
Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o  poistení majetku právnických a podnikajúcich fyzických

osôb. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení majetku právnických a podnikajúcich

fyzických osôb sú  uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických

osôb  účinných od dňa 1.1.2021 a v návrhu poistnej zmluvy. 

O aký typ poistenia ide?  
Z poistenia majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb poisťovateľ nahradí poistenému škodu spôsobenú poisteným

rizikom na poistenom majetku, 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.

Čo je predmetom poistenia?
Do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej

 zmluve, ktorá by mala predstavovať novú hodnotu

poistenej veci, sú poistené 

✓ veci (napr. budovy, haly, stavby, výrobné 

a prevádzkové zariadenia, zásoby) 

vo vlastníctve poisteného, špecifikované 

v poistnej zmluve podľa jednotlivých položiek

✓ veci vo vlastníctve cudzích osôb, ale len ak ich

poistený užíva alebo ich prevzal pri poskytovaní

služby na základe písomnej zmluvy

V základnom poistení sú poistené veci kryté proti

nasledovným rizikám

✓ požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla

a ktorákoľvek z nasledovných skupín rizík

✓ víchrica alebo krupobitie

✓ živelná udalosť (povodeň, záplava,

 zemetrasenia, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína

alebo ťarcha snehu)

✓ voda z vodovodného zariadenia

✓ krádež, lúpež alebo vandalizmus

✓ náraz vozidla, dym, rázová vlna alebo pád

 predmetov

✓ poškodenie alebo zničenie skla

Čo nie je predmetom poistenia?
vozidlá, ktoré sú vyrobené alebo schválené na

účely prevádzky v premávke na pozemných

 komunikáciách a podliehajú prihláseniu do

 evidencie vozidiel

plavidlá, lietadlá, prípadne iné zariadenia

schopné pohybu v atmosfére

software a databázy údajov

vodstvo, pôdu, polia, lesy, živé hospodárske

zvieratá, nepozberané poľnohospodárske

 plo diny, ovocné dreviny, pozberané poľno -

hospodárske plodiny uskladnené na voľnom

 pries transtve, produkty živočíšnej výroby

 uskladnené na voľnom priestranstve

náklady na dekontamináciu pôdy a vody

vrtné veže vrátane príslušenstva

pozemné komunikácie (diaľnice, cesty, miestne

komunikácie, účelové komunikácie) vrátane

mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov 

a podchodov 

atómové elektrárne a zariadenia na prípravu

jadrového paliva pre tieto elektrárne, vrátane

 príslušenstva

veci, ktoré sú dlhodobo nevyužiteľné alebo

nevyužívané

rozvody elektriny, plynu, vody, tepla a elektro -

nické komunikačné siete, pokiaľ nie sú súčasťou

 predmetu poistenia

náklady na zamedzenie alebo skrátenie

 prerušenia prevádzky následkom poistnej

udalosti
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala v mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve.

Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každú zmenu v náležitostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní

poistnej zmluvy

▪ dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, všeobecných poistných

 podmienok,  zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy

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

▪ bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi

▪ vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody

▪ platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné môžete platiť ročne alebo v polročných, resp. štvrťročných splátkach. Poistné ste povinný uhradiť najneskôr

v prvý deň poistného obdobia pri ročnej platbe alebo v prvý deň splátkového obdobia, keď platíte poistné v splátkach,

ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod.) po dni uzatvorenia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej

zmluve dohodnuté inak. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu možno vypovedať:

▪ do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne

▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím

▪ do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia  poistného plnenia alebo jeho zamietnutia,  výpovedná lehota je

 osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie prime rane znížiť ak vedomé porušenie alebo nedodržanie povinností

stanovených zákonom alebo dohodnutých v poistnej  zmluve malo podstatný vplyv na vznik škody alebo na

zväčšenie jej následkov

je oprávnený poistné plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť, ak sa 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 

poistenie sa nevzťahuje na škody podliehajúce výlukám z poistenia uvedeným vo všeobecných poistných

 podmienkach v osobitnom článku Všeobecné výluky z poistenia, alebo výlukám uvedeným v článkoch týkajúcich sa

definícií  jednotlivých poistených rizík


