáásslleeddnnáá  ffyyzziicckkáá  šškkooddaa fyzická škoda na poistenej veci, za ktorú vznikne poistenému
právo na poistné plnenie, ktorá vznikla ako bezprostredne priamy následok fyzickej
škody na inej poistenej veci, alebo jej časti, alebo inej časti poškodenej poistenej veci, 

- oopprraavvaa uvedenie veci do takého prevádzkyschopného stavu, v ktorom by bola schopná
vykonávať všetky funkcie a dosahovať všetky parametre tak, ako v čase bezprostredne
pred poistnou udalosťou.
Za náklady za opravu sa nepovažujú:
a) náklady na revízie, údržby a ostatné opatrenia, ktoré je nutné vynakladať aj bez

poistnej udalosti,
b) náklady vynaložené v dôsledku zmien a vylepšení, ktoré poistený vykonal nad

rámec opravy stavu pred poistnou udalosťou,
c) náklady na práce a materiál, ktoré nie sú vynaložené na poistenom stroji, napr.

prispôsobením poisteného stroja do výrobnej linky,
- ppoošškkooddeenniiee  vveeccii taká zmena stavu veci, alebo jej časti, ktorá obmedzuje, alebo vylučuje jej

funkčnosť a použiteľnosť na pôvodný účel, pokiaľ je možné vec opravou uviesť do
pôvodného prevádzkyschopného stavu,

- rruuččnnéé  nnáárraaddiiee akékoľvek náradie so samostatným technicko-ekonomickým určením,
vrátane náradia mechanicky, alebo elektricky poháňaného (napríklad: ručné vŕtačky,
brúsky, pílky, hoblíky, búracie kladivá, lopaty, krompáče a pod.),

- ssttrraattaa  zánik možnosti poisteného hmotne disponovať poistenou vecou alebo jej
časťou, a to aj v prípade, ak je výsledkom konania inej osoby (napr. krádež); za stratu sa
tiež považuje zánik možnosti faktického ovládania poistenej veci alebo jej časti (zánik
detencie),

- zzáássttuuppccaa  ppooiisstteennééhhoo jeho zamestnanci, osoby, ktorým poistený zveril poistené veci
alebo osoby poverené strážou miesta poistenia, 

- zznniiččeenniiee  vveeccii taká zmena stavu veci, ktorú nie je možné odstrániť opravou, a preto vec
už nie je možné používať na pôvodný účel; za zničenie veci sa nepovažuje strata,

- zznnoovvuunnaaddoobbuuddnnuuttiiee  vveeccii primerané a hospodárne obstaranie veci rovnakého druhu,
kvality a výkonu, vrátane nákladov súvisiacich s jej obstaraním. 
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