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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 
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Poistná zmluva č.: 5 7 2 0 0 3 2 6 9 2 

Úvodné ustanovenia 
1. Účastníci zmluvy 

Generáli S l o v e n s k o poisťovňa, a.S., Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, Slovenská republika, 
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel Sa, vložka č 1325/B, zastúpená Horinková Alena(cfalej len „poisťovateP) 
Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovni vedenom ISVAP pod č. 26 

Mesto Senec 
Mierové nám. 8, 90301 Senec 
IČO: 00305065 
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) a identifikácii v Štatistickom registri , vydal Štatistický register SR 
zastúpená: Ing. Kvál Karol, primátor 
(ďalej len „poistník/poistený") 

Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu. 

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými 
dodatkami, ďalej poistnými podmienkami, zmluvnými ustanoveniami, prípadne zvláštnymi dojednaniami poisťovateľa, ktoré sú prílohou 
zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 

2. Prehľad uzavretých druhov poistenia 

Poistenie Stavieb 

Poistenie Prerušenia prevádzky - strata nájomného 

Poistenie Hnuteľných vecí 

Poistenie Prerušenia prevádzky 

Poistenie Strojov 

Havarijné Poistenie Strojov 

Poistenie Elektroniky 

Poistenie Všeobecnej zodpovednosti za škodu 

Poistenie Profesijnej zodpovednosti za škodu 

3. Sprostredkovateľ poistenia (meno / názov, získateľské číslo, kontakt): 

MIRIN,80030187 
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Poistenie stavieb pre prípad živelných a ďalších dojednaných poistných nebezpečenstiev 
oistenie podnikateľských rizík 

I. Zmluvné dojednania 

1.1. Toto poistenie je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy nižšie uvedeného čísla. 
1.2. Toto poistenie stavieb sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Všeobecnými poistnými podmienkami živelného 

poistenia PPZ 08 (ďalej !en VPP PPZ 08), zmluvnými ustanoveniami živelného poistenia stavieb a príslušnými doložkami, 
dojednaniami v úvodných ustanoveniach zmluvy a v rekapitulácii poistenia, ako aj ďalšími dojednaniami vzťahujúcimi sa na 
toto poistenie stavieb. 

1.3. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet poistenia v bode 3 
(označené znakom X). Predmety poistenia a/alebo poistné nebezpečenstvá obsahujú odkazy na príslušné doložky 
(v zátvorkách), ktoré bližšie definujú podmienky poistenia a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Skratky poistných 
nebezpečenstiev a ich definícia v poistných podmienkach: 
1. Požiar - článok II., bod 1 a článok XIV., bod 1 až 4 VPP PPZ 08 resp. doložka Nv pre poistenie Budovy vo výstavbe 
2. Povodeň a záplava - článok II., bod 2 písm. a), b) a článok XIV. bod 5 a 6 VPP PPZ 08 
3. Víchrica a krupobitie - článok II., bod 2 písm. c), d) a článok XIV. bod 7 a 8 VPP PPZ 08 
4. Ostatný živel výber - článok II., bod 2 pism. e) až i) a článok XIV. bod 9 až 12 a 14 VPP PPZ 08 
5. Ostatný živel celý- článok II., bod 2 a článok XIV bod 5 až 12 a 14 VPP PPZ 08 
6. Vodovodné škody - článok II., bod 3 a článok XIV. bod 13 VPP PPZ 08 
7. Náraz dopravného prostriedku, skrátene „Náraz DP" - doložka NC2 
8. Poškodenie skla - doložka NA4 (Poistenie súčasti stavieb pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci akoukoľvek 
udalosťou) 
9. Úmyselné poškodenie, skrátene tiež „Úmysel, poškodenie" - doložka NC3 

1.4. Pokiaľ nie je ďalej dojednané inak, dojednáva sa vzdanie námietky podpoistenia v zmysle doložky ND2. 
1.5. Súčasťou poistenia je doložka NK5, Pokiaľ je poistenie v zmysle doložky NK5 dojednané samostatnou položkou v bode 3, 

tejto poistnej zmluvy, limitom plnenia je dojednaná poistná suma a spoluúčasť. 
1.6. Súčasťou poistenia je doložka NC3. Pokiaľ je poistenie v zmysle doložky NC3 dojednané samostatnou položkou v bode 3, 

tejto poistnej zmluvy, limitom plnenia je dojednaná poistná suma a spoluúčasť. 

2. Odpovede na otázky poisťovatefa 

1. Miesto poistenia budova stavieb: Hečkova p.č. 2127/1, 903 01 Senec 
2.1. Je niektorá z poistených budov a stavieb alebo ich súčastí poškodená, zničená alebo nieje riadne udržiavaná? 

Nie. 
2.2. Údaje o škodách na poisťovanom majetku: 

a) Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v 
posledných desiatich rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?" 
Nie. 

b) Počet škôd na poisťovaných budovách a stavbách za posledných 5 rokov: 
bez škôd 

2.3. Sú poisťované veci poistené u iného poisťovateľa? 
Nie. 

2.4. Nachádza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnakého druhu (napr. skladové haly, garáže, dielne) alebo nepoisťované 
stavby? 

Nie. 
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3. Miesto poistenia a rozsah poistenia 

Poistenie stavieb 
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Predmet poistenia (poistená vec) 

Miesto poistenia budov a stavieb: 

Požiarne najrizikovejšie využitie 
objektov: 

špecifikácia podnikateľskej činnosti 
podľa výpisu (napr.: z OR, ŽR a pod.) 

Budova alebo iná stavba (NA1) -
budova premietame a súvisiacich 
objektov - bufet 
Vandalizmus (NC3) 

Stavebné súčastí (NK5) 
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Hečkova p.č. 2127/1, 903 01 Senec 

V100.0 Činnosti miest a obcí 

5673 Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru 

134 087,00 

10 000,00 
10 000,00 

X 

X j , 
X 

X X X 

X 

165,00 

165,00 

165,00 

Poistné za všetky poistené položky (€): 

55,00 

50,00 

50,00 

155,00 

4. Situačný plánik 
nepriložený 

5. Zvláštne dojednania 
Predmetom poistenia sú kamery umiestnené v budove premietame na adrese Hečkova ui, p.č. 2127/1, 903 01 Senec. V zmysle 
zákona č. 564/2010 bude poistná zmluva zverejnená 12.05.2011 na intemetovej stránke mesta a účinnosťbnadobúda 13.05.2011. 

6. Začiatok a doba trvania poistenia 
Toto poistenie sa v súlade s príslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov (poistný 
rok). Dojednané poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 13.05.2011 

7. Záverečné prehlásenia poistníka 
Odpovede poistnika na otázky poisťovateľa a všetky ďalšie údaje ním uvedené pri tomto poistení sa považujú za odpovede na 
písomné otázky poisťovateľa a poistnik svojim podpisom potvrdzuje ich úplnosť a pravdivosť. 
Poistnik svojim podpisom ďalej potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený s poistnými podmienkami a príslušnými doložkami uvedenými 
v bode 1.2,1.3,1.4, 3 a v ďalších ustanoveniach tejto časti poistnej zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. 

B B-IJ i. 

8. Prílohy 
Neodeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledovné dokumenty, ktoré tvoria jej neodeliteľnú súčasť: 

VPP PPZ 08 - Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia PP2 08 (č. tlačiva: VPP_PPZ08_10/2008v.1) 
a Zmluvné ustanovenia živelného poistenia stavieb - Poistenie stavieb /2010 (č. tlačiva: ZU PPZ STAV 2010, platné od 
1.2.2010) 

VPP PPKL 08 -Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou PPKL 08 
(č. tlačiva: VPP_PPKL08_10/2008v.1) 
a Zmluvné ustanovenia poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou - Poistenie hnuteľných 
vecí - krádež vlámaním alebo lúpež (č. tlačiva: ZU PPKL 2010, platné od 1.2.2010) 
a Doložka K20 - (č. tlačiva: Doložka K20_1.3.09) 
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II. Poistenie hnuteľných vecí pre prípad živelných a ďalších dojednaných poistných 
nebezpečenstiev 

Poistenie podnikateľských rizík 

1. Zmluvné dojednania 

1.1. Toto poistenie je neoddefiteľnou súčasťou zmluvy nižšie uvedeného čísla. 

1.2. Poistenie hnuteľných veci sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami živelného 
poistenia PPZ 08 (ďalej ten VPP PPZ 08), Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia pre prípad škôd spôsobených 
krádežou vlámaním alebo lúpežou PPKL 08 (ďalej len VPP PPKL 08), zmluvnými ustanoveniami živelného poistenia 
hnuteľných vecí a príslušnými doložkami, zmluvnými ustanoveniami poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou 
vlámaním alebo lúpežou a príslušnými doložkami, dojednaniami v úvodnej časti zmluvy ako aj ďalšími dojednaniami 
uvedenými pre toto poistenie. 

1.3. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá, ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet poistenia v bode 3 
(označené znakom X). Predmety poistenia a/alebo poistné nebezpečenstvá obsahujú odkazy na príslušné doložky 
(v zátvorkách), ktoré ich bližšie definujú. Skrátené názvy poistných nebezpečenstiev a ich definícia v poistných podmienkach: 
1. Požiar - článok II., bod 1 a článok XIV. bod 1 až 4 VPP PPZ 08 
2. Povodeň a záplava - článok II., bod 2 písm. a), b) a článok XIV. bod 5 a 6 VPP PPZ 08 
3. Víchrica a krupobitie - článok II., bod 2 písm. c), d) a článok XIV, bod 7 a 8 VPP PPZ 08 
4. Ostatný živel výber - článok II., bod 2 písm. e) až h) a článok XIV. bod 9 až 12 VPP PPZ 08 
5. Ostatný živel celý - článok II., bod 2 a článok XIV. bod 5 až 12 VPP PPZ 08 
6. Vodovodné škody - článok II., bod 3 a článok XIV bod 13 VPP PPZ 08 
7 Náraz dopravného prostriedku, skrátene tiež „Náraz DP" - doložka MC2, resp. Havária - doložka M18 (platí pre poistenie prepravy vecí) 
8. Poškodenie skla - doložka NA4 (Poistenie súčasti stavieb pre pripad poškodenia alebo zničenia poistenej veci akoukofvek udalosťou) 
9. Krádež vlámaním a lúpež, skrátene tiež „Krádež vlámaním" - článok II., bod 1 písm. a), b) a článok XIV VPP PPKL 08 resp. doložka K18 
pre poistenie prepravy vecí 
IQ.Úmyselné poškodenie, skrátene tiež „Úmysel, poškodenie" - článok II., bod 2 a článok XIV. VPP PPKL 08 a doložka KC3 

1.4. Pokiaľ nie je ďalej dojednané inak, dojednáva sa vzdanie námietky podpoistenia v zmysle doložky MD2 a KD2. 

1.5. Pokiaľ sa dojedná aj poistenie prerušenia prevádzky, poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia 
prerušenia prevádzky v dôsledku požiaru PPP 08 (ďalej len VPP PPP 08), zmluvnými ustanoveniami poistenia prerušenia 
prevádzky v dôsledku požiaru pre zisk a stále náklady, resp. zvýšené náklady (nadnáklady) a príslušnými doložkami, 
dojednaniami v úvodnej časti zmluvy a ďalšími dojednaniami uvedenými pre toto poistenie. 

1.6. Poistenie prerušenia prevádzky sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny 
predmet poistenia v bode 3 (označené znakom X). Predmety poistenia obsahujú odkazy na príslušné doložky 
(v zátvorkách), ktoré ich bližšie definujú. Skrátené názvy poistných nebezpečenstiev a ich definícia v poistných podmienkach: 
1. Požiar - článok II VPP PPP 08 
2. Vodovodné škody - doložka POGGi 
3. Víchrica a krupobitie - P0002 
4. Náraz dopravného prostriedku, skrátené tiež „Náraz DP"1 - doložka P0003 
5. Krádež vlámaním a lúpež, skrátene tiež .Krádež vlámaním" - doložka P0004 

1.7. Súčasťou poistenia sú doložky: 
MB2 - Dojednanie ore poistenie veci zamestnancov 

- MB3 - Dojednanie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských štátoviek, bankoviek, obežných mincí a cenín 
- KB2 - Ustanovenie pre poistenie veci zamestnancov - len v prípade ak je dojednané riziko krádež / lúpež pre hnuteľné veci 
- KB3 - Ustanovenie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských bankoviek, obežných mincí a cenín - len v prípade ak je 

dojednané riziko krádež / lúpež pre hnuteľné veci 
- KB5 - Krádež stavebných súčasti - len v prípade ak je dojednané riziko krádež / lúpež pre hnuteľné veci 
- KC3 - Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí úmyselným konaním (vandalizmom) 

1.8. Pokiaľ je poistenie v zmysle doložiek podľa bodu 1.7. dojednané samostatnou položkou v bode 3 tejto poistnej zmluvy, 
limitom plnenia je dojednaná poistná suma a spoluúčasť pre jednotlivé položky. 

2. Odpovede na otázky poisťovateFa 

1. Miesto poistenia Hečkova p.č. 2127/1, 903 01 Senec 
2.1. Sú hnuteľné veci alebo niektoré z ich časti poškodené, zničené alebo nie sú riadne udržiavané? 

Nie. 
2.2. Údaje o škodách na poisťovanom majetku alebo škodách spôsobených prerušením prevádzky: 

a) Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v 
posledných desiatich rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát? 

Nie. 
b) Počet škôd na poisťovaných hnuteľných veciach a/alebo prerušením prevádzky za posledných 5 rokov: 

bez škôd 
2.3. Sú hnuteľné veci a/alebo prevádzka pre prípad jej prerušenia v mieste poistenia pre požadované nebezpečenstvá poistené 

aj u iného poisťovateľa? 
Nie. 
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3. Miesto poistenia a rozsah poistenia 

Poistenie hnuteľných vecí 
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Predmet poistenia (poistená vec) 

Miesto poistenia: 

Riziková zóna 

Požiarne najrizikovejšia prevádzka: 

Špecifikácia podnikateľskej činnosti 
podľa výpisu (napr.: z OR, ŽR a pod.) 

Rizikový typ prevádzky pre krádež 
vlámaním: 
Súbor hnuteľných vecí okrem zásob -
živel (MA2) 
Súbor hnuteľných vecí okrem zásob -
krádež (KA2) 

Vandalizmus (KC3) 
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Hečkova p.č. 2127/1, 903 01 Senec 

Z1 

V100.0 činnosti miest a obci 

R1 

4 500,00 

4 500,00 

4 500,00 X 

X | 
X x 

X 

X 

165,00 

165,00 

165,00 

Poistné za všetky poistené položky (€): 

17,00 

17,00 

46,00 

80,00 

4. Zvláštne dojednania 
nedojednané 

5. Začiatok a doba trvania poistenia 
Toto poistenie sa v súlade s príslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov (poistný 
rok). Dojednané poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 13.05.2011 

6. Záverečné prehlásenia poistníka 
Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa a všetky ďalšie údaje nim uvedené pri tomto poistení sa považujú za odpovede na 
písomné otázky poisťovateľa a poistník svojim podpisom potvrdzuje ich úplnosť a pravdivosť. 
Poistník svojim podpisom ďalej potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený s poistnými podmienkami a doložkami uvedenými v bode 
1.2, 1.3,1.4, 1.5, 1.6 a 3 alebo v ďalších ustanoveniach tejto časti poistnej zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. 

7. Prílohy 
Neodeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledovné dokumenty, ktoré tvoria jej neodelitelnú súčasť: 

VPP PPZ 08 - Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia PPZ 08 (č. tlačiva. VPP_PPZ08_10/2008v.1) 
a Zmluvné ustanovenia živelného poistenia hnuteľných vecí - živel / 2010- Poistenie hnutefných vecí -živel / 2010 (č. tlačiva: 
ZU PPZ HV 10, platné od 1.2.2010) 

VPP PPKL 08 - Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou PPKL 08 
(č. tlačiva: VPP_PPKL08_10/2008v.1) 
a Zmluvné ustanovenia poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou - Poistenie hnuteľných 
vecí - krádež vlámaním alebo lúpež (č. tlačiva: ZU PPKL 2010, platné od 1.2.2010) 
a Doložka K20 - (č. tlačiva: Doložka K20_1.3.09) 
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III. Rekapitulácia poistenia 

1. Spoločné dojednania pre všetky poistenia v teito poistnej zmluve 

1.1. Poistenie dojednané podľa tejto poistnej zmluvy (ďalej len zmluvy) sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 
všeobecnými poistnými podmienkami a ďalej zmluvnými dojednaniami a doložkami uvedenými pre jednotlivé poistenia. 
Dojednania, ktoré nemajú písomnú formu a nie sú obsahom tejto zmluvy, sú neplatné. 

12. Pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dojednané inak, dojednáva sa, že poistné plnenia vyplatené zo všetkých 
poistných udalostí vzniknutých v jednom mieste poistenia v priebehu jedného poistného roku alebo v dobe určitej, na ktorú 
bolo poistenie dojednané, sú pre celú poistnú zmluvu obmedzené nasledovnými limitmi poistného plnenia, ktoré sú 
najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa: 

a) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva záplava alebo povodeň v súhrne sumou 332 000 €; 
b) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne sumou 332 000 €. 

1.3. Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov poistenia do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná 
lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne. 

2. Záverečné prehlásenia 

Poistník/poistený prehlasuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi 
všetky zmeny v nahlásených skutočnostiach, 

Poistník/poistený podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, že prevzal všetky všeobecné poistné podmienky a doložky, ktoré 
sú označením alebo názvom (skratkou) uvedené v tejto poistnej zmluve a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy. 

Ak je osoba poistnika odlišná od osoby poisteného, poistnik prehlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými poistnými 
podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi táto poistná zmluva. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že akékoľvek ústne prehlásenia a/alebo pisomné zmeny tejto poistnej zmluvy odchylné od 
ustanovení predtlačených v tejto poistnej zmluvy a/alebo v jej dodatkoch sú neplatné. 
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3. Rekapitulácia dohodnutého poistenia 

1 
I Por.č. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Názov poistenia 

Živelné poistenie stavieb 

Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky - strata nájomného 

Poistenie hnuteľných vecí 

Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky 

Poistenie strojov a strojných zariadení 

Havarijné poistenie strojov 

Poistenie elektronických zariadení 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 

Dátum 
začiatku 
účinnosti 

13.05.2011 

nedojednané 

13.05.2011 

nedojednané 

nedojednané 

nedojednané 

nedojednané 

nedojednané 

Ročné poistné celkom {€): 

Ročné 
poistné 
v€ 

155,00 

80,00 

235,00 

4. Splatnosť poistného 

4.1. Poisťovafer má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny. Zmenou 
poistenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j, najmä zmena poistnej sumy, limitu plnenia, 
dopoistenia ďalšieho predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva, zmena alebo dopoistenie ďalšieho 
miesta poistenia alebo zmena spoluúčasti. 

4.2. Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne. 

Druh poistného 

Poistenie na dobu neurčitá: 

Ročné poistné spolu: 

Dátum splatnosti poistného/splátok 
v poistnom období: 

Výška splátky/ splátok poistného: 

Bankové spojenie 

Konštantný symbol 

Variabilný symbol 

bežné 

od: 13.05,2011 
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok) 

235,00 € 

13.05. 

235,00 € 

číslo Účtu 0048134112/0200 

Počet splátok: 1 

IBAN - SK 3502000000000048134112 

3558 

5720032692 

Poistnik podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy písomne poskytnuté informácie 
v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení. 

General! Slovensko poistovňa a. s. 
Plynárenská 7/C, 824 73 Bratislava 26 

IČO: 35 709 332, IC DPH S ŕCOr 1X0487 
129 J 

— " • ' o ^ ľ i i — i n 

Poistná zmluva uzavretá v: Bratislave dňa: 12.052011 

ÍL 
..podpísané" ..podpísané" 



GEMERMI 
i SLOVENSKO 

Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia PPZ 08 

Na účely týchto Všeobecných poistných podmienok živelného poistení;: PPZ 08 (ďalej len „VPP PPZ 08") sa poisťovateľom rozumie Generáli Slovensko 
poisťovňa, a.s. Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, Jlovensk, 'epublika, IČO: 35 709 332, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddieľ Sa, Vložka č.: 1325/B, (ďalej len „poisťovateľ). Živelné poistenie sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ďalej ien „OZ"), týmito 
VPP PPZ 08, ustanoveniami poistnej zmluvy, zmluvnými ustanoveniami a/alebo doložkami, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva a ľtoré sú 
k poistnej zmluve pripojené. 

článok I. 
Predmet poistenia 

1. Poistenie sa vzťahuje na veci hnuteľné a/alebo 
nehnuteľné, kton/ch vlastníkom je poistený 
a ktoré sú jednotlivo uvedené v poistnej zmluve 
alebo sú neoddeliteľnou súčasťou v poistnej 
zmluve vymedzeného súboru vecí (ďalej len 
.poistené veci"). Poistenie sa na tieto veci 
vzťahuje, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté 
inak, iba za predpokladu, že sú evidované 
v účtovníctve poisteného alebo prípadne v inej 
operatívnej evidencii poisteného v zmysle 
príslušných právnych predpisov. Poistenie sa 
rovnako vzťahuje aj na časť poisteného súboru 
hnuteľných vecí, ktorý si poistený preukázateľne 
obstaral, ale ešte ho bez zĎyto.neho odkladu 
z objektívnych príčin neviedol vo svojom 
účtovníctve. Evidencia poistených vecí 
v účtovníctve sa nevyžaduje, pokiaľ je poisteným 
fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom. 

2 Súbor vecí tvoria veci, ktoré majú podobný 
alebo rovnaký charakter alebo sú určené 
na ten istý hospodársky účel. Ak je v poistnej 
zmiuve poistený súbor vecí, poistenie sa 
vzťahuje na všetky veci, ktoré do súboru 
v danom okamihu v dobe trvania poistenia 
patria. Ustanovenie bodu 4. tohto článku 
VPP PPZ 08 platí aj pre poistenie súboru 
vecí. 

3. Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie 
sa vzťahuje aj na cudzie veci, ktoré poistený 
právom užíva alebo icn prevzal od fyzickej alebo 
právnickej osoby do užívania na základe 
zmluvného vzťahu, predmetom ktorého je 
vykonávanie prác a/alebo inej činnosti alebo 
na základe iného zmluvného vzťahu, ktorý 
bezprostredne súvisí s predmetom 
podnikateľskej činnosti poisteného. 

4. Ak to je dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie 
sa za podmienok uvedených v bode I. tohto 
článku PPZ 08 vzťahuje aj na: 
a) platné tuzemské i cudzozemské bankovky 

a mince (ďalej len „peniaze"), ktoré sú 
zákonnými peniazmi v zmysle príslušných 
právnych predpisov, drahé kovy a predmety 
z nich vyrobené, neosadené perly 
a drahokamy; 

b) vkladné a šekové knižky platobné karty 
a iné podobné dokumenty, cenné papiere 
a ceniny; 

0 písomnosti, plány, obchodné knihy, 
kartotéky, výkresy, dierne štítky, magnetické 
pásky, magnetické disky, ostatné nosiče dát 
a záznamy na nich uchované; 

d) vzorky, názorné modely, prototypy 
a predmety vystavené na výstave; 

e) motora1 é vozidlá, ktorým je prideľované 
evidenčné číslo, ako aj prívesy motorových 
vozidiel, ktorým je prideľované evidenčné 
číslo, motorky, ŕtvorkolky, lietadlá, lietajúce 
stroje a lietajúce zariadenia všetkých 
druhov, plavidlá, lodné motory a ťažné 

stroje, to všetko za predpokladu, že sú 
vedené v účtovníctve poisteného ako 
zásoby, ako aj na zvieratá a stavby, ktoré nie 
sú spojené so zemou pevným základom; 

f) automaty na vhadzovanie mincí (vrátane 
automatov na rozmieňanie alebo 
zamieňanie peňazí) vrátane ich obsahu, ako 
aj na automaty vydávajúce peniaze; 

g) veci zvláštnej, kultúrnej a historickej 
hodnoty, umelecké diela a zbierky; 

h) umelecké, umeleckoremeselné alebo 
historické diela, ktoré sú v prípade poistenia 
stavieb neoddeliteľnou súčasťou alebo 
príslušenstvom poistenej stavby (sochy, 
fresky a pod.); 

i) stavby na vodných tokoch. 
5. Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie 

sa vzťahuje aj na veci zamestnancov poisteného, 
ktoré sa zvyčajne nosia do práce alebo ktoré si 
zamestnanec poisteného odložil pri plnení 
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti 
s nimi, na mieste na to určenom a ak nie je také 
miesto určené, na mieste kde sa takéto veci 
obvykle ukladajú a toto miesto sa nachádza na 
mieste poistenia. Poistenie sa však nevzťahuje 
na veci zamestnancov poisteného, ktoré sú 
uvedené v bode 4. tohto článku VPP PPZ 08. 
Z tohto poistenia vzniká právo na plnenie 
iba vtedy, ak zamestnávateľ za takúto 
škodu zamestnancovi nezodpovedá podľa 
právnych predpisov upravujúcich zodpovednosť 
zamestnávateľa za škodu na odložených 
veciach. 

6. Ak je to dohocnuté v poistnej zmluve, poistenie 
sa vzťahuje aj na vlastné a cudzie veci 
dopravované poisteným v dopravnom 
prostriedku, ktorý je vo vlastníctve poisteného. 

7. Poistenie sa nevzťahuje na porasty a rastliny, 
ktoré sú súčasťou pozemku uvedeného ako 
miesto poistenia v poistnej zmluve alebo 
na ktorom sa miesto poistenia nachádza. 

článok II. 
Rozsah poistenia 

1. Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia 
alebo zničenia poistenej veci týmito poistnými 
nebezpečenstvami: 
a) požiarom, 
b) výbuchom, 
c) úderom blesku, 
d) nárazom alebo zrútením lietadla 

s posádkou, jeho časti alebo jeho nákladu. 
2. Poistenie je možné tiež dojednať pre prípad 

poškodenia alebo zničenia poistenej veci 
naslecjjúcimi poistnými nebezpečenstvami' 
a) záplavou, 
b) povodňou, 
c) víchricou, 
d} krupobitím, 
e) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, 
f) zosuvom alebo zrútením lavín, 
g) Ľidotn stromov, stožiarov a iných 

predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej 
veci alebo nie sú súčasťou toho istého 
súboru ako poškodená vec, 

h) zemetrasením dosahujúcim aspoň 6. stupeň 
medzinárodnej stupnice (MCS), 

i) tiažou snehu alebo námrazy, ak je poistenou 
vecou budova. 

3. V poistnej zmluve je možné tiež dojednať 
rozšírenie poistných nebezpečenstiev 
uvedených u bode 1. tohto článku VPP PPZ 08 
o prípad poškodenia alebo zničenia poistenej 
»ed vodou z vodovodných zariadení Ak je proti 
tomuto poistnému nebezpečenstvu poistená 
budova, vzniká právo na plnenie aj pri: 
a) poškodení privádzajúceho potrubia 

vodovodného zariadenia, odvádzajúceho 
potrubia alebo potrubia, či vykurovacích 
telies ústredného, etážového, diaľkového 
kúrenia alebo solárnych systémov poistenej 
budovy, ak k nemu doíto pretlakom 
kvapaliny alebo pary, alebo zamrznutím 
vody v nich, 

b) poškodení kotla ústredného, etážového 
alebo diaľkového kúrenia, armatúr 
a zariadení poistenej budovy prípojenveh 
na potrubie, ak boli poškodené alebo 
zničené zamrznutím vody v nich. 

V prípade rozšírenia poistných nebezpečenstiev 
uvedených v bode 1. tohto článku VPP PPZ 08 
v zmysle bodu 2. a 3. tohto článku VPP PPZ 08, 
musí byť táto skutočnosť uvedená v poistnej 
zmluve. 

4. Poistnou udalosťou je na účely týchto 
VPP PPZ 08 udalosť uvedená v bode 1. až 3. 
tohto článku VPP PPZ 08, s ktorou je spojený 
vznik povinnosti poisťovateľa plniť. Poistnou 
udalosťou však nie je, ak udalosť uvedená 
v bode 1. až 3. tohto článku VPP PPZ 08 bola 
spôsobená úmyselným konaním alebo 
úmyselným opomenutím poisteného, osoby 
poistenému blízkej alebo inej osoby konajúcej 
na podnet alebo s vedomím poisteného. 

5. Právo na plnenie vzniká aj vtedy, ak bola 
poistená vec poškodená, zničená alebo sa 
stratila v príčinnej súvislosti s niektorou 
udalosťou uvedenou v bode 1., 2. alebo 3. tohto 
článku VPP PPZ 08. 

6. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté 
na poistenej veci následkom vojnových udalostí, 
vzbury, povstania alebo iných hromadných 
násilných nepokojov, štrajku, •výluky, terorizmu, 
útokov motivovaných politicky, sociálne, 
ideologicky alebo nábožensky alebo spôsobené 
úradnými opatreniami orgánov verejnej moci 
určenými na iné účely ako na obmedzenie 
udalostí uvedených v bode 1,, 2. alebo 3. tohto 
článku VPP PPZ 08 alebo pôsobením jadrovej 
energie. 

7 Poistenie v rozsahu bodov 2. a 3. tohto článku 
VPP PPZ 08 nemožno v poistnej zmluve 
dojednať, pokiaľ nie je dojednané poistenie 
v základnom rozsahu v zmysle bodu 1. tohto 
Článku VPP PPZ 08. 
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Článok III. 
Miesto poistenia 

1. Poistený ma právo na poistné plnenie v prípade, 
ak k poistnej udalosti došlo na mieste uvedenom 
v poistnej zmluve ako miesto poistenia, ak nie je 
dohodnuté v poistnej zmluve inak. 

2. Ak ide o poistenie budov a iných stavieb, je 
miesto poistenia zvyčajne vymedzené adresou 
alebo katastrálnym územím a číslom parcely 
(pozemku), kde sa budova alebo iná stavba 
nachádza. 

í. Ak ide o poistenie hnuteľných vecí, je miestom 
poistenia budova, iná stavba, miestnosť alebo 
pozemok, kde sa tieto veci nachádzajú, a ktoré je 
uvedené v poistnej zmluve v zmysle bodu 2. 
tohto článku VPP PPZ 08. Toto vymedzenie 
miesta poistenia neplatí pre vecí, ktoré bolí 
v dôsledku vzniknutej bezprostredne hroziacej 
poistnej udalosti premiestnené :> miesta 
poistenia. Ak sú poistnou udalosťou poškodené 
alebo zničené peniaze, drahé kovy a predmety 
z nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy, 
vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné 
podobné dokumenty, cenné papiere a ceniny, 
ktoré boli zahrnuté do poistenia, poistenému 
vzniká právo na poistné plnenie len za 
podmienky, Že tieto veci boli uložené 
v ohňovzdorných, uzamknutých úschovných 
objektoch, ak nie je v poistnej zmluve dohodnutý 
iný spôsob ich uloženia. 

4. Ak nie je dohodnuté inak, pri doprave vecí je 
miestom poistenia územie Slovenskej republiky. 
Doprava poistenej veci sa začína prevzatím 
poistenej veci poisteným za účelom 
bezprostredne nadväzujúcej dopravy poistenej 
veci a končí sa odovzdaním poistenej veci 
v mieste jej určenia (dodávky). 

článok IV. 
Poistná hodnota, poistná suma 

1 Poistná hodnota je hodnota :oistenej veci 
rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. 
Poistná suma je suma určená v poistnej zmluve 
ako najvyššia hranica poistného plnenia 
poisťovatelá v prípade poistnej udalosti; má pre 
každú poistenú vec zodpovedať poistnej 
hodnote veci v poistnom roku alebo v období, 
na ktoré bolo dojednané poistenie, ak nejde 
o poistenie prvého rizika v zmysle článku X. 
týchto VPP PPZ 08. 

2. Poistná hodnota budov a iných stavieb je: 
a) nová hodnota (východisková hodnota), t. j. 

suma, ktorú treba zvyčajne vynaložiť na 
wbudo.anie novostavby toho istého druhu, 
lozsahi. a kva ity v dano i mieste poistenia, 
vrátane nákladov na spracovanie 
projektovej dokumentácie. Nová hodnota sa 
ako poistná hodnota používa vždv, ak 
neprichádza do úvahy použitie poistnej 
hodnoty podľa písm. b) a c) tohto bodu 
VPP PPZ 08; 

b) časová hodnota (technická hodnota), 
t. j. nová hodnota znížená o sumu 
zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo 
iného znehodnotenia budovy alebo inej 
stavby, časová hodnota sa ako poistná 
hodnota použije vtedy, ak je poistenie 
dojednané na časovú hodnotu alebo ak 
opotrebenie alebo znehodnotenie budovy 
presiahne 70 percent novej hodnoty 
a neprichádza do úvahy použitie poistnej 
hodnoty podľa pism. c) tohto bodu 
VPP PPZ 08; 

c) všeobecná hodnota, t. j. cena vecí, za ktorú 
možno zvyčajne budovu alebo inú stavbu 

nadobudnúť v danej dobe a v darom mieste 
poistenia. Všeobecná 'lodnota sa ako 
poistná hodnota použije vtedy, ak je 
poškodená budova alebo iná stavba určená 
na zbúranie, aleho je inak trvalé 
znehodnotená tak, že ju nemožno používať 
na iný účel. 

3. Poistná hodnota hnuteľných veci, ; ' nie je 
dohodnuté inak je: 
a) nová hodnota (východisková hodnota), 

t. j. suma, ktorú treba vynaložiť na 
znovuzriadenie veci alebo suma, k'.orú treba 
vynaložiť na výrobu veci rovnakého druhu 
a kvality v novom stave; určujúce je, ktorá 
za zistených súm je nižšia. Mova hodnota sa 
ako poistná hodnota používa vždy, ak 
neprichádza do úvahy použitie poistnej 
hodnoty podľa písm. b) tohto bodu 
VPP PPZ 08; 

b) časová hodnota (technická hodnota), 
t. j. nová hodnota znížená o sumu 
zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo 
iného znehodnotenia poistenej veci. Časová 
hodnota sa ako poistná hodnota použije 
vtedy, ak je poistenie dohodnuté na časovú 
hodnotu alebo ak opotrebenie alebo iné 
znehodnotenie poistenej veci presiahne 
70 percent novej hodnoty tejto veci. 

4. Poistná hodnota zásob je suma, ktorú treba 
vynaložiť na znovuzriadenie veci patriacich do 
zásob alebo suma, ktorú treba vynaložiť na 
výrobu vecí rovnakého druhu a kvality, ako sú 
veci patriace do ooistených zásob; určujúce je, 
ktorá zo zistených súm je nižšia. 

5. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, 
poistná hodnota cudzích vecí, ktoré poistený 
oprávnene užíva alebo ich prevzal v zmysle 
bodu 3. článku I. týchto VPP PPZ 08, je ich časová 
hodnota. 

6. Poistnú sumu určuje na vlastnú zodpovednosť 
poistený. 

článok V. 
Začiatok, zmena a doba trvania poistenia 

1. Poistenie vzniká odo dňa nasledujúceho 
po uzavretí poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté, že vzniká v okamihu 
uzavretia poistnej zmluvy alebo neskôr. 

2. Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať 
písomnou dohodou zmluvných strán, pokiaľ nie 
|e v týchto VPP PPZ 08 uvedené inak 

3. Zmeny v poistnej zmluve týkajúce sa zmeny 
bydliska, sídla alebo miesta podnikania, mena, 
priezviska a/alebo obchodného mena poistníka 
aiebo poisteného ako aj ostatných 
nepodstatných náležitostí poistnej zmluvy, je 
možné oznámiť poisťovateľovi telefonicky 
a/alebo elektronickou formou; v takom prípade 
ma poisťovateľ právo vyžiadať si doplnenie 
tohto oznámenia písomnou formou a poistník 
a/nlebo poistený je povinný uvedenej liadosti 
poisťovatelá vyhovieť do 5 dní od jej obdržania. 

4 Poistenie sa uzaviera na dobu neurčitú, ak nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

článok VI. 
Poistná, poistné obdobie 

1. Poistné je cena za poskytovanú poistnú ochranu, 
ktorú je povinný platiť poistník. 

2. Poistník je povinný platiť poistné za dohodnuté 
poistné obdobia, pričom poistné je v zmysle 
§ 796 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom 
znení bežným poistným. Poistným obdobím je 
12 mesiacov (poistný rok), ak nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak. Pokiaľ nie je y poistnej 

zmluve dohodnuté inak, poistné je splatné 
prvým dňom poistného obccbia. 

3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že 
poistné bude platené v splátkach. Nezaplatením 
čo i len jednej splátky poistného sa dňom 
splatnosti príslušnej nezaplatenej splátky 
poistného stáva splatná naraz zvyšná časť 
poistného. 

4. Pri poisteniach uzavretých na dobu určitú sa 
platí poistné naraz na celú dobu, na ktorú bolo 
poistenie uzavreté, pričom poistné je splatné 
dňom začiatku poistenia, ak nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak. 

5. Pri platení poistného prostredníctvom pošty, 
finančnej inštitúcie alebo v hotovosti sa poistné 
považuje za zaplatené v deň pripísania úhrady 
poistného na účet poisťovatelá uvedený 
v poistnej zmluve alebo vyplatením v hotovostí 
poisťovateľovi v plnej výške so správne 
uvedeným vai labilným symbolom, ktorým je 
spravidla číslo poistnej zmluvy, ak nebolo 
dohodnuté inak. 

6 Výška poistného je určená podľa sadzobníka 
poisťovateľa platného v deň uzavretia poistnej 
zmluvy a je uvedená v poistnej zmluve. Poistné 
sa piati v tuzemskej mene, pokiaľ v poistnej 
zmluve nie je dohodnuté inak 

7. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, 
je povinný zaplatiť poisťovateľovi úrok 
7. omeškania za každý deň omeškania, 

8. Ak nastane poistná udalosť v dobe, keď je 
poistník v omeškaní splatením poistného, 
vzniká poisťovateľovi právo započítať sumu 
zodpovedajúcu dlžnému poistnému voči 
poistnému plneniu. 

9. Poisťovateľ má voči poistníkovi právo na 
náhradu nákladov, ktoré mu vznknú v súvislosti 
s doručovaním písomnosti týkajúcich sa 
zaplatenia dlžného poistného. 

10. Poisťovateľ má právo v súvislosti so zmenami 
podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky 
poistného upraviť výšku poistného na dálšie 
poistné obdobie. Poisťovateľ oznámi túto 
skutočnosť poistníkovi najneskôr v lehote dvoch 
mesiacov pred splatnosťou poistného na ďalšie 
poistné obdobie, za *toré sa má zmena vykonať. 
Pokiaľ poistník s vykonanou zmenou nesúhlasí, 
musí svoj nesúhlas uplatniť do jedného mesiaca 
odo dňa doručenia oznámenia poisťovateľa 
o zmene výšky poistného; v takom prípade 
poistenie zanikne uplynutím príslušného 
poistného obdobia, pokiaľ nebolo dohodnuté 
inak, Pokiaľ nebol v uvedenej lehote písomný 
nesúhlas poistníka doručený poisťovateľovi, 
poistenie nezaniká a poisťovateľ má právo 
ns novú výšku poistného na dálšie poistné 
obdobie. 

Článok VII. 
Zánik poistenia 

1. Okrem dôvodov zániku poistenia uvedených 
v platných právnych predpisoch poistenie 
zaniká: 
a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie 

dojednané; 
b) výpoveďou ku koncu poistného obdobia, 

pričom výpoveď musí bvť doručená 
poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred jeho 
uplynutím; 

c) zánikom predmetu poistenia (napr. jeho 
likvidáciou, úplným zničením (totálna 
škoda), krádežou); 

d) zánikom oprávnenia poisteného na 
podnikanie v zmysle príslušných právnych 
predpisov; 

e) zmenou v osobe vlastníka predmetu 
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poistenia, ak nie |e v týchto VPP PPZ 08 
uvedené inak; 

f) písomnou výpoveďou každej zo zmluvných 
strán do dvoch mesiacov od uzavretia 
poistnej zmluvy Výpovedná lehota je 
osemdenná a začína plynúť dňom dcučenia 
výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne; 

g) písomnou výpoveďou každej zo zmluvných 
strán do 3 mesiacov od oznámenia poistnej 
udalosti. Výpovedná lehota je I mesiac 
a začína plynúť dňom doručenia výpovede; 
jej uplynutím poistenie zanikne. 

2. Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov, ktorého súčasťou bola aj poistená vec 
a táto vec sa stane vlastníctvom toho 
z manželov, ktorý poistnú zmluvu neuzavrel 
alebo nebol v poistnej zmluve označený ako 
poistený, poistenie nezaniká a považuje sa za 
poisteného ten manžel, ktorému poistená vec 
pripadla po vysporiadaní bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov. Poistenie rovnako 
nezaniká ani v prípade, ak poistená vec pripadla 
tomu z manželov, ktorý uzavrel poistnú zmluvu 
alebo bol označený v poistnej zmluve ako 
poistený. 

3. Ak sa vlastníkom poistenej veci počas platnosti 
a účinnosti poistnej zmluvy stane potstnlk, 
poistenie podľa § 812 02 nezanikne a do 
všetkých práv a povinností poisteného vstupuje 
^oistník, ktoný je naďalej povinný platiť poistné 
a stáva sa na účely poistnej zmluvy poisteným. 
Poistenie nezanikne ani v prípade prevodu 
vlastníckeho práva k poistenej veci z leasingovej 
spoločnosti na poistníka; aj v tomto prípade do 
všetkých práv a povinností poisteného vstupuje 
poistník, ktoný je naďalej povinný platiť poistné 
8 stáva sa na účely poistnej zmluvy poisteným, 

článok VIII. 
Povinností poisteného 

. Popri povinnostiach stanovených právnymi 
predpismi má poistený ďalej tieto povinnosti: 
a) je povinný poisťovateľovi alebo ním 

povereným osobám umožniť vstup do 
poistených objektov, budov a umožniť im 
posúdiť rozsah poisteného nebezpečenstva, 
ďalej je povinný poisťovatelbvi alebo ním 
povereným osobám predložiť k nahliadnutiu 
projektovú, požiarnotechnickú, účtovnú 
a inú podobnú dokumentáciu a umožniť 
preskúmanie činnosti zariadení slúžiacich na 
ochranu poistených vecí; 

b) je povinný poisťovatelbvi bez zbytočného 
odkladu oznámiť všetky zmeny 
v skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pi 
dojednávaní poistenia; 

c) je povinný dbať na to, aby poistná udalosť 
nenastala, predovšetkým nesmie porušovať 
povinnosti smerujúce na odvrátenie alebo 
zmenšenie nebezpečenstva, ktoré sú mu 
uložené právnymi predpismi alebo na ich 
základe, alebo ktoré na seba prevzal 
poistnou zmluvou, ani nesmie trpieť 
porušovanie týchto povinnoííí zo strany 
tretích osôb (u poistenej právnickej osoby sa 
za tretie osooy považujú aj všetky fyzické 
a právnické osoby pre ooisteného činné), 
dálej je povinný riadne sa starať Q údržbu 
poistenej veci, pokiaľ už nastala poistná 
udalosť je poistený povinný urobiť všetky 
možné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa 
vzniknutá škoda už nezväŕšovala; 

d) je povinný bez zbytočného odkladu 
písomne, a< je nebezpečenstvo z omeškania 
akýmkoľvek iným vhodným spôsobom, 
oznámiť poisťovatelbvi, že poistná udalosť 

nastala, dať pravdivé vysvetlenie a predložiť 
doklady potrebné na zistenie okolností 
rozhodujúcich na posúdenie nároku na 
poistné plnenie z poistenia a jeho výšky 
a umožniť poisťovateľovi zhotoviť si kópie 
týchto dokladov, ďalej je povinný umožniť 
šetrenia poistnej udalosti. Ak bolo 
oznámenie v zmysle tohto bodu VPP PPZ 08 
vykonané inou ako písomnou formou, je 
povinný dodatočne bez zbytočného odkladu 
zaslať poisťovateľovi písomné oznámenie; 
všetky doklady vyžiadané poisťovateľom 
musia byť predložené v slovenskom alebo 
českom jazyku, pričom prípadný preklad 
uvedených dokladov je poistený povinný si 
zabezpečiť na vlastné náklady, pokiaľ 
poisťovateľ neustanoví inak; 

e) je povinný bez zbytočného odkladu 
oznámiť, ak je podozrenie z trestného činu, 
poistnú udalosť polícii a až do ukončenia 
obhliadky miesta poistnej udalosti políciou 
je povinný zachovať stav spôsobený 
poistnou udalosťou, 

f) ak došlo k poistnej udalosti, poistený 
nesmie zmeniť stav poistnou udalosťou 
spôsobený, kým nie sú postihnuté poistené 
veci poisťovateľom prehliadnuté, to však 
neplatí, ak je taká zmena nutná vo verejnom 
záujme alebo za účelom zmiernenia škody, 
alebo ak došlo pri šetrení poistnej 
udalosti vinou poisťovateľa k zbytočným 
preukázateľným prieťahom; 

g) je povinný poskytnúť poisťovateľovi 
súčinnosť a splniť všetky povinnosti, aby mal 
poisťovateľ možnosť uplatniť voči inému 
právo na náhradu škody spôsobenej 
poistnou udalosťou; 

h) je povinný v prípade zničenia alebo straty 
vkladných a šekových knižiek, platobných 
kariet a inyrh podobných dokumentov, 
cenných papierov a cenín neodkladne 
zahájiť umorovacie či iné obdobné konanie 
v zmysle príslušných právnych predpisov; 

i) jt povinný oznámiť poisťovateľovi, že 
uzavrel pre poistené veci ďalšie 
poistenie proti tomu istému poistnému 
nebezpečenstvu; pritom je povinný oznámiť 
poisťovatelbvi meno poisťovateľa a výšku 
poistnej sumy a limitov poistného plnenia 
z poistenia uzatvoreného u iného 
poisťovateľa; 

j) je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť 
poisťovateľovi, že sa našla poistená vec 
stratená v súvislosti s poistnou udalosťou; 
v prípade, že už obdržal poistné plnenie za 
túto vec, vrátiť poisťovateľovi poistné 
plnenie znížené o primerané náklady 
potrebné na opravu tejto poistenej veci, 
pokiaľ bola poistená vec poškodená v dobe 
od poistnej udalosti do doby, kedy bola 
nájdená, prípadne je povinný vrátit hodnotu 
zvyškov poistenej veci, keď v uvedenej dobe 
bola poistená vec zničená, pokiaľ sa v danej 
veci poisťovateľ a poistený nedohodnú inak; 

k) poistený je povinný, keď má dojednané 
poistenie pre prípad poškodenia alebo 
zničenia veci záplavou, povodňou 
alebo vodou z vodovodných zariadení, 
v miestnostiach a priestoroch umiestnených 
v podzemných oodlaž'ach budov alebo 
iných stavieb zabezpečit, aby boli poistené 
veci uložené najmenej 15 cm nad najnižšou 
úrovňou podlahy podzemného podlažia 
(napr na paletách, v regáloch); 

ľ) poistený je povinný viesť účtovníctvo 
spôsobom a v rozsahu povinností 
stanovených príslušnými právnymi 

predpismi a v prípade, ak to súvisí 
s poistením alebo so šetrením poistnej 
udalosti, bez zbytočného odkladu predložiť 
vyžiadané účtovné doklady poisťovateľovi; 
uvedené ustanovenie sa neuplatňuje, pokiaľ 
je poisteným fyzická osoba, ktorá nie je 
podnikateľom. 

2. Ak malo vedomé porušenie povinností 
uvedených v bode 1 tohto 8áflku VPP PPZ 08 
podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo 
na zväčšenie rozsahu následkov poistnej 
udalosti, je poisťovateľ oprávnený plnenie 
z poistnej zmluvy znížiť a to až do celej 
výšky poistného plnenia podľa toho, aký vplyv 
malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti 
plniť. 

3. Ak poistený imarí možnost, aby poisťovateľ 
mohol uplatniť právo na náhradu škody voči 
tretej osobe (bod 1. písm. g) tohto článku 
VPP PPZ 08), alebo ak sa prejavia následky 
takéhoto konania poisteného až potom, čo 
poisťovateľ poskytol poistné plnenie, poisťovateľ 
má voči poistenému právo na vrátenie poistného 
plnenia. 

článok IX. 
Povinnosti poisťovateľa 

Poisťovateľ má okrem povinnosti stanovených 
príslušnými právnymi predpismi aj tieto povinnosti: 

a) prerokovať s poisteným výsledky šetrenia 
nevyhnutného na zistenie nároku, rozsahu 
a výšky poistného plnenia; 

b) vrátiť poistenému ním predložené doklady, 
ktoré si vyžiada. 

článok X. 
Poistenie prvého rizika 

Ak nie je možné stanoviť poistnú hodnotu podľa 
článku IV. týchto VPP PPZ 08 (najmä pri cudzích 
veciach, ktoré poistený prevzal na základe zmluvy 
a prácach a výkonoch, pri vkladných a šekových 
•:nižkách a podobných dokumentoch, pri 
písomnostiach, plánoch a pod.) určí poistnú sumu 
poistený podľa svojho uváženia a svojej poistnej 
; otretiy. Takto určená poistná suma je hornou hranicou 
poistného plnenia poisťovateľa pre poistné plnenia zo 
všetkých poistných udalostí vzniknutých v jednom 
poistnom období alebo v dobe poistenia, ak bolo 
poistenie dojednané na dobu určitú. V poistnej zmluve 
musi byť vyslovene uvedené, že ide o poistenie prvého 
rizika. 

Článok XI. 
Plnenie poisťovateľa 

1. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie 
v tuzemskej mene, ak nerozhodne o tom, že 
poskytne naturálne plnenie (opravou alebo 
výmenou veci). Pinenie :e splatné do 15 dni, 
akonáhle poisťovateľ skončil šetrenia nutné 
k zisteniu rozsahu povinnosti poisťovateía plniť. 

2. Ak bola poistená vec poškodená, vzniká 
poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené 
inak, aby mu poisťovateľ vyplatil: 
a) pri poistení na novú hodnotu sumu 

zodpovedajúcu primeraným nákladom na 
opravu poškodenej veci zníženú o cenu 
zvyškov nahradzovaných častí poškodenej 
veci; 

b) pri poistení na časovú hodnotu sumu 
zodpovedajúcu primeraným nákladom na 
opravu poškodenej veci zníženú o sumu 
zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo 
inému znehodnoteniu poškodenej veci 
z obdobia pred poistnou udalosťou a ďalej 
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zníženú o cenu zvyškov nahradzovaných 
častí poškodenej veci; 

c) pri poistení na všeobecnú hodnotu sumu 
zodpovedajúcu rozdielu medzi všeobecnou 
hodnotou poistenej veci pred poškodením 
a všeobecnou hodnotou poistenej veci po 
poškodení. 

í. Ak bola poistená vec zničená alebo ak je 
stratená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je 
ďalej stanovené inak, aby mu poisťovateľ 
vyplatil: 
a) pri poistení na novú hodnotu sumu 

^odpovedajúcu nákladom na znovuzriade-
nie veci alebo nákladom, ktoré treba 
vynaložiť na výrobu veci rovnakého druhu 
a kvality v novom stave zníženú o cenu 
zvyškov zničenej veci, poisťovatel vyplatí 
nižšiu z uvedených súm; 

b) pri poistení na časovú hodnotu sumu 
zistenú podľa písm. a) tohto bodu 
VPP PPZ 08 zníženú o sumu zodpovedajúcu 
stupňu opotrebenia alebo iného 
znehodnotenia poistenej veci a ďalej tiež 
zníženú o cenu zvyškov zničenej veci; 

c) pri poistení na všeobecnú hodnotu sumu 
zodpovedajúcu rozdielu medzi všeobecnou 
hodnotou poistenej veci pred zničením 
a všeobecnou hodnotou poistenej veci po 
zničení. 

4. Ak boli poistené zásoby poškodené, vzniká 
poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil 
sumu potrebnú na ich opravu a'ebo úpravu, od 
ktorej Ireba odpočítať cenu zvyškov 
poškodených zásob a sumu. o ktorú sa zmenšili 
obvyk.é náklady spojené s ošetrovaním a/alebo 
iným spracovaním poistených zásob, ktoré by 
bolo inak nutné vynaložiť. 

5. Ak boli poistené zásoby znehodnotené, vzniká 
poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil 
rozdiel medzi ich poistnou hodnotou 
a skutočnou hodnotou po znehodnotení. 

6. Ak bon poistené zásoby zničené alebo ak sú 
strater.é a ide o zásoby, ktoré poistený vyrobil, 
vzniká poistenému právo, aby mu poisťovateľ 
vyplatil sumu zodpovedajúcu preukázateľne 
vynaloženým nákladom, ktoré bolo nutné 
vynaložiť na ich výrobu, najviac však sumu, ktorú 
by poistený obdržal pri ich realizácii v dobe 
poistnej udalosti. Ak ide o zásoby, ktoré poistený 
nevyrobil, vzniká poistenému právo, aby mu 
poisťovateľ výplat;.' sumu zodpovedajúcu 
nákladom na ich znovuzriadenie, aké by bolo 
nevyhnutné vynaložiť v dobe poistnej udalosti. 
Od takto určeného plnenia sa odpočíta cena 
zvyškov zničených zásob a Hiroa, o ktorú sa 
zmenšili obvyklé náklad, spojené s ošetrovaním 
a/alebo iným spracovaním poistených zásob, 
ktoré by bolo inak nutné vynaloží' 

7 Ak bol poistené vkladné a šekové knižky, 
platobné karty a iné podobné dokumenty, cenné 
papiere a ceniny poškodené, zničené alebo ak sú 
stratené, vzniká poistenému právo, aby mu 
poisťovateľ vyplatil náklady na znovuzriadenie 
a v prípade straty tiež sumu vynaloženú na 
umorenie uvedených dokumentov. Ak uvedené 
dokumenty boli zneužité, poistenému vzniká 
právo, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu, o ktorú 
sa jeho majetok týmto zneužitím zmenšil. 
Poistením však nie sú kryté ušlé úroky a ostatné 
výnosy. 

8 Ak boli poistené písomnosti, plány, obchodné 
::nihy, kartotéky, okresy, dierne štítky, 
magnetické pásky, magnetické disky, ostatné 
nosiče dát a záznamy na nich poškodené, 
zničené alebo sú stratené, vzniká poistenému 
právo, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu 
zodpovedajúcu primeraným preukázateľne 

vynaloženým nákladom na opravu poškodených 
veci alebo materiálové náklady na reprodukciu 
vecí zničených alebo stratených, od ktorých 
treba odpočítať cenu zvyškov poškodenej alebo 
zničenej veci. Ak poistený náklady na opravu 
alebo reprodukciu nevynaložil, je poisťovateľ 
povinný vyplatiť len hodnotu materiálu 
vloženého do postihnutej poistenej veci. 
Ak ooli poistené veci zvláštnej, kultúrnej 
a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky, 
pri stanovení poistného plnenia sa vždy 
vychádza zo sumy, ktorá sa stanoví ako nižšia 
z dojednanej poistnej sumy alebo zo sumy, ktorú 
by bolo možné reálne získať predajom poistenej 
veci bezprostredne pred poistnou udalosťou 
(ďalej len stanovená suma). Ďalej sa dojednáva; 

a) Ak boli poistené veci, s výnimkou zbierok 
vecf (ďalej len zbierka), poškodené, zničené 
alebo ak sú stratené, vzniká poistenému 
právo, aby mu poisťovateľ vyplatil 
sumu zodpovedajúcu nákladom na 
uvedenie do pôvodného stavu alebo sumu, 
zodpovedajúcu nákladom na zhotovenie 
umeleckej alebo umeleckoremeselnej kópie. 
Ak nie je možné vec uviesť do pôvodného 
stavu alebo ak nie je možné zhotoviť kópiu, 
vzniká poistenému právo, aby mu 
poisťovateľ vyplatil stanovenú sumu. 

b) AK bola poistená zbierka poškodená celá 
alebo bola poškodená iba jej časť, vzniká 
poistenému právo, aby mu poisťovatel 
vyplatil sumu zodpovedajúcu nákladom na 
uvedenie do pôvodného stavu, Ak nie 
je možné celú poistenú zbierku alebo jej 
časť uviesť do pôvodného stavu, vzniká 
poistenému právo, aby mu poisťovateľ 
v/platil zo stanovenej sumy, týkajúcej sa 
postihnutej zbierky, takú sumu, ktorá 
zodpovedá podielu znehodnotenia zbierky 
vyjadrenému v percentách pred a po 
poistnej udalosti. 

c) Ak holá zničená alebo je stratená iba časť 
poistenej zbierky, vzniká poistenému právo, 
aby mu poisťovateľ vyplatil zo stanovenej 
sumy, týkajúcej sa postihnutej poistenej 
zbierky, takú sumu, ktorá zodpovedá 
podielu znehodnotenia zbierky vyiadrenému 
v percentách pred a po poistnej udalosti. 

d) Ak bola zničená alebo je stratená celá 
poistená zbierka, vzniká poistenému právo, 
aby mu poisťovateľ vyplatil stanovenú 
sumu. 

10. Ak boli poistené cudzie vecí poškodené, zničené 
alebo ak sú stratené, je poisťovateľ povinný 
poskytnúť plnenie len vtedy, ak je poistený 
povinný vynaložil náklady na uvedenie 
poškodenej veci do predchádzajúceho stavu 
aiebo ak poistený už tieto náklady vynaložil. 

11. Ak je poistenie dojednané na novú hodnotu 
a poistený do 3 rokov po vzniku poistnej udalosti 
nepreukáže, že postihnutú vec opravil, prípadne 
namiesto nej zadovážil novú vec, je poisťovateľ 
povinný plniť len do výs<y časovej hodnoty 
postihnutej poistenej veci, od ktorej sa odrjočíta 
cena zvyškov postihnutej poistenej veci Lehotu 
3 roky je možné po dohode poisťovateľa 
a poisteného skrátiť 

12. Ak poisťovateľ rozhodol v zmysle bodu 1. 
VPP PPZ 08 tohto článku o tom, že poskytne 
naturálne plnenie a poistený napriek tomu 
vykonal opravu alebo "ýmenu poistenej veci 
iným ako prikázaným spôsobom, poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie len do tej výšky, 
ktorú by poskytol keby poistený postupoval 
podľa jeho pokynov. 

13 Primeraným nákladom na opravu poistenej veci 
je cena opravy veci alebo jej časti, ktorá je 

v dobe poistnej udalosti v mieste poistenia 
obvyklá. 

14. Plnenie poisťovateľa zistené podľa 
predchádzajúcich bodov tohto článku nesmie 
presiahnuť dohodnutú poistnú sumu, ktorá je 
najvyššou hranicou poistného plnenia 
poisťovateľa, ak nie je dohodnuté inak. 

15. Ak je v čase poistnej udalosti poistná suma 
stanovená poisteným nižšia ako poistná 
hodnota poistenej veci, tak poisťovate, poskytne 
poistné plnenie, ktoré je znížené v rovnakom 
pomere ku škode, v akom je poistná suma 
k poistenej hodnote (podpoistenie). To neplatí 
pri poistení prvého rizika podľa článku X. 
VPP PPZ 08 

16. V prípade, ak uvedie poistený poisťovateľa do 
omylu v otázke splnenia podmienok na 
poskytnutie poistného plnenia a takýmto spô
sobom sa snaží vylákať od poisťovateľa poistné 
plnenie, poisťovateľ nie je povinný poskytnúť 
poistné plnenie. 

17. Poisťovateľ je oprávnený plnenie z poistnej 
zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome 
nepravdivej alebo neúplnej odpovede 
poisteného bolo určené nižšie poistné. 

18. 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 plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť, 
odmietnutím plnenia poistenie zanikne. 

19. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, ktorou 
sa rozumie peňažná suma dohodnutá medzi 
poistnikom/poisteným a poisťovateľom 
v poistnej zmluve, ktorá sa odpočíta z plnenia 
poisťovateľa pri každej poistnej udalosti alebo 
v každom prípade zvláštnych prípadov plnenia. 
Ak je však z jednej príčiny a v rovnakej dobe 
poistnou udalosťou postihnutých viac poistených 
vecí z jednej poistnej zmluvy, odpočíta sa len 
najvyššia dohodnutá spoluúčasť. 

20. Poisťovateľ má právo na základe písomnej 
žiadosti poisteného o vinkuláciu poistného 
olnenia v prospech tretej osoby, ktorá bola 
odsúhlasená poisťovateľom, vyplatiť poistné 
plnenie osobe, v prospech ktorej bolo poistné 
plnenie vinkulované. 

článok XII. 
Zvláštne prípady plnenia 

1. Ak urobil poistený opatrenia, ktoré mohol 
vzhľadom na okolnosti prípadu považovať za 
nutné: 
a) na odvrátenie bezprostredne hroziacej 

ooistnej udalosti alebo 
b) na odvrátenie aleco zmiernenie škody na 

poistenej veci zo vzmknutej poistnej 
udalosti, poisťovateľ mu nahradí takto 
vynaložené .láklady, ak sú úmerné rozsahu 
škody, ktorá hrozila a poistnej hodnote 
ohrozenej poistenej veci; najviac však 
poistnú sumu dojednanú pre uo.itenú vec, 
ktorá bola poistnou udalosťou ohrozená, 
alebo dojednanú pre poistenú vec, ktorej sa 
vynaložené náklady týkali. Za takéto 
náklady sa nepovažujú náklady spojené 
s obvyklou starostlivosťou, údržbou 
a ošetrovaním poistenej veci. 

2. Ak mal poisiený právnu povinnosť 
z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov 
alebo z dôvodov verejného záujmu vykonať 
opatrenia na odpratanie zvyškov poistenej veci, 
ktorá bola poškodená alebo zničená poistnou 
udalosťou, alebo pokiaľ poistený vynaložil 
primerané náklady na demoláciu, vypratanie 
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a odvoz suti nutné na opravu alebo 
znovuzriadeníe poistenej veci postihnuté] 
poistnou udalosťou, nahradí mu poisťovateľ 
Bk&) vynaložené náklady najviac však do výšky 
2 % z poistnej sumy dojednane; pre poistenú 
vec, ktorej sa vynaložené náklady týkali. 
V poistnej zmluve možno dohodnúť zvýšenie 
vyššie uvedeného limitu poistného plnenia. 

3. Ak hradí poisťovateľ z dôvodu uvedeného 
v článku Xi. hodu 15, týchto VPP PPZ 08 len 
pomernú časť škody, náklady podlá bodov 1. a 2. 
tohto článku VPP PPZ 08 sa hradia len v tom 
pomere, v akom poskytuje poistne plnenie. 

4 Poisťovateľ je vždy povinný nahradiť náklady 
v celej výške, ktoré i;oli vykonané na jeho 
pokyn. 

Článok XIII. 
Expertné konanie 

I Poistený a poisťovateť sa v prípade nezhody 
o výške plnenia môžu dohodnúť, že výška plne
nia bude stanovená tzv. expertným konaním. 
Expertné konanie môže byť rozšírené i na 
ostatné predpoklady práva na plnenie. Poistený 
môže expertné konanie požadovať 
i jednostranným prehlásením voči 
poísťovateľovi. 

2. Zásady expertného konania: 
a) každá strana písomne určí jedného experta, 

ktorý voči nej nesmie mat žiadne záväzky 
a neodkladne o ňom informuje druhú 
stranu; námietku proti osobe experta možno 
vzniesť pred zahájením jeho činnosti; 

b) určení experti sa dohodnú na osobe tretieho 
experta, ktorý má rozhodujúci hlas v prípade 
nezhody; 

c) experti určení poisteným a poisťovateľom 
spracujú odborný posudok (ďalej len 
posudok) o sporných otázkach oddelene; 

d) experti posudok odovzdajú zároveň 
poisťovateľovi i poistenému. Ak sa závery 
expertov od seba odlišujú, postúpi 
poisťovateľ obidva posudky expertovi 
s rozhodujúcim hlasom. Ten rozhodne 
o sporných otázkach a odovzdá svoje 
rozhodnutia poisťovateľovi i poistenému; 

e) každá strana hradí náklady svojho experta, 
náklady na činnosť experta s rozhodným 
hlasom hradia rovnakým dielom. 

1, Expertným konaním nie sú dotknuté práva 
a povinnosti poisťovatelá a ooisteného 
stanovené právnymi predpismi, poistnými 
podmienkami a poistnou zmluvou. 

Článok XIV. 
Výklad pojmov 

1. Požiarom sa rozumie oheň v podobe plameňa, 
ktorý sprevádza horenie a vznikol mimo 
určeného ohniska alebo také ohnisko opustil 
a šíri sa vlastnou silou. Požiarom však nie je 
žeravenie a tlenie s obmedzeným piístupom 
kyslíka ako aj pôsobenie úžitkového ohňa a jeho 
tepla. Požiarom ďalej nie je pôsobenie tepla pri 
skrate v elektrickom vedení (zariadení), ak sa 
plameň vzniknutý skratom ďalej nerozšíril. 

2. Výbuchom sa rozumie náhly ničivý prejav 
tlakovej sily spočívajúcej v rozpínavosti plynov 
alebo pár (veľmi rýchla chemická reakcia 
nestabilnej sústavy). Za výbuch tlakovej nádoby 
(kotla, potrubia a pod.) so stlačeným plynom 
alebo parou sa považuje roztrhnutie jej stien 
v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu 
tlaku medzi vonkajškom a vnútrom nádoby. Ak 
dôjde vo vnútri nádoby k výbuchu chemickou 
reakciou, tak je tým vzniknutá škoda na nádobe 
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považovaná cd výbuch, ä] ' \<i jej síeny nie sú 
roztrhnuté. Výbuchom však nie je prudké 
vyrovnanie podtlaku (implózia) ani 
aernnyn.jinický tresk spôsobený prevádzkou 
lietadla. Pre účely týchto podmienok nie je 
výbuchom reakcia v spaľovacom priestore 
motorov, hlavniach strelných zbraní a iných 
zariadeniach, v ktorých sa energia výbuchu 
cieľavedome využíva. 

3. Úderom blesku je hezprostredný prechod 
blesku (atmosférického výboja) na poistenú vec. 
Za škodu spôsobenú bezprostredným 
prechodom blesku sa nepovažuje poškodenie 
alebo zničenie elektrických a elektronických 
suojov, prístrojov, spotrebičov, elektrických 
požiarnych signalizácií, elektrických 
zabezpečovacích signalizácií a zariadení 
tvoriacich súčasť alebo príslušenstvo poistenej 
budovy alebo inej stavby prepätím a'ebo 
indukciou, ktorá nastala v príčinnej súvislosti 
s úderom blesku. 

4. Nárazom alebo zrútením lietadla 
s posádkou sa rozumejú aj prípady, keď 
lietadlo odštartovalo s posádkou, ale v dôsledku 
udalostí, ktorá predchádzala nárazu alebo 
zrúteniu, posádka lietadlo opustila. 

5. Záplavou sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej 
plochy ktorá po istý čas stojí alebo prúdi 
v mieste poistenia. Za záplavu sa však 
nepovažuje také zaplavenie plochy, keď výška 
súvislej vodnej plochy nad zaplavenou plochou 
je menšia ako 5 cm. 

6. Povodňou sa rozumie zaplavovanie väčších či 
menších územných celkov vodou, ktorá sa vyliala 
z brehov vodných rokov alebo nádrží, alebo tieto 
brehy a hrádze pretrhla, alebo bola spôsobená 
náhlym a neočakávaným zmenšením 
prietočného profilu toku. 

7. Víchricou sa na účely tohto poistenia rozumie 
dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá sa 
pohybuje rýchlosťou 20,8 m/s a viac. Ak nie je 
táto rýchlost pre miesto škody zistiteľná, musí 
poistený preukázať, že pohyb vzduchu spôsobí! 
v okolí miesta poistenia škody na riadne 
udržiavaných budovách alebo rovnako odolných 
iných veciach alebo že škoda pri bezchybnom 
stave poistenej budovy alebo budovy, v ktorej sa 
nachádzajú poistené veci, mohla vzniknúť iba 
v dôsledku víchrice. Poistenie sa však nevzťahuje 
na poškodenie alebo zničenie poistenej veci 
víchricou alebo krupobitím, ak škoda nastala 
v príčinnej súvislostí s tým, že poistená stavba 
bola bez okien, dverí či s odstránenou, neúplnou 
alebo provizórne urobenou strešnou krytinou 
(fólia, lepenka a pod.) alebo v Dríčinnej súvislosti 
S tým, že na poistenej stavbe boli vykonávané 
stavebné práce, ku ktorým je treba stavebné 
povolenie, 

8. Krupobitím sa rozumie jav, pri ktorom kúsky 
ľadu rôzneho tvaru, veľkosti, hmotnosti 
a hustoty vytvorené v atmosfére dopadajú na 
poistenú vec a tým dochádza k jej p<.-.':odeniu 
alebo zničeniu. 

9. Zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín sa 
rozumie zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín 
vzniknuté pôsobením gravitácie a vyvolané 
porušením dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy 
zemského povrchu dospeli vývojom, alebo ak 
bola táto rovnováha porušená v súvislosti 
s priemyselnou alebo stavebnou prevádzkou. 
Zosuvom pôdy však nie je klesanie zemského 
povrchu do centra Zeme v dôsledku pôsobenia 
prírodných síl alebo ľudskej činnosti. 

10. Zosuvom alebo zrútením lavín sa rozumie jav, 
keď masa snehu alebo ľadu sa náhle po svahoch 
t/vedie do pohybu a rúti sa do údolia. 

11. Pádom stromov, stožiarov a iných 
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predmetov sa rozumie taký pohyb telesa, ktorý 
má znaky voľného pádu 

12. Zemetrasením sa rozumejú otrasy zemského 
povrchu vyvolané pohybom v zemskej kôre, ktoré 
dosahujú aspoň 6. stupeň medzinárodnej 
stupnice udávajúcej makroseizmické účinky 
zemetrasenia (MCS). 

13. Vodou z vodovodných zariadení sa rozumie; 
a) voda unikajúca z vodovodných zariadení 

alebo nádrží; vodovodné zariadenie je 
privádzajúce a odvádzajúce po'tubie vody 
s výnimkou vonkajších daždbvych zvodov; 
nádrž je sčasti otvorený alebo uzatvorený 
priestor s obsahom vody najmenej 200 I; 

b) kvapalina alebo para unikajúca 
z ústredného, etážového, diaľkového 
kúrenia alebo solárneho systému; 

c) hasiace médium vytekajúce zo samočinného 
hasiaceho zariadenia. 

Za vodu z vodovodných zariadení sa však 
nepovažuje voda spätne vystupujúca 
z odpadových potrubí a kanalizácie v dôsledku 
zvýšenej hladiny spodnej vody, záplavy, povodne 
alebo nahromadených zrážkových vôd. 

14. Tiažou snehu a námra2y sa rozumie 
deštruktívne pôsobenie ich nadmernou 
hmotnosťou na strešné krytiny, klampiarske 
konštrukcie alebo nosné konštrukcie budov. 

15. Stavbou sa rozumejú konštrukcie a vybavenie, 
ktoré tvoria súčasť alebo príslušenstvo poistenej 
stavby. Jedná sa najmä o základy, zvislé nosné 
konštrukcie, stropy, strešné konštrukcie, strešné 
krytiny, klampiarske konštrukcie, vnútorné 
a vonkajšie povrchy (omietky), vnútorné 
keiamické obklady hygienických zariadení, 
schody, dvere, vráta, okná, povrchy podláh, 
vykurovanie, vnútornú elektroinštaláciu, 
bleskozvody, vnútorný vodovod a plynovod, 
vnútornú kanalizáciu, zariadenie pre ohrev teplej 
vody, výťahy, prípojky inžinierskych sieti do 
vzdialenosti jedného metra od stavby a ďalšie 
konštrukcie a vybavenia poistenej stavby, ak sú 
pre konkrétny typ poistenej stavby popísané vo 
vyhláške o oceňovaní stavieb s tým, že ak nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa 
nevzťahuje na konštrukcie a vybavenie ako sú 
anténne systémy, slnečné kolektory, elektronické 
zabezpečovacie systémy (poplachové systémy) 
vrátane kamie; týchto systémov, práčky, 
chladničky, drviče odpadkov, mangie a na 
hnuteľné veci tvoriace vnútorné vybavenie 
stavby. 

16. Stavbami na vodných tokoch sú mosty, 
priepustky, lávky, hrádze, nádrže a ďalšie 
objekty, ktoré tvoria konštrukciu prietočného 
profilu toku alebo do tohto profilu zasahujú. 

17. Stratením veci sa rozumie stav, keď poistený 
prišiel o možnosť nezávisle od svojej vôle vecou 
disponovať. 

18. Zásobami sú materiál, nedokončená výroba, 
polotovary vlastnej výroby, výrobky a tovar. 

19. Poisteným je osoba, na ktorej majetok sa 
poistenie vzťahuje. 

20. Poistník je osoba, ktorá uzavrela 
s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná 
platiť poistné. V prípade, ak poistený sám 
uzaviera poistnú zmluvu alebo niektorá osoba 
ustupuje do všt-tkých p:á'.' a povinností 
poisteného, ktorý sám uzavrel poistnú zmluvu, 
tieto osoby sa považujú zároveň za poistníka, 
ktorý je povinný platiť poistné. 

Článok XV. 
Doručovanie písomnosti 

1. Písomnosti poisťovateľa určené pre poistníka 
a/alebo poisteného sa doručujú na poslednú 



známu adresu poistníka a/alebo poisteného. 
Poistnik a/alebo poistený je povinný písomne 
oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy 
alebo sídla bez zbytočného odkladu. Povinnosť 
poisťovateľa doručiť písomnosť sa splní, len čo ju 
poistnik a/alebo poistený prevezme. Ak sa 
písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloži 
na pošte a adresát si ju v príslušnej lehote 
nevyzdvihne, považuje sa písomnosť za 
doručenú dňom, kedy bola uložená, aj keď ;a 
adresát o jej uložení nedozvedel. V prípade, keď 
bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako 
nedoručiteľná z dôvodu zmeny adresy, oovažuje 
sa doručenú dňom jej vrátenia. 

2 Povinnosť poisťovateľa doručiť písomnosť sa 
splní aj vtedy, ak doručenie písomnosti bolo 
zmarené konaním alebo opomenutím poistníka 
a/alebo poisteného. Účinky doruŕľnia nastanú aj 
vtedy, ak poistní! d/alebo poistený prijatie 
písomnosti odmietne. 

3. Písomnosti poisťovateľa určené poistníkovi 
a/alebo poistenému alebo inej oprávnenej osobe 
sa doručujú spravidla poštou alebo iným 
subjektom oprávneným doručovať zásielky, 
môžu však byť doručené aj priamo 
poisťovateľom. 

článok XVI. 
Ochrana osobných údajov 

1, Poistnik svojím oodpisom na poistnej zmluve 
potvrdzuje, že osobné údaje a iné údaje 
(napr. e-mailová adresa, telefonický kontakt) 
uvedené v poistnej zmluve poskytol 
poisťovateľovi v zmysle osobi ných právnych 
predpisov ako osobné údaje a iné údaje 
nevyhnutné na účely uzavretia tejto poistnej 
zmluvy, správy poistenia a na ďalšie účely 
vymedzené v osobitných právnych predpisov, 
ďalej za účelom uplatňovania práv a plnenia 
povinností poisťovateľa voči poistníkovi, 
poistenému alebo iným dotknutým osobám, 
zdokumentovania činnosti poisťovateľa, na účely 
marketingu (najmä značiek, produktov a služieb 
poisťovatela) s využitím aj iných komunikačných 
prostriedkov ako poštový sty<, na účely výkonu 
dohľadu a na plnenie povinností a úloh 
poisťovateľa podľa príslušných právnych 
predpisov. 

2. Aí do vysporiadania všetkých práv a povinností 
vyplývajúcich zo vzťahu založeného poistnou 
zmluvou dáva poisťovateľovi výslovný písomný 
súhlas s poskytnutím a sprístupnením týchto 
osobných údajov a iných údajov zaísťovniam, 
ďalej subjektom patriacim do skupiny, ktorej 
súčasťou je poisťovate1', ako aj zmluvným 
partnerom poisťovateľa alebo iným oprávneným 
subjektom, a to i mimo územia SR v súvislosti 
s uplatnením práv a povinnosti vyplývajúcich 
z poisti BJ zmluvy, na účely marketingu (najmä 
značiek, produktov a služieb) a na účely >rýkonu 
poisťovacej činnosti ako aj činnosti, ktorá je 
predmetom podnikania týchto subjektov. 
Krajinou cezhraničného toku |e Česká republika 
a iné štáty v súvislostí s uplatnením práv 
a plnením povinností vyplývajúcich z poistného 
vzťahu, ktoré zaručujú primeranú úroveň 
ochiany osobných údajov. 

i. Poistnik súčasne prehlasuje, že bol oboznámený 
so skutočnostami vyplývajúcimi z § 10 (MÍS 1 
zákona t 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v platnom znení a v prípade, ak sú v tejto 
poistnej zmluve uvedené osobné údaje a iné 
údaje ďalšej osoby, má od tejto osoby 
súhlas k použitiu jej osobných údajov a iných 
údajov pre potreby poisťovateľa 

4, Poistnik sa zaväzuje bez zbytočného odkladu 

oznámiť poisťovateľovi každú zmenu svojich 
osobných údajov a iných údajov uvedených 
v poistnej zmluve; v opačnom prípade sa má za 
to, že táto zmena nenastala. 

Článok XVII. 
Spôsob vybavovania sťažností 

t. Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo 
strany poisteného a/alebo poistníka na výkon 
poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti 
s uzavretou poistnou zmluvou. Sťažnosť musí byť 
podaná v písomnej forme a riadne doručená 
poisťovateľovi. 

2. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva 
a akej veci sa týka. 

3. Poisťovateľ sa bude zaoberať každou 
sťažnosťou, ktorá spĺňa náležitosti podľa bodu i. 
a 2. tohto článku. 

4. Poistený a/a ;bo poistnik je povinný na 
požiadanie poisťovateľa doložiť bez zbytočného 
odkladu požadované doklady k podanej 
sťažnosti. Ak sťažnosť neobsahuje požadované 
náležitosti alebo poistený nedoloží doklady, 
poisťovateľ ;e oprávnený vyzvať a upozorniť 
poistníka a/alebo poisteného, ze v prípade, ak 
v stanovenej lehote nedoplní prípadne neopraví 
požadované náležitosti a doklady, nebude 
možné vybavovanie sťažnosti ukončiť a sťažnosť 
bude považovaná za neopodstatnenú. 

Článok XVIII. 
Príslušnosť súdov 

Všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré môžu 
vzniknúť na základe poistnej zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou medzi poisťovateľom a poistníkom, 
poisteným alebo inými oprávnenými osobami, 
spadajú do právomoci súdov SR a budú rozhodované 
podľa právneho poriadku SR. 

článok XIX. 
Prechodné ustanovenia 

Do dňa 31. 12. 2008 vrátane, je hlavnou menou 
pre účely týchto VPP PPZ 08 slovenská koruna 
?. informatívnou menou je euro. Odo dňa 1. 1. 2009 
vrátane, je hlavnou mrmou pre účely týchto 
VPP PPZ 08 euro a informatívnou menou je 
slovenská koruna. 

Pre potreby duälneho zobrazenia finančných 
hodnôt v týchto VPP PPZ 08 bol použitý konverzný 
kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK. 

Článok XX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Konaním alebo opomenutím poisteného alebo 
poistníka na účely týchto VPP PPZ 08 sa rozumie 
aj konanie alebo opomenutie fyzických osôb 
a/alebo právnických osôb, pre poisteného aleho 
poistníka činných na základe pracovnoprávneho 
alebo iného zmluvného vzťahu. 

2 Ustanovenia týchto VPP PPZ 08 týkajúce sa 
poisteného sa použijú aj na poistníka (pokiaľ je 
poistnik osobou odlišnou od poisteného) a/alebo 
na inú oprávnenú osobu. 

3. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba 
v písomnej forme, pokiaľ nie je v týchto 
VPP PPZ 08 uvedené inak. 

4. Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať 
písomnou dohodou zmluvných strán, pokiaľ nie 
je vo VPP PPZ 08 uvedené inak. Zmeny v poistnej 
zmluve týkajúce sa najmä zmeny mena, 
priezviska a/alebo obchodného mena poistníka, 
poisteného a/alebo zmeny údajov týkajúcich sa 
predmetu ooistenia, ktoré nie sú podstatnou 

láležitosťou poistnej zmluvy, je možné oznámiť 
poisťovateľovi telefonicky a/alebo elektronickou 
formou; v takom prípade má poisťovateľ právo 
vyžiadať si doplnenie tohto oznámenia 
písomnou formou. 

5. Od ustanovení týchto VPP PPZ 08 je možné sa 
odchýliť v poistnej zmluve a/ alebo v osobitných 
poistných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy. 

6. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VPP PPZ 08 
stane neplatným, ostatné ustanovenia, ktoré nie 
sú touto neplatnosťou dotknuté, zostávajú 
naďalej v platnosti. 

7. Tieto VPP PPZ 08 sú neoddeliteľnou súčasťou 
poistnej zmluvy. 

8. Ak sa zmení alebo nahradí ustanovenie 
právneho piedpisu, na ktorý tieto VPP PPZ 08 
odkazujú, nie je tým platnosť príslušného 
ustanovenia VPP PPZ 08 dotknutá a v prípade 
pochybností sa má za to, že ide o odkaz na nové 
ustanovenie právneho predpisu, ktorým bolo 
zmenené alebo nahradené pôvodné ustanovenie 
právneho predpisu. 

9. Tieto VPP PPZ 08 nadobúdajú účinnosť dňa 
1.10. 2008 a vzťahujú sa na poistné zmluvy 
uzavreté odo dňa účinnosti tvchto VPP PPZ 08. 

VPP_PPZ08JG72008v.1 

t 



^ G E N E R A U 
EM SLOVENSKO 

Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou 
vlámaním alebo lúpežou PPKL 08 

Na účely týchto Všeobecných poistných podmienok poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou PPKL 08 (dalej len 
VPP PPKL 08") sa poisťovateľom rozumie Generáli Slovensko poisťovňa, a. s., Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332. zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava ľ, oddiel: Sa, vložka číslo: 1325/B (ďalej len „poisťovateľ"). Poistenie pre prípad škôd spôsobených kiádežou 
vlámaním alebo lúpežou sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ďalej len „Oľ") , týmito VPP PPKL 08, ustanoveniami poistnej zmluvy, 
zmluvnými ustanoveniami a/alebo doložkami, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva a ktoré sú k poistnej zmluve pripojené. 

Článok I. 
Predmet poistenia 

I Poistenie sa vzťahuje na veci hnuteľné, ktorých 
vlastníkom je poistený a ktoré sú jednotlivo uvedené 
v poistnej zmluve alebo sú neoddeliteľnou súčasťou 
v poistnej zmluve vymedzeného súboru vecí (ďalej len 
.poistené v e ď ) . Poistenie sa na tieto veci vzťahuje, 
ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, iba 
za predpokladu, že sú evidované v účtovnícť'e 
poisteného alebo pripadne v inej operatívnej evidencii 
poisteného v zmysle príslušných piúviych predpisov. 
Poistenie sa rovnako vzťahuje aj na cas; poisteného 
súboru hnuteľných, vecí, ktorý si poistený 
preukázateľne obstaral, ale ešte ho bez zbytočného 
odkladu z objektívnych príčin neviedoi vo svojom 
účtovníctve. Evidencia poistených vecí v účtovníctve 
sa nevyžaduje, pok'aľ je poisteným fyzická osoba, 
ktorá nie je podnikateľom. 

2. Súbor vecí tvona veci, ktoré majú podobný alebo 
rovnaký charakter alebo sú určené na ten istý 
hospodársky účel. Ak je v poistnej zrnlLve poistený 
súbor vecí, poistenie sa vzťahuje na všetky veci, ktoré 
do súboru v danom okamihu v dobe trvania poistenia 
patria. Ustanovenie bodu 4. tohto článku VPP P.-'KL 08 
platí aj pre poistenie súboru vecí. 

3. Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie sa 
vzťanu|e aj na cudz'e veci, ktoré poistený právom 
uäfva alebo ich prevzal od fyzickej alebo právnickej 
osoby do užívania na základe zmluvného vrtahu, 
predmetom, ktorého je vykonávanie prác a/alebo inej 
činnosti alebo na základe iného zmluvného vzťahu, 
ktorý bezprostredne súvisí s predmetom 
podnikateľskej činnosti poisteného. 

4. Ak je to dohodnuté v poistnej zmlu'. e, poistenie sa za 
podmienok uvedených v bode i tohto clá u 
VPP PPKL 08 vzťahuje aj na: 
a) platné tuzemské i cudzozemské bankovky 

a mince (dalej len .peniaze"), ktoré sú 
zákonnými leiiazmi v znv le príslušných 
právnych predpisov, drahé kovy a predmety 
i nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy; 

b) vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné 
podobné dokumenty, cenné papiere a ceniny; 

c) písomnosti, plány, obchodné knihy, kartotéky, 
výkresy, dierne Štítky, magnetické pásky, 
magnetické disky, ostatné nosiče dát a záznamy 
na nich uchované; 

d) vzorky, názorne modely, prototypy a predmety 
vystave-é na výstave, 

e) motorové vozidlá, ktorým |e prideíované 
evidenčné číslo, ako aj prívesy motorových 
vozidiel, ktorým je prideľované evidenčné č^slo, 
motorky, ítvorkolky, lietadlá, lietajúce stroje 
a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, 
lodné motory a ťažné stroje to všetko za 
predpokladu, že sú vedené v účtovníctve 
poisteného ako zásoby, ako aj na zvieratá 
a stavby, ktoré nie sú spojené so zemou pevným 
zák'adorn; 

f) automaty na vhadzovanie mincí (vrátane 
automatov na rozmieňaníe alebo zamíeňanie 
peňazí) vrátane ich obsahu, ako a] na automat1/ 
vydávajúce peniaze; 

g) veci zvláštnej, kultúrnei a historickei hodnoty, 
umelecké diela a zbierky. 

5 Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie sa 

vzťahuje aj m veci zamestnancov poisteného, ktoré 
sa zvyčajne nosia do práce alebo ktoré si 
zamestnanec poisteného odložil pri plnení 
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, na 
mieste na to určenom a ak nie je také miesto určené, 
na mieste kde sa takéto veci obvykle ukladajú a toto 
miesto sa nachádza na mieste | oistenia Poistenie sa 
však nevzťahuje na veci zamestnancov poisteného, 
ktoré sú uvedené v bode 4. tohto článku VPP PPKL 08. 
1 tohto poistenia vzniká právo na plnenie iba 'tedy, 
ak zamestnávateľ za takúto škodu zamestnancovi 
nezodpovedá podľa právnych predpisov upravujúcich 
zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na 
odložených veciach. 

6. AJ< je to dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie sa 
vzťahuje aj na vlastné a cudzie veci dopravované 
poisteným v dopravnom prostriedku, ktorý je vo 
vlastníctve poisteného. 

7 Poistenie sa nevzťahuje na porasty a rastliny, ktoré 
sú súčasťou pozemku uvedeného ako miesto 
poistenia v poistnej zmluve alebo na ktorom sa 
miesto poistenia nachádza. 

Článok U. 
Rozsah poistenia 

t Poistenie sa dojednáva pre prípad odcudzenia 
poistenej veci, sk k odcudzeniu došla n/milo 
poistnými nebezpečenstvami: 
a) krádežou vlámaním; 
b) lúpežou. 

2. V poistnej zmluve je možné tiež dojednal rozšírent: 
poistných nebezpečenstiev na pn'pady prisvojenia 
a/alebo zmocnenia poistenej ved treťou osobou 
(páchateľom) spreneverou, neoprávneným užívaním 
cudzej veci, zatajením veci alebo podvodom alebo pre 
prípady .oškodenia alebo zničenia poistenej veci 
úmyselným poškodzovaním cudzej vec treťou 
osobou (páchateľom), ak bol páchateľ zistený podľa 
právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo ukončené 
trestné konanie, a z ktorého vyplýva že sa skutok sral, 
i keď páchateľ nebol odsúdený pre trestný čin 
Rozšírenie poistných nebezpečenst ev musí byt 
uvedené v poistnej zmluve. 

3. PGISMOLJ udalosťou je na účel', ý hto VPP PPKL 08 
udalosť uvedená v bode 1 a 2 tohto článku 
VPP PPKL 08, s ktorou je spojený vznik povinnosti 
poisťovateľa plniť. Poistnou udalosťou však nie je, 
ak udalosť uvedená v hode 1. a 2. tohto článku 
VPP PPKL 08 bola spôsobená úmyselným konaním 
aleho úmyselným opomenutím poisteného, osoby 
poistenému blízkej alebo inej osoby konajúcej 
na podnet alebo s vedomím poisteného 

4. Právo na plnenie vzniká aj vtedy, ak bola poistená vec 
poškodená alebo zničená konaním tretej osoby 
(páchateľa), ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej 
veci, 

5. Ak je to výslovne dohodnuté v poistnej zmluve, 
poistenie sa vzťahuje aj na stavebné časti miesta 
poistenia, na elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu 
(poplachový systém), ktorá zabezpečuje miesto 
poistenia, alebo na schránky, ktorých obsah je 
poistený, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu 
konaním Oete| osoby (páchateľa), ktoré smerovalo 
k odcudzeniu poistenej veci. 

6. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté na 
poistenej veci následkom vojnových udalosti, vzbury, 

povstania alebo iných hromadných násilných 
nepokojov, štrajku, výluky, terorizmu, útokov 
moth'avaných politicky, sociálne, ideologicky alebo 
nábožensky alebo spôsohené úradnými opatreniami 
orgánov verejnej moci alebo pôsobením jadrovej 
energie. 

Článok III. 
Miesto poistenia 

1 Poistený má právo na poistné plnenie v prípade, ak 
k poistnej udalosti došlo na mieste uvedenom 
v poistnej zmluve ako miesto poistenia, ak nie je 
dohodnuté v poistnej zmiuve inak. 

JL Miestom poistenia hnuteľných veci je budova, iná 
stavba, miestnosť alebo pozemok, kde sa tieto veci 
nachádzajú a ktoré je vymedzené v poistnej zmluve 
adresou alebo katastrálnym územím a číslom parcely 
(pozemku), kde sa budova alebo iná stavba nachádza, 
ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Ak sú 
poistnou udalosťou poškodené alebo zničené peniaze, 
drahé kovy u pvdmety z nich vyrobené, neosadené 
perly a drahokamy, vkladné a šekové knižky, platobné 
karty a iné podobné dokumenty, cenné papiere 
a ceniny, ktoré boli zahrnuté do poistenia, poistenému 
vzniká právo na poistné plnenie 'en za podmienky, že 
iieto veci soli uložené v ohňovzdorných, uzamknutých 
úschovných objektoch, ak nie je v poistnej zmluve 
nohodnutý iný spôsob ich uloženia, 

í. Ak nie je dohodnuté inak, pri doprave vecí je miestom 
poistenia územie Slovenskej republiky. Doprava 
poistenej veci sa začína prevzatím poistenej vecí 
poisteným /a účelom bezprostredne nadväzujúcej 
dopravy poistenej veci a končí sa odovzdaním 
poistenej veci v mieste jei určenia (dodávky). 

Článok IV. 
Poistná hodnota, poistná suma 

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci 
rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. °oistná 
suma je určená i poistnej zmluve ako najvyššia 
hranica poistného plnenia poisťovateľa v prípade 
poistnej udalosti; má pre každú poistenú vec 
zodpovedať poistnej hodnote veci v poistnom roku 
alebo v období, na ktoré bolo dohodnuté poistenie, ak 
nejde o poistenie prvého rizika v zmysle článku X. 
týchto VPP PPKL 08. 

2 Poistná hodnota hnuteľných veci, ak nie je dohodnuté 
inak je: 
a) nová hodnota (východisková hodnota),'. i suma, 

ktorú treba vynaložiť na žnovuzriadenie veci 
alebo suma. ktorú treba vynalož" na výrobu veci 
rovnakého druhu a kvality v novom stave; 
určujúce je, ktorá zo zistených súm je nižšia. 
Nová hodnota sa ako poistná hodnota používa 
vždy, keď neprichádza do úvahy použitie poistnej 
hodnoty podľa písm. b) tohto bodu VPP PPKL 08, 

b) časová hodnota (technická hodnota), L j. nová 
hodnota znížená o sumu 'odpovedajúcu stupňu 
opotrebenia alebo iného znehodnotenia 
poistenej veci Časová hodnota sa ako poistná 
hodnota použije vtedy, keď je poistenie 
aonodnuté na ČUÍOVÚ hodnotu alebo ak 
opotrebenie alebo iné znehodnotenie poistenej 
veci presiahne 70 percent novej hodnoty tejto 
veci. 
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3. Poistná hodnota zásob je suma, Ktorú treba vynaložit 
na znovuzriadenie veci patriacich do zásob alebo 
suma, ktorú treba vynaložiť na výrobu vecí rovnakého 
druhu a kvality, ako sú veci patriace do poistených 
zásob, určujúce je, ktorá zo zistených súm je nižšia 

4. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak 
poistná hodnota cudzích veci, ktoré poistený 
oprávnene užíva alebo ich prevzal v zmysle bodu 3. 
článku I. týchto VPP PPKL 08, je ich časová -.odnota, 

5. Poistnú sumu určuje na vlastnú zodpovednosť 
poistený. 

Článok V. 
Začiatok, zmena a doba trvania poistenia 

I. Poistenie vzniká odo dňa nasleaujúceho po uzavretí 
poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté, že vzniká v okamihu uzavreti=> očistnej 
zmluvy alebo neskôr. 

1. Zmeny v prísnej zmluve možno vykonať písomnou 
dohodou zmluvných strán, pokiaľ nie je v týchto 
VPP PPKL 08 uvedené inak. 

i Zmeny v poistnej zmluve týkajúce sa zmeny bydliska, 
sídla alebo miesta podnikania, mena, priezviska 
a/alebo obchodného mena poistníka alebo 
poisteného ako aj ostatných nepodstatných 
náležitostí poistnej zmluvy, je možné oznámiť 
poisfovateľovi telefonicky a/alebo elektronickou 
formou; v takom prípade ma poisťovateľ právo 
vyžiadať si doplnenie tohto oznámenia písomnou 
formou 3 poistník a/alebo poist-ný je povinný 
uvedenej žiadosti poisťovateľa vyhovieť do 5 dní od 
jej obdržania. 

4, Poistenie sa uzaviera na dobu neurčitú, ak nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

Článok VI. 
Poistné, poistné obdobie 

1 Poistné je cena za poskytovanú poistnú ochranu, 
ktorú je povinný platiť poistní':. 

2. Poistník je povinný plat ť poistne za dohodnuté 
poistné obdobia, pričom poistné je v zmysle § 796 
ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení 
bežným poistným. Poistným obdobím je i 2 mesiacov 
(poistný rok), ak nie je v poistnej zmluve cíohcdnuté 
inak. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, 
poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia. 

3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistné 
bude platené v splátkach. Nezaplatením čo i len 
jednej splátky poistného sa dňom splatnosti príslušnej 
nezaplatenej splátky poistného stáva splatnd naraz 
zvyšná časť poistného 

4. Pri poisteniach uzavretých na dobu určitú sa piati 
poistné naraz na celú dobu, na ktorú bolo aoistenie 
uzavreté, pričom poistné je splatné dňom začiatku 
poistenia, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

5. Pri platení poistného prostredníctvntr: pošty, finančnej 
inštitúcie alebo v hotovosti sa poistné považuje za 
zaplatené v deň pripísania úhrady poistného na účet 
poisťovateľa uvedený v poistnej zmluve alebo 
vyplatením v hotovosti poísťovateľovi v phe; výške so 
správne uvedeným variabilným symbolom, ktorým je 
spravidla číslo poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté 
inak. 

6. Výška poistného je určená podlá sadzobníka 
poisťovateľa platného v deň uzavretia poistnej 
zmluvy a je uvedená v poistnej zmluve Poistné ra 
platí v tuzemských peniazoch, potdaľ v poistnej 
zmluve nie je dohodnuté inak 

7. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, je 
povinný zaplatiť poisfovateľovi úrok z omeškania za 
každý deň omeškania 

8 Ak nastane poistná udalosť v dobe, keď je poistník 
v omeškaní s platením poistného, vzniká 
poísťovateľovi právo započítať sumu zodpovedajúcu 
dlžnému poistnému voči poistnému plneniu. 

9. Poisťovateľ má voči poistníkovi právo na náhradu 
nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti 
s doručovaním písomností týkajúcich sa zaplatenia 
dlžného poistného. 

10. Poisťovateľ má právo v súvislosti so zmenám: 
podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky 
poistného ui:raviť výšku poistného na ďalšie poistné 
obdobie. Poisťovateí oznámi túto skutočnosť 
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poistníkovi najneskôr v lehote dvoch mesiacov pred 
splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, za 
ktoré sa má zmena vykonať. Pokiaľ poistník 
s vykonanou zmenou nesúhlasí, musí svoj nesúhlas 
uplatniť do jedného mesiaca odo dňa doručenia 
oznámenia poisťovateľa o zmene výšky poistného; 
v takom prípade poistenie zanikne uplynutím 
príslušného poistného oadobia, pokiaľ neboio 
dohodnuté inak. Pokiaľ nebol v uvedenej lehote 
aísomný nesúhlas poistníka doručený poisfovateľovi, 
poistenie nezaniká a poisťovateľ má právo na novú 
výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. 

Článok Vil. 
Zánik poistenia 

1 Okrem dôvodov zániku poistenia uvedených 
v pLtný'-h právnych predpisoch poistenie zaniká: 
a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie 

dojednané; 
b) výpoveďou ku knr.cu poistného obdobia, pričom 

výpoveď musi byť doručená poisfovateľovi aspoň 
5 týždňov pred jeho jplynulim; 

t) zánikom predmetu poistenia (napr. jeho 
likvidáciou, úplným zničením (totálna škoda), 
krádežou); 

d) zánikom oprávnenia poisteného na podnikanie 
v zmysle príslušných právnych predpisov; 

e) zmenou v osobe vlastníka predmetu puistenia, 
ak nie je v týchto VPP PPKL 08 uvedené ina<; 

f) písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán 
do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmlu\ /. 
Výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť 
dňom doručenia výpovede; jej uplynutím 
poistenie zanikne; 

g) písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán 
do 3 mesiacov od n, nemenia poistnej udalosti. 
Výpovedná lehota |e 1 mesiac a začína plynúť 
dnom doručenia výpovede; jej uplynutím 
poistenie zanikne. 

2. Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, 
ktorého súčasťou bola aj poistená vec a táto vec sa 
stane vlastníctvom toho z manželov, ktorý poistnú 
zmluvu neuzavrel alebo nebol v poistnej 
!mluve označený ako poistený, poistenie nezaniká 
3 považuje sa za poisteného ten manžel, ktorému 
poistená vec pripadla po vysporiadaní 
bezpodielového spoluvlostri 'ctva manželov. Poistenie 
rovnako nezaniká ani v prípade, ak poistená vec 
pripadla tonu z manželov, ktorý uzavrel poistnú 
zmluvu alebo bol označený v poistnej zmluve ako 
poistený. 

3. Ak sa vlastníkom poistenej vecí počas platnosti 
a účinnosti poistnej zmluvy stane poistník, poistenie 
podľa § 812 OZ nezanikne a do všetkých práv 
a povinností poisteného vstupne poistník, ktorý je 
naoálej povinný platiť poistné a stáva sa na účely 
poistnej zmluvy poisteným. Poistenie nezanikne ani 
v prípade prevodu vlastníckeho práva k poistenej veci 
z leasinyovej spoločnosti na poistníka; aj v tomto 
prípade do všetkých ptáv a povinností poisteného 
vstupuje poistník, ktorý je naďalej povinný platiť 
poistné a stáva sa na účely poistnej zmluvy 
poisteným. 

Článok VIII. 
Povinnosti poisteného 

1. Popi: povinnostiach stanovených ptávnymi predpismi 
má poistený ďalej tieto povinnosti: 
a) e povinný poísťovateľovi alebo nim poverenými 

osobám umožniť vstup do poistených objektov, 
budov a umožniť im posúdiť rozsah poisteného 
nebezpečenstva, ďalej |e povinný poisfovateľovi 
alebo nim povereným osobám predložiť 
k nahliadnutiu projektovú, požiamotechnickú, 
účtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniť 
preskúmanie činnosti zariadení slúžiacich na 
ochranu poistených veci; 

b) je povinný poisfovateľovi bez zoytočného 
odkladu oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, 
la ktoré bol opýtaný pri dojednáva"!" poistenia; 

c) ;e povinný dbať na to, aby poistná udalost 
lenastala, predovšetkým nesmie potušovaf 

povinnosti smetujúce na odvrátenie alebo 

i 

zmenšenie nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené 
právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo 
ktoré na seba prevzal poistnou zmluvou, ani 
nesmie trpieť porušovanie týc.to povinností zo 
strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby 
sa za tretie osoby považujú aj všetky fyzické 
a právnické osoby pre poisteného činné), ďalej je 
povinný riadne sa starať o údržbu poistené; 
veci, pokiaľ už nastala poistná udalosť je 
poistený oavinný urobiť všetky možné opatrenia 
smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda už 
nezväčšovala; 

d) je povinrľ, bez zbytočného odkladu písomne, ak 
je nehezpečenstvo z omeškania akýmkoľvek 
iným vhodným spôsobom, oznámiť 
poísťovateľovi, že poistná udalosť nastala, dať 
pravdivé vysvetlenie a predložiť doklady 
potrebné na zistenie okolností rozhodujúcich na 
posúdenie nároku na poistné plnenie i poistenia 
a jeho výšky a umožniť poistovateľovi zhotoviť si 
kópie týchto dokladov, ďalej je povinný umožnit 
šetrenia poistnej udalosti. Ak bolo oznámenie 
v zmysle tohto bodu VPP PPKL 08 vykonané inou 
ako písomnou formou, je povinný dodatočne 
bez zbytočného odkladu zaslať poísťovateľovi 
písomné oznámenie; všetky doklady vyžiadané 
poisťovateľom musia byť predložené 
v slovenskom alebo českom jazyku, pričom 
prípadný preklad uvedených dokladov je 
poistený povinný si zabezpečiť na vlastné 
náklady, pokiaľ poisťovateľ neustanoví inak; 

e) je povinný hez zbytočného odkladu oznámiť 
poistnú udalosť polícii a až do ukončenia 
obhliadky miesta poistnej udalosti políciou je 
povinný zachovať sta" spôsobený poistnou 
udalosťou; 

ľ) ak došlo k poistnej udalosti, poistený nesmie 
zmeniť stav poistnou udalosťou spôsobený, kým 
nie sú postihnuté poistené veci poisťovateľom 
prehiiadnuté, to však neplatí, ak je taká zmena 
nutná vo verejnom záujme alebo ľa účelom 
zmiernenia Škody, alebo ak došlo pri šetrení 
poistnej udalosti vinou poisťovateľa k zbytočným 
preukázatelným prieťahom; 

g) je povinný poskytnúť poisfovateľovi súčinnosť 
a splniť všetky povinnosti, aby mal poisťovateľ 
možnosť uplatniť voči inému právo na náhradu 
škody spôsobené] poistnou udalosťou; 

h) je povinný v prípade zničenia alebo straty 
vkladných a Šekových knižiek, platobných kariet 
a iných nodobných dokumentov, cenných 
papierov a cenín neodkladne zahájiť umorovacie 
či mé obdobné konanie v zmysle príslušných 
ptávnych predpisov; 

i) je povinný oznámiť poísťovateľovi, ie uzavtel pre 
poistené veci dálšíe aoistenie proti tomu istému 
poistnému nebezpečenstvu; pritom je povinný 
oznámiť poisfovateľovi meno poisťovateľa 
a výšku poistnej sumy a limitov poistného 
plnenia z poistenia uzatvoreného u iného 
poisťovateľa' 

i! .e povinný bez zbytočného odkl -du ozní • L 

poísťovateľovi, že sa našla poistená vec stratená 
v súvislosti s poistnou udalosťou; v prípade, že 
už obdržal poistné plnenie za túto vec, vrátiť 
poísťovateľovi poistné plnenie znížené 
o primerané náklady potrebné na opravu tejto 
poistenej veci, pokiaľ bola poistená vec 
poškodená v dobe od poistnej udalosti do doby, 
kedy bola nájdená, prípadne je povinný vrátiť 
hodnotu zvyškov p o j e n e j veci, keď v uvedenej 
dobe bola poistená vec zničená, pokiaľ sa 
v danej veci poisťovateľ a poistený nedohodnú 
inak; 

k) poistený Ie povinný viesť účtovníctvo spôsobom 
a v rozsahu povinnosti stanovených príslušným! 
právnymi predpismi a v prfpade, ak to súvisí 
s poistením alebo so šetrením poistnej udalosti, 
bez zbytočného odkladu predložiť vyžiadané 
účtovné doklady poísťovateľovi, uvedené 
ustanovenie sa neuplatňuje, pnkia' je poisteným 
fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom. 

i Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených 

v bode 1 tohto článku VPP PPKL 08 podstatný vplyv 
na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu 



následku*/ poistnej udalosti, je poisťovateľ oprávnený 
plnenie z poistnej zmluvy znížiť a to aí do celej výšky 
poistného plnenia podľa toho. aký vplyv malo toto 
porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť. 

3. Ak poistený zmari možnosť, aby poisťovala' mohol 
uplatnil právo na náhradu škoc • ' oči tretej osobe 
[bod 1. písm g) tohto článku VPP PPKL 08], alebo ak 
sa prejavia následky takéhoto konania poisteného až 
potom, čo poislovateľ poskytol poistné plnenie, 
poisťovateľ má voči poistenému právo na vrátenie 
poistného plnenia. 

Článok IX. 
Povinností poisťovateľa 

PoistbvattT má okrem povinnosti stanovených 
príslušnými právnymi predpismi aj tieto povinnosti: 
aj prerokovať s poisteným výsledky šetrenia 

nevyhnutného na zistenie nároku, rozsahu a výíky 
poistného plnenia; 

b) v r á u poistenému ním predložené doklady, Ktoré si 
vyžiada. 

Článok X. 
Poistenie prvého rizika 

Ak nie je možné stanoviť poistnú hodnotu podfa článku 
IV. týchto VPP PPKL 08 (najmä pri cudzích veciach, ktoré 
poistený pievzal na základe zmluvy o prácach a výkonoch, 
pH vkladných a šekových knižkách a podobných 
dokumentoch, pri písomnostiach, plánoch a pod.), určí 
poistnú sumu poistený podľa svojho uváženia a svojej 
poistnej potreby. Takto určená poistná suma je hornou 
hranicou poistného plnenia poisťovateľa pre poistné 
plnenia zo všetkých poistných udalostí vzniknutých 
v jednom poistnom období alebo v dobe poistenia, ak bolo 
poistenie dojednané na dobu určitú. V poistnej zmluve 

lusl byť vyslovene uvedené, že ide o poistenie prvého 
rizika. 

článok XI. 
Plnenie poisťovateľa 

1. Poisťovateľ poskytne plnenie v peňažnej forme. 
Plnenie je splatné do 15 dní akonáhle poisťovateľ 
skončil šetrenia nutné k zisteniu rozsahu povinnosti 
poisťovateľa plniť. 

2. Ak holá poistená vec poškodená, vzniká poistenému 
právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené ir j P . aby mu 
poisťovateľ vyplatil: 
a) pri poistení na novú hodnotu sumu 

zodpovedajúcu primeraným nákladom na opravu 
poškodenej veci zníženú o cenu zvyškov 
nahradzovaných častí poš<odenej veci; 

b) pri poistení na časovú hodnotu sumu 
zodpovedajúcu primeraným nákladom na opravu 
poškodenej veci zníženú o cenu zvyškov 
nahradzovaných častí poškodenej poistenej veci. 

3. Ak bola poistená vec odcudzená alebo rničená, 
vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej 
stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil: 
a) pri poistení na novú hodnotu sumu 

zodpovedajúcu nákladom na znovuzriadenie veci 
alebo nákladom, ktoré treba vynalož.: :ia výrobu 
vecí rovnakého druhu a kvaiity v novom stave; 
po/sť . šiel vyplatí nižšiu z uvedených surn, 

b) pri poistení na časovú hodnotu sumu zistenú 
podľa písm a) tohto bodu VPP PPKL Oti zníženú 
o sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebenia 
alebo iného znehodnotenia veci. 

Ak ide u poistné plnenie za zničenú vec, odpočíta sa 
od súm SstEflýtfl podľa písm, a) tohto ceduVPP PPKL 
08 cena zvyškov zničenej veci. 

4. Ak boli poistené zásoby poškodené, vzniká 
poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatii sumu 
potrebnú na ich opravu alebo úpr-ivu. od ktoicj treba 
odpočítať cenu zvyškov poškode"ých zásob a sumu, 
o ktorú sa zmenšili obvyklé náklady spojené 
s ošetrovaním a/alebo iným spracovaním poistených 
zásob, ktoré by bolo inak nutné vynaložiť. 

B. Ak boli poistené zásoby znehodnotené, vzniká 
poistnému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil rozdiel 
medzi ich poistnou hodnotou a skutočnou nodnotou 
po znehodnotení. 

6. Ak boli poistené zásoby odcudzené alebo zničené 
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a ide o zásoby, ktaié poistený vyrobil, vzniká 
poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu 
zodpovedajúcu preukázateľne vynaloženým 
nákladom, ktoré bolo nutné vynaložil na ich výrobu. 
na|viac však sumu, kturú hy poistený oboržal pri ich 
realizácii v dobe poistnej udalosti. Ak ide o zásoby, 
ktoré poistený nevyrobil, vzniká poistenému právo, 
aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu 
nákladom na ich znovuzriadenie, aké by bolo 
nevyhnutné vynaložiť v dobe poistnej udalosti. Od 
takto určeného plnenia sa odpočíta cena zvyikov 
zničených zásob a suma, o ktorú sa zrrenšílr obvyklé 
náklady spojené s ošetrovaním a/alebo iným 
spracovaním poistených zásob, ktoié by bolo inak 
nutné vynaložiť. 

7. Ak bol" poistené vkladné a šusové knižky, platobné 
karty a iné podobné dokumenty, cenné papiere 
a ceniny poškodené, zničené alebo odcud^né, vzniká 
poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil 
náklady na znovuzriadenie a v prípade odcudzenia 
tiež sumu vynaloženú na umorenie u'.'eu: tých 
dokumentov. Ak uvedené dokumenty boli zneužité, 
poistenému vzniká právo, aby mu poisťovateľ vyplatil 
sumu, o którí sa jeho majetok týmto zneužitím 
zmenšil. Poistením však nie sú kryté ušlé úroky 
a osiatr- výnosy. 

8. Ak boli poistené písomnosti, plány, obchodné knihy, 
kartotéky, výkresy, dierne štítky, magnetické pásky, 
magnetické disky, ostatné nosiče dát a záznamy na 
nich poškodené, zničené alebo odcudzené, vzniká 
poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil 
súrnu zodpovedajúcu primeraným preukázateľne 
vynaloženým nákladom na opravu poškodených vecí 
alebo materiálové náklady na reprodukciu vecí 
zničených aleho odcudzených, od ktorej treba 
odpočítať cenu zvyškov poškodenej alebo zničenej 
veci Ak poistený náklady na reprodukciu alebo 
na opravu nevyrábal, je poisťovala? povinný vyplatiť 
len hodnotu materiálu vlaííného do postihnutej 
poistenej veci. 

9. Ak boli poistené veci zvláštnej, kultúrnej a historickej 
hodnoty, umelecká diela a zbierky, pri stanovení 
poistného plnenia sa vždy vychádza zo sumy, ktorá sa 
stanoví ako nižšia z dojednanej poistnej sumv alebo 
zo sumy, ktorú by bolo možné reálne získať predajom 
poistenej vecí bezprostredne pred poistnou udalosťou 
(ďalej len .stanovená suma'). Ďalej sa do|ednáva: 
a) ik boli poistené veci, 5 výnimkou zbierok veci 

(ďalej len .zbierka') poškodené, zničené alebo 
odcudzené, vzniká poistenému právo, aby mu 
poistbvatel vyplatil sumu zodpovedajúcu 
nákladom na uvedenie do pôvodného stavu 
alebo sumu, zodpovedajúcu nákiadom na 
zhotovenie umeleckej alebo umelecko-
•remeselnej kópie Ak nie je možné vec uviesť do 
pôvodného stavu alebo ak nie je možné zhotoviť 
kópiu, vzniká poistenému právo, aby mu 
poisťovateľ vyplatil stanovenú sumu; 

b) ak bola poistená zbierka poškodená cei j alebo 
bola poškodená iba jej časť, vzniká poistenému 
právo, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu 
zodpovedajúcu nákladom na uvedenie do 
pôvodného stavu. Ak nie je možné celú poistenú 
zbierku alebo jej časť uviesť do pôvodného 
stavu, vzniká poistenému právo, aby mu 
poisťovateľ vyplatil zo stanovenej sumy, 
týkajúcej sa postihnutej poistenej zbierky, takú 
sumu, ktorá zodpovedá podielu znehodnotenia 
zbierky vyjadrenému v percentách pred a po 
poistnej udalosti; 

c) ak bola zničená alebo odcudzená iba časť 
poistenej zbierky, vzniká poistenému právo, aby 
mu poisťovateľ vyplatil zo stanovenej sumy, 
týkajúcej sa postihnutej poistenej zbierky, [akú 
sumu, ktorá zodpovedá podielu znehodnotenia 
zbierky vyjadrenému v percentách pred a po 
poistnej udalosti; 

d) ak bola zničená alebn odcudzená celá poistené 
zbierka, vzniká poistenému právo, aby mu 
poisťovateí vyplatil stanovenú sumu 

10 Ak boli poistené cudzie veci poškodené, zničené alebo 
odcudzené, je poisťovateľ povnný poskytnúť plnenie 
len vtedy, ak je poistený povinný vynaloží-' náklady na 
uvedenie poškodenej veci do predchádzajúceho stavu 
alebo 3k poistený už te lo náklady vynaložil. 

3 

11. Ak je poistenie dojednané na novú hodnotu 
3 poistený do 3 rokov po vzniku poistnej udalosti 
nepreukáže, že postihnutú vec opravil, pripadne 
namiesto nej zadovážil novú vec, je poisťovateľ 
povn j plniť len do výšky časovej hodnoty 
postihnutej poistenej veci, od ktorej sa odpočíta cena 
zvyškov postihnutej poistenej veci Leholu i roky je 
možné po dohode poisťovateľa a poisteného skrátiť. 

12. Primeraným nákladom na opravu poistenej veci je 
cena opravy veci alebo jej časti, ktorá je v dobe 
poistnej udalosti v mieste poistenia obvyklá 

13. Plnenie poisťovaieia zistené podt. odchádzajúcich 
bodov tohto článku nesmie presiannuť dohodnutú 
poistnú sumu, ktorá je najvyššou hranicou poistného 
plnenia poisťovateľa. ak nie je dohodnuté inak. 

14. Ak je v čase oistnej udalosti poistná suma stanovená 
poisteným užšia ako poistná hodnota poistenej veci, 
tak poisťovateľ poskytne poistné plnenie, ktoré je 
v rovnakom pomere ku škode, v akom je poistná suma 
k poistnej hodnote (podpoistenie). To neplatí pri 
poistení prvého rizika podľa článku X. VPP PPKL 08. 

I h. Poistné plnenia vyplatené z poistných udalosti, ktoré 
nastali v priebehu jedného poistného obdobia za 
poistenú vec alebo ak je poistenie dohodnuté na dobu 
určitú, ktoré nastali 1 priebehu platnosti poistenia, 
nesmú presiahnuť poistnú sumu u"edenú v poistnej 
zmluve pre túto poistenú vec. 

16. V prípade, ak uvedie poistený poistovaleľa do omylu 
v otázke splnenia podmienok na poskytnutie 
poistného plnenia a takýmto spôsobom sa snaží 
vylákať od poisťovateľa poistné plnenie, poisťovate 
nie je povinný poskytnúť poistné plnenie. 

17. Poisťovateľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy 
primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej 
alebo neúplnej odpovede poisteného bolo určené 
nižšie poistné. 

18. 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 plr.enie 
z poistnej zmluvy odmietnuť, odmietnutím plnenia 
poistenie zanikne. 

lä Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, ktorou M 
rozumie peňažná suma dohodnutá medzi poisteným 
a poisťovateľom v poistnej zmluve, ktorá sa odpočíta 
z plnenia poisťovateľa pri každej poistnej udalosti. Ak 
je však z jedne[ príčiny a v rovnakej dobe poistnou 
udalosťou postihnutých viac poistených vecí z jedne' 
poistnej zmiuvy odpočíta sa len najvyššia dohodnutá 
spoluúčasť. 

20. Poisťovateľ má právo na základe písomnej žiadosti 
poisteného o vinkuláciu poistného plnenia v prospech 
tretej osoby, ktorá bola odsúhlasená poisťovateľom, 
vyplatiť poistné plnenie osobe, v prospech ktorej bolo 
poistné plnenie vinkulované 

Článok XII. 
Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia 

Ak došlo k odcudzeniu poistenej vecí krádežou 
vlámaním alebo lupežou, poisťovateľ je povinný poskytnúť 
poistné slnenie len do výšky limitov poistného plnenia. 
ktoré su stanovené podľa spôsobov zabezpečenia 
hnuteľný: 1 veci, cennosti a iných poistených vecí, a xm-é 
sú uvedené v ooistnej zmluve, zmluvných ustanoveniach, 
u osobitných poistných podmienkach aleho v príslušných 
doložkách, ktoré sú neoddeliteľnou súčastuu poistnej 
zmluvy. 

článok XIII. 
Expertné konanie 

1, Poistený a poisťovateľ sa v prípade nezhody o výške 
plnenia môžu dohodnúť, že výška plnenia hude 
stanovená rzv, expertným konaním. Expertné konanie 
môže byť rozšírené i na ostatné predpoklady práva na 
plnenie. Poistený môže expertné konanie požadoval 

jednosttanným prehlásením voči poistb»atelb"i 
1 Zásady expertného konania: 

a) každá strana písomne určí jedného experta, 
ktorý voči nej nesmie mat žiadne záväzky 
a neodkladne o ňom informuje druhú stranu, 
námietku proti osobe experta možno vzniesť 
pred zahájením jeho činnosti; 



b) určení experti sa dohodnú na osobe tretieho 
experta, ktorý má rozhodujúci hlas v prípade 
nezhody; 

c) expe'ti určení poisteným a poisťovateľom 
spracujú odborný posudok (ďalej len posudok) 
o sporných otázkach oddelene; 

d) experti posudok odovzda|ú zároveň 
poisťovateľovi i poistenému. Ak sa závery 
expertov od seba odlišujú, postúpi poisťovateľ 
obidva posudky expertovi s rozhodujúcim 
hlasom. Ten rozhodne o sporných otázkach 
a odovzdá svoje rozhodnutia poisťovateľovi 
i poistenému, 

e) každá strana hradí náklady svojho experta, 
náklady na činnosť experta s rozhodným hlasom 
hradia rovnakým dielom. 

3. Expertným konaním nie sú dotknuté práva 
a povinnosti poisťovateľa a poisteného stanovené 
právnymi predpismi, poistnými podmienkami 
a poistnou zmluvou. 

článok XIV. 
Výklad pojmov 

1. Krádežou vlámaním sa pre účely týchto VPP PPKL 
08 rozumie prisvojenie si poistenej ve i treťou osobou 
(páchateľom) tak, tt sa jej páchateľ zmocnil dálej 
uvedeným spôsobom: 

a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril 
nástrojmi, ktoré nie sú určené k jeho riadnemu 
otváraniu alebo 

b) do miesta poistenia sa dostal inak ako dvermi 
alebo 

c) v mieste poistenia a skryl a po jeho uzamknutí sa 
poistenej veci zmocnil alebo 

d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom 
alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého 
sa zmocnil krádežou vlámaní- alebo iúpežou 
ale^u 

e) do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal 
alebo ju otvoril nástrojmi, ktoré nie sú určená 
k jej riadnemu otváraniu. 

2. Lúpežou sa rozumie zmocnenie sa poistenej veci 
tak, že páchateľ použil proti poistenému, jeho 
zamestnancovi, inej oprávnenej osobe a/alebo 
osobe poverenej poisteným, násilie alebo hrozbu 
bezprostredného násilia. 

3. Spreneverou sa rozumie prisvojenie si zverenej 
poistenej veci. 

4. Neoprávneným užívaním cudzej veci sa rozumie 
neoprávnené zmocnenie sa poistenej veci s úmyslom 
prechodne ju užívať alebo zmocnenie sa zverenej 
poistenej veci s úmyslom prechodne ju užívať. 

5. Podvodom sa rozumie obohatenie na škodu 
cudzieho majetku tak, že páchateľ uvedie niekoho do 
omylu aiebo využije niekoho omyl. 

6. Zatajením veci sa rozumie prisvojenie si poistenej 
veci, ktorá sa dostala do moci páchateľa nálezom, 
omylom alebo inak bez privolenia oprávnenej osoby. 

7. Úmyselným poškodzovaním cudzej veci sa 
rozumie úmyselné zničenie alebo poškodenie 
poistenej veci. 

3. Zásobami sú materiál, nedokončená výroba, 
polotovary vlastnej výroby výrobky a tovar. 

9. Poisteným je osoba, i. • ktorej majetok sa poistenie 
vzťahuje. 

10. Poistnik je osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom 
poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. V prípade, 
ak poistený sám uzaviera poistnú imfuvu alebo 
niektorá osoba vstupuje do všetkých práv 
a povinností poisteného, ktorý sám uzavel poistnú 
zmluvu, tieto osoby sa považujú zároveň za poistnika, 
ktorý je povinný platiť poistná. 

Článok XV. 
Doručovanie písomnosti 

1. Písomností poisťovateia určené pr poistnika a/alebo 
poisteného sa doručujú na poslednú známu adresu 
poistnika a/alebc poisteného. Poistnik a/alebo 
poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi 
zmenu svojej adresy alebo sídla bez zbytočného 
odkladu. Povinnosť poisťovateľa sa splní, len čo ju 
poistnik a/aleto poistený prevezme. Ak sa písomnosť 
pre nezastihnutie adresáta uloží na pošte a adresát si 

ju v 'jrlslušnej lehote nevyzdvihne, považuje sa 
písomnosť za doručenú dňom, kedy bola uložená, aj 
keď sa adri -;á' o jej uložení nedozvedel. V orípade, 
keď bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako 
nedoručiteľná z dôvodu zmeny adresy, považuje sa za 
doručenú dňom jej vrátenia. 

2. Povinnosť poisťovateľa doručiť písomnosť sa splní 
aj vtedy, ak doručenie písomnosti bolo zmarené 
konaním alebo opomenutím poistnika a/alebo 
poisteného. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak 
poistnik a/alebo poistený prijatie písomnosti 
odmietne. 

3 Písomnosti aoisťovataľa určené poistníkovi a/alebo 
poistenému alebo inej oprávnenej osobe sa 
doručujú spravidla poštou aleuo iným subjektom 
oprávneným doručovať zásielky, môžu však byť 
doručené aj priamo poisťovateiom. 

Článok XVI. 
Ochrana osobných údajov 

Poistnik svojím podpisom na poistnej zmluve 
potvrdzuje, že osobné údaje a ine údaje 
(napr e-mailavá adresa, telefonický kontakt) uvedené 
v poistnej zmluve poskytol poisťovateľovi v zmysle 
osobitných práviiycn nrodpiso" a-'o osobné úi aje 
a iné údaje nevyhnutné na účely uzavretia tejto 
poistnej zmluvy, správy noistenia a na ďalšie účely 
vymedzené v osobitných právnych predpisov, ďalej za 
účelom uplatňovania práv a plnenia povinností 
poisťovateľa voči poislníkov1, očistenému alebo iným 
dotknutým osobám, zdokumentovania činnosti 
poisťovateia, na účely marketingu (najmá značiek, 
produktov a služieb poisťovateľa) s využitím aj iných 
'.amuiiikačných prostriedkov ako poštový styk, na 
účely výkonu dohľadu a na plnenie povinností a úloh 
poisťovateľa podľa príslušných právnych predpisov. 

2. Až do vysporiadania vleikých práv a povinností 
vyplývajúcich zo vzťahu založeného poistnou zmluvou 
dáva poisfijvateľo'ji výslovný písomný súhlas 
s poskytnutím a sprístupnením týchto osobných 
údajov a iných údajov zaisťovniam, ďalej subjektom 
patriacim do skupiny, ktorej súčasťou je poisťovateľ, 
ako aj zmluvným partnerom poisťovateľa alebo iným 
oprávneným subjektom, g to i mimo územia SR 
v súvislosti s uplalnením práv a povinností 
vyplývajúcich z poistnej zmluvy, na účely marketingu 
(najmä značiek, produktov a služieb) a na účely 
výkonu poistovacej činnosti ako aj činnosti, ktorá je 
predmetom oodnikania týchto subjektov, krajinou 
cezhraničného toku je Česká republika a iné Štáty 
v súvislosti s uplatnením práv a plnením povinností 
vyplývajúcich z poistného vzťahu, ktoré zaruču|ú 
primeranú úroveň ochrany osobných údajov, 

3 Poistnik súčasne prehlasuje, že bol oboznámený so 
skutočnosťami vyplývajúcimi l§ 10 ods 1 zákona 
č, 428y20Q2 t. z. o ochrane osobných údajov 
v platnom znení a v prípade, ak sú v tejto poistnej 
zmluve uvedené i sobné údaje a iné údaje ďalšej 
osoby, má od tejto osoby súhlas k použitiu jej 
osobných údajov a inýc i údajov pre potreby 
poisťovateľa. 

4 Poistnik sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť 
poisťovateľovi každú zmenu svojich osobných údajov 
a iných údajov uvecených v poistnej zmluve; 
v opačnom prípade sa má za to, že táto zmena 
nenastala. 

Článok XVII. 
Spôsob vybavovania sťažnosti 

1. Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo strany 
poiste r ŕ _ o a/alebo poistnika na výkon poisťovacej 
činnosti poisťovateľa v súvislosti s uzavretou poistnou 
zmluvou. Sťažnosť musí byť podaná v písomnej forme 
a riadne- doručená poisťovateľovi. 

2. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci 
sa týka. 

3 Poisťovateľ sa bude zaoberať každou sťažnosťou, 
ktorá splna náležitostí podľa bodu 1. a 2. tohto 
článku. 

4 Poistený a/alebo poistnik je povinný na požiadanie 
poisťovateľa doložiť bez zbytočného odkladu 
požadované doklady k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť 
neobsahuje požadované náležitosti alebo poistený 

nedoloží doklady, poisťovateľ je oprávnený vyzvať 
a upozorniť poístnÍKa a/alebo poisteného, že 
v prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní prípadne 
neopraví požadované náležitosti a doklady, nebude 
možné vybavovanie sťažnosti ukončiť I sťažnosť bude 
považovaná za neopodstatnenú 

článok XVIII. 
Príslušnosť súdov 

Všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť 
na základe poistnej zmluvy alebo v súvislosti s nou medzi 
poisťovateiom a poistníkom, poisteným alebo inými 
oprávnenými osobami, spadajú do právomoci súdov SR 
a budú rozhodované podľa právneho poriadku SR. 

Článok XIX. 
Prechodné ustanovenia 

Do dňa 31. 12. 2008 vrátane, je hlavnou menou 
pre účely týchto VPP PPKL 08 slovenská koruna 
.; informatívnou menou je euro. Odo dňa 1 . 1 . 2009 
vrátane, je hlavnou menou pre účely týchto VPP PPKL 08 
euro a informatívnou menou je slovenská koruna 

Pre potreby duálneho zobrazenia finarčných hodnôt 
v týchto VPP PPKL 08 bol použitý konverzný kurz; 
1 EUR = 30,1260 SKk. 

Článok XX. 
Záverečné ustanovenia 

I Konanm alebo opomenutím poisteného alebo 
poistnik.? na účely týchto VPP PPKL 08 sa lozumie aj 
konanie alebo opomenutie fyzických osôb a/alebo 
právnických osôb, pre poisteného alebo poistnika 
činných na základe pracovnoprávneho alebo iného 
zmluvného vzťahu. 

2. Ustanovenia týchto VPP PPKL 08 tykajúce ta 
poisteného sa použijú aj na poistnik.i (pokiaľ je 
poistnik osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na 
inú oprávnenú osobu. 

3. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba 
v písomnej forme, pokiai nie je v týchto VPP PPKL 08 
uvedené inak. 

4. Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať písomnou 
formou dohodou zmluvných strán, pokiaľ nie je vo 
VPP PPKL 08 uvedené inak. Zmeny v poistnej zmluve 
týkajúce sa najmä zmeny mena, priezviska a/alebo 
obchodného mena poistnika, poisteného a/alebo 
zn-eny údajov tykajúcich sa predmetu poistenia, ktoré 
nie sú podstatnou náležitosťou poistnej zmluvy, je 
možné oznámiť poisťovateľovi telefonicky a/alebo 
elektronickou formou; v takom prípade má 
poisťovateľ právo vyžiadať si doplnenie tohto 
oznámenia písomnou formou. 

5. Od ustanovení týchto VPP PPKL 08 je možné sa 
odchýliť v poistnej zmluve a/alebo v osobitných 
poistných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy. 

6. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VPP PPKL 08 stane 
neplatným, ostatné ustanovenia, ktoré nie sú touto 
neplatnosťou dotknuté, zostávajú naďalei v platnosti. 

7 Tieto VPP PPKL 08 sú neoddeliteľnou súčasťou 
poistnej zmluvy. 

8. Ak sa zmení alebo nahradí ustanovenie právneho 
predpisu, na ktorý tieto VPP PPKL 08 odkazujú, nie je 
rým platnost príslušného ustanovenia VPP PPKL 08 
dotknutá a v prípade pochybnosti si má za to, že ide 
o odkaz na nové ustanovenie právneho predpisu, 
ktorým oolo ?menené alebo nahradené pôvodné 
ustanovenie právneho predpisu. 

9. Tieto VPP PPKL 08 nadobúdajú účinnosť dna 
1.10. 2008 a vzťahujú sa na poistné zmluvy uzavreté 
odo dňa účinnosti týchto VPP PPKL 08. 
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JB GENERÁLI 
M SLOVENSKO 

POISTENIE STAVIEB / 2010 

ZMLUVNÉ USTANOVENIA ŽIVELNÉHO POISTENIA 
STAVIEB 
1. Odchýľne od článku I. bodu 4 písm. h) VPP PPZ 08 

dojednáva, že ak diela uvedené v tomto ustanovení 
majú iný ako estetický význam (sú napr. konštrukčnými 
prvkami poistenej stavby), poskytne za ne poisťovateľ 
v prípade poškodenia, zničenia alebo straty poistné 
plnenie až do výšky zodpovedajúcej nákladom na 
opravu alebo znovuzriadenie bežného konštrukčného 
prvku poistenej stavby Poistenie v rozsahu tohoto 
zmluvného ustanovenia živelného poistenia stavieb sa 
však nevzťahuje na zmenšenie alebo stratu umeleckej 
alebo historickej hodnoty stavby alebo jej častí v 
dôsledku poistnej udalosti. 

2. Ak bolo uzavreté poistenie pre prípad poškodenia alebo 
zničenia poistenej veci povodňou alebo záplavou, 
dojednáva sa, že poistený má nárok na vyplatenie 
poistného plnenia z poistných udalostí, ktoré nastali v 
priebehu jedného poistného obdobia poškodením alebo 
zničením poistenej veci alebo súboru vecí povodňou 
alebo záplavou najviac do výšky poistnej sumy uvedenej 
v poistnej zmluve pre túto vec alebo súbor vecí, pričom 
maximálny limit poistného plnenia poisťovatefa je 
v tomto prípade 332.000 €. Tato ustanovenie analogicky 
platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú 
a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden 
poistný rok). 

3. Ustanovenie bodu 2 týchto zmluvných ustanovení platí 
obdobne, ak bolo uzavreté poistenie pre prípad 
poškodenia alebo zničenia poistenej veci zemetrasením 

DOLOŽKY 
Poistenie podľa príslušne] doložky platí len za predpokladu, 
že je to v poistnej zmluve uvedené (odvolávkou na príslušnú 
doložku alebo skratkou doložky). 
Poistenie pre základné poistenie (hlavná stavba) a podľa 
doložiek NA2 a NA3 platí do výšky príslušných limitov 
poistného plnenia uvedených v poistnej zmluve, zmluvných 
ustanoveniach a/alebo v príslušných doložkách. 

Doložka NA2 - Poistenie prenajatých priestorov budovy 
alebo inej stavby 
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa 

poistenou vecou rozumejú všetky pevne zabudované 
stavebné konštrukcie a prvky priliehajúce k vnútorným 
prenajatým priestorom :'.oré su uvedené v poistnej 
zmluve. 

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako 
poistenie prvého rizika, pričom ak nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak, poisťovateľ poskytne poistné 
plnenie z tohto poistenia v rovnakom rozsahu ako v 
prípade, ked:je poistenie uzavreté na časovú hodnotu. 

Doložka NA3 - Poistenie súčastí alebo príslušenstva 
prenajatej budovy alebo inej stavby obstarané na 
náklady poisteného 
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve 

poistenou vecou sú aj pevne zabudované stavebné 
súčasti prenajatej budovy alebo pevne zabudované 
príslušenstvo prenajatej budovy alebo inej stavby 
obstarané preukázateľne na náklady poisteného. 

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako 
poistenie prvého rizika, pričom ak nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak, poisťovateľ poskytne poistné 
plnenie z tohto poistenia v rovnakom rozsahu ako v 
pripade, ked je poistenie uzavreté na novú hodnctu. 

Doložka NA4 - Poistenie súčastí stavieb pre prípad 
poškodenia alebo zničenia poistenej veci akoukoľvek 
udalosťou 
1 Dojednáva sa, že poistenie v rozsahu tejto doložky sa 

vzťahuje na veci alebo súbory vecí, ktoré sú 
Špecifikované v poistnej zmluve a sú súčasťou poistenej 
stavby. 

2. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa 
odchylne od článku II. VPP PPZ 08 poistenie uzaviera 
aj pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenaj veci 
akoukoľvek udalosťou, ktorá nastane nečakane a náhle 
a nie je ďalej vylúčená. Z poistenia v rozsahu tejto 
doložky nevzniká právo na poistné plnenie za 
a) škody spôsobené bezprostredným následkom 

korózie, erózie, oxidácie a akýmkoľvek znečistením 
Za znečistenie sa považuje tiež úmyselné 
poškodenie poistenej veci nápisom, maľbou, rytím a 
iným obdobným spôsobom; 

b) poškodenie alebo zničenie poistenej veci vzniknuté 
pri doprave, premiestňovaní, demontáži, montáži a 
pri jej oprave; 

c) škody spôsobené bezprostredným následkom 
opotrebovania, trvalého vplyvu prevádzky, 
postupného starnutia s tým, že v prípade poistenia 
neónových trubíc a obdobných vecí sa za škody 
vzniknuté postupným starnutím považuje tiež 
vyprchanie plynovej náplne. Plynová náplň sa pre 
účely tohto poistenia považuje za vyprchanú po 
troch rokoch od dátumu výroby poistenej vecí; 

d) odcudzenie alebo stratu 
3. Príslušné ustanovenia VPP PPZ 08, ktoré sa vzťahujú 

na či. II. bod 1 až 3 vyššie uvedených poistných 
podmienok, sa primerane vzťahujú na ustanovenia bodu 
2 tejto doložky. 

4. Dojednáva, že poistnou hodnotou poistených vecí 
v rozsahu tejto doložky je suma, ktorú je treba obvykle 
vynaložiť na znovuzriadenie novej veci toho istého druhu 
a kvality v danom mieste, kde sa poistené veci 
nachádzajú vrátane preukázaných, účelne vynaložených 
nákladov na dopravu, nákladov montáže a prípadných 
colných a iných poplatkov 
Podľa či. X. VPP PPZ 08 sa poistenie, v rozsahu tejto 
doložky, dojednáva jako poistenie prvého rizika. 

5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, z poistenia 
v rozsahu tejto doložky poisťovateľ poskytne poistné 
plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, ked je 
poistenie uzavreté na novú hodnotu. 

Doložka NA5 - Poistenie nákladov na demoláciu, 
vypratanie a odvoz odpadu 
1. V zmysle článku XII. bodu 2 VPP PPZ 08 sa dojednáva, 

že poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na 
primerané preukázané náklady na demoláciu, vypratanie 
a odvoz odpadu potrebné k oprave alebo znovuzriadeniu 
poistenej veci postihnutej poistnou udalosťou, ktoré 
presahujú 2 percentá z poistnej sumy dojednanej pre 
postihnutú poistenú vec, maximálne však do výšky 
dohodnutej poistnej sumy. 
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2. Poistenie v rozsahu tejto doložKy sa uzaviera ako 
poistenie prvého rizika. 

Doložka NA6 - Poistenie nákladov na opravu 
umeleckého, umeleckoremeselného alebo historického 
diela 
1. V prípaae dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa 

v zmysle článku I. bodu 4 písm. h) VPP PPZ 08 
dojednáva, že v prípade vzniku poistnej udalosti 
poisťovateľ nahradí aj preukázané náklady poisteného 
na uvedenie do pôvodného stavu alebo preukázané 
náklady poisteného na zhotovenie umeleckej alebo 
umeleckoremeselnej kópie poisteného diela uvedeného 
v aoistnej zmluve ktoré je stavebnou súčasťou poistenej 
budovv alebo inej stavby. Ak nie je možné poistenú vec 
uviesť do pôvodného stavu alebo ak nie je možné 
zhotoviť kópiu, vzniká poistenému právo, aby mu 
poisťovateľ vyplatil dohodnutú poistnú sumu. 

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva ako 
poistenie prvého rizika. 

Doložka N A 7 - Poistenie na preventívnu poistnú sumu 
1. Pri uzavretí poistenia s dojednaním tejto doložky 

v poistnej zmluve sa stanovená preventívna poistná 
suma pripočíta k poistnej sume predmetu poistenia, pre 
ktorý bola dojednaná, ak bola pri likvidácii poistnej 
udalosti poistná hodnota predmetu poistenia vyššia ako 
jeho poistná suma stanovená pri uzatvorení poistnej 
zmluvy (nepostačiteľnosť poistnej sumy). 

2. V prípade, že sa prejavila nepostačiteľnosť poistnej 
sumy v zmysle bodu 1 tejto doložky, poistený je povinný 
doplatiť poisťovateľovi dvojnásobok poistného, ktoré 
bolo uhradené pri dojednaní poistenia za túto doložku. 
Takto zistenú sumu je poisťovate oprávnený započítať 
voči poistnému plneniu, na ktoré vznikol poistenému 
nárok. 

Doložka NC2 - Poistenie pre prípad poškodenia alebo 
zničenia poistenej veci nárazom dopravného prostriedku 
V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa 
odchylne od článku II. VPP PPZ 08 poistenie dojednáva aj 
pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej budovy alebo 
inej stavby nárazom dopravného prostriedku. Ďalej sa 
dojednáva, že poistenie v rozsahu tejto doložky sa 
nevzťahuje na škody spôsobené dopravným prostriedkom 
prevádzkovaným poisteným alebo osobou blízkou 
poistenému. 

Doložka NC3 - Poistenie pre prípad poškodenia alebo 
zničenia poistenej veci úmyselným konaním 
(vandalizmom) 
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa 

odchylne od článku II. PPZ 08 poistenie dojednáva aj 
pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej budovy 
alebo inej stavby úmyselným konaním (vandalizmom). 

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na 
akékoľvek sklá, zrkadlá neónové trubice (a obdobné 
zariadenia) a na i markízy (vysunuté striešky nad 
vstupom alebo výkladom). Ďalej sa poistenie v rozsahu 
tejto doložky, ak nebude dohodnuté inak, nevzťahuje na 
poškodenie alebo zničenie poistenej veci akýmkoľvek 
znečistením. Za znečistenie sa považuje tiež úmyselné 
poškodenie poistenej veci nápisom, maľbou, rytím 
a iným obdobný spôsobom. 

3. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie z poistenia v rozsahu tejto 
doložky v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je 
poistenie uzavreté na novú hodnotu. 

4. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako 
poistenie prvého rizika. 

Doložka N D 2 - Vzdanie sa námietky podpoistenia 
V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa 
dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo 
súboru poistených vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o 
viac ako 15 percent, ustanovenie článku XI. bodu 15 VPP 
PPZ 08 na účely tejto doložky neplatí. 

Doložka Nv - Poistenie budovy vo výstavbe 
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa 

poistenie vzťahuje na: 
a) Budovu vo výstavbe alebo celkovej rekonštrukcii, na 

kiorú bolo vydané stavebné povolenie, vrátane jej 
stavebných súčastí. 

b) Stavebný materiál a drobná stavebná technika, ktoré 
sú vo vlastníctve poisteného a slúžia k výstavbe alebo 
k rekonštrukcii poistenej budovy. 

2. Poistenie sa nevzťahuje na opustené objekty, kde boli 
pozastavené stavebné alebo rekoštrukčné práce. 

3. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Poistenie končí 
uplynutím 30-teho dňa po dátume vydania kolaudačného 
rozhodnutia k poistené budove vo výstavbe. 

4. Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo 
zničenia poistenej veci poistnými nebezpečenstvami 
uvedenými v či. II ods. 1. a 2. VPP PPZ 08. Poistenie sa 
nevzťahuje na prípady poškodenia alebo zničenia 
poistenej veci poistnými nebezpečenstvími uvedenými 
v či. II, ods. 2. VPP PPZ 08 budovy vo výstavbe bez 
oken, dverí alebo bez strešnej krytiny. 

5. Poistenie sa dojednáva aj pre prípad škôd spôsobených 
krádežnou alebo lúpežou podľa VPP PPKL 08 
poistených vecí uvedených v ods 1 písm. b) tejto 
doložky Nv a/alebo stavebných súčastí. 

6. Ak bola odcudzená poistená vec uvedená v ods. 1 písm. 
b) tejto doložky Nv a/alebo stavebná súčasť, poisťovateľ 
je povinný poskytnut poistné plnenie do sumy 2 000 €, 
ak boli v dobe škodovej udalosti poistené veci 
umiestnené v uzamknutom priestore a všetky vstupné 
dvere do uzamknutého priestoru boli opatrené zámkom 
s cylindrickou bezpečnostnou vložkou, alebo poistené 
veci uvedené v ods. 1 pism. b) tejto doložky Nv boli 
v čase škodovej udalosti umiestnené v uzamknutom 
priestore, ktorý bol uzamknutý bezpečnostním visiacim 
zámkom so strmeňom HARDEND o priemere min. 12 
mm. 

7. Poistenie sa dojednáva na novú hodnotu budovy v čase 
jej dokončenia, za ktoré sa považujú celkové náklady na 
jej novostavbu v mieste poistenia. vrátane 
preukázaných a primeraných nákladov vynaložených na 
projektovú dokumentáciu 

8. Poistený je povinný do 30 dní od právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia zaslať jeho kópiu 
poisťovateľovi. 

Doložka N K 5 - Poistenie stavebných súčastí budovy 
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje aj na 

stavebné súčasti miesta poistenia, napríklad elektrickú 
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zabezpečovaciu signalizáciu, kamerové systémy, ktoré 
zabezpečuje miesto poistenia alebo na schránky. 
ktorých obsah je poistený, ak došlo k ich poškodeniu 
alebo zničeniu konaním páchateľa, ktoré smerovalo 
k odcudzeniu poistenej veci. 

2. Poisteme v rozsahu tejto doložky sa tiež vzťahuje na 
odcudzenie stavebných súčastí miesta poistenia, 
napríklad elektrickej zabezpečovacej signalizácie a 
kamerových systémov, ktoré zabezpečujú miesto 
poistenia, pokiaľ páchateľ pri odcudzení deštrukčné 
prekonal minimálne dva nerozoberateťné spoje alebo sa 
predtým vlámal cez riadne uzamknuté dvere či okná 
(pokiaľ sa jedná o vnútorné stavebné súčasti či vnútorné 
prvky elektrickej zabezpečovacej signalizácie alebo 
kamerových systémov). 

3. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako 
poistenie prvého rizika. 

4. Dojednáva sa, že pri poistení v rozsahu tejto doložky 
poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom 
rozsahu ako v prípade, keď je poistenie uzatvorené na 
novú hodnotu. 

Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom 
poistnom roku poskytne poisťovateľ v rámci poistenia 
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 
700 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €. Toto 
ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na 
dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov 
(jeden poistný rok). 
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GENERALT 
SLOVENSKO 

POISTENIE HNUTEĽNÝCH VECI - ŽIVEL / 2010 

ZMLUVNE USTANOVENIA ZfVELNEHO POISTENIA 
HNUTEĽNÝCH VECÍ 
1. Ak bolo uzavreté poistenie pre prípad poškodenia alebo 

zničenia poistenej veci povodňou alebo záplavou. 
dojednáva sa, že poistený má nárok na vyplatenie 
poistného plnenia z poistných udalostí, ktoré nastali v 
priebehu jedného poistného obdobia poškodením alebo 
zničen/~ poistenej veci alebo súboru vecí povodňou 
alebo ľáplavou najviac do výšky poistnej sumy uvedenej 
v poistnej zmluve pre túto vec alebo súbor vecí, pričom 
maximálny limit poistného pmenia poisťovateľa je v tomto 
prípade 332.000 € za celé poistné obdobie. Toto 
ustanovenie analogicky platí aj v prípade, ak je poistenie 
uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-
ticn mesiacov (jeden poistný rok). 

2. Ustanovenie bodu 1 týchto zmluvných ustanovení platí 
obdobne, ak bolo uzavreté poistenie pre prípad 
poškodenia alebo zničenia poistenej veci zemetrasením. 

DOLOŽKY 
Poistenie podľa príslušnej doložky platí len za predpokladu, že 
je to v poistnej zmluve uvedené (odvolavkou na príslušnú 
doložku alebo skratkou doložky). Poistenie podľa doložek 
MA2, MA3, MB2 a MB3 platí do výšky v nich uvedených 
limitov poistného plnenia automaticky, pokiaľ sa v poistnej 
zmluve dojedná akýkoľvek predmet poistenia hnuteľných vecí 
pre riziko živelných udalostí. 

Doložka MA2 - Poistenie súboru hnuteľných veci 
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté mak, poistenie sa v 

rozsahu tejto doložky vzťahuje na stroje, prístroje, 
zariadenia, dopravné prostriedky, ktorým nie ja 
prideľované evidenčné číslo (ďalej len EČ), inventár a 
hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok 
(okrem zásob). 

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na veci 
uvedené v článku I. bode 4 VPP PPZ 08. 

Doložka MA3 - Poistenie súboru zásob 
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie v 

rozsahu tejto doložky r.a vzťahuje iba na materiál, tovar a 
zásoby vlastnej výroby (nedokončená výroba), polotovary 
vlastnej výroby a výrobky. 

2. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie 
v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na nedokončenú 
stavebnú výrobu, zvieratá, motorové vozidlá, ktorým je 
prideľované evidenčné čislo (dalej len EČ) ako aj prívesy 
motorových vozidiel, ktorým je prideľované EČ, motorky, 
štvorkolky a ťažné stroje. 

Doložka MA4 - Poistenie prevzatých cudzích hnuteľných 
vecí 
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. poistenie 

v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na cudzie hnuteľné 
veci, ktoré poistený prevzal od fyzickej alebo právnickej 
osoby na základe písomného zmluvného vzťahu s touto 
osobou, predmetom ktorého je vykonanie práce alebo 
pracovnej činnosti alebo iného obdobného zmluvného 
vzťahu, ktorý bezprostredne súvisí s predmetom 
podnikateľskej činností poisteného. 
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2. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa 
v rozsahu tejto doložky uzaviera ako poistenie prvého 
rizika, pričom po>sťovateľ poskytne poistné plnenie v 
rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie 
uzavreté na časovú hodnotu. 

Doložka MAS - Poistenie nákladov na demoláciu, 
vypratanie a odvoz odpadu 
1. V zmysle článku XII. bodu 2 VPP PPZ 08 sa dojednáva 

že poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na 
primerané preukázané náklady poisteného na demoláciu, 
vypratanie a odvoz odpadu potrebné k oprave alebo 
znovuzriadeniu poistenej veci postihnutej poistnou 
udalosťou, ktoré presahujú 2 percentá z poistnej sumy 
dohodnutej pre postihnutú poistenú vec, maximálne však 
do výšky dojednanej poistnej sumy. 

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako 
poistenie prvého rizika. 

Doložka MAS - Zvláštne dojednania pre poistenie veci na 
prvé riziko 
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na veci 

alebo súbory vecí, ak sú tieto veci alebo súbory vecí 
špecifikované v poistnej zmluve 

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva ako 
poistenie prvého ri2ika. 

3. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak alebo ak nie je 
poistné plnenie upravené v článku XI. VPP PPZ 08, 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie v rovnakom rozsahu 
ako v prípade, keď je poistenie uzavreté na novú 
hodnotu. 

Doložka MA7 - Poistenie na preventívnu poistnú sumu 
1. Pri uzavretí poistenia s dojednaním tejto doložky sa 

stanovená preventívna poistná suma pripočíta k poistnej 
sume predmetu poistenia, pre ktorý bola dojednaná, ak 
bola pri likvidácii poistnej udalosti poistná hodnota 
predmetu poistenia vyššia ako jeho poistná suma 
stanovená pri uzatvorení poistnej zmluvy 
(nepostačiteľnosť poistnej sumy). 

2. V prípade, že sa prejavila nepostačiteľnosť poistne, sumy 
v zmysle bodu 1 tejto doložky, poistený je povinný 
doplatiť poisťovateľovi dvojnásobok poistného, ktoré bolo 
uhradené pri dojednaní poistenia za túto doložku. Takto 
zistenú sumu je poisťovateľ oprávnený započítať voči 
poistnému plneniu, na ktoré vznikol poistenému nárok. 

Doložka MA8 - Poistenie oprávnene užívaných cudzích 
hnuteľných vecí 
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie 
v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na cudzie hnutelne veci, 
ktoré poistený oprávnene užíva na základe písomného 
zmluvného vzťahu s fyzickou alebo právnickou osobou, 
predmetom ktorého je vykonanie práce alebo pracovnej 
činnosti alebo iného obdobného zmluvného vzťahu, ktorý 
bezprostredne súvisí s predmetom činnosti poisteného. 

Doložka MB2 - Dojednanie pre poistenie vecí 
zamestnancov 
1. Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa 

vzťahuje na veci, ktoré sú definované v článku I. bode 5 
VPP PPZ 08. Poistenie sa nevzťahuje na motorové 
vozidlá, ktorým je prideľované evidenčné čislo (ďalej len 
EČ), ako i na prívesy motorových vozidiel, ktorým je 
prideľované EČ, motorky, štvorkolky, ťažné stroje, 
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lietadla, lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých 
oruhov, plavidlá, lodné motory a zvieratá. Táto výluka sa 
týka i súčastí s príslušenstva vyššie vymenovaných veci. 

2. Poistenie sa v rozsahu tejto doložky uzaviera ako 
poistenie prvého rizika, 

3. Dojednáva sa, že pri poistení touto doložkou poisťovateľ 
poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v 
prípade, keď je poistenie uzavreté na časovú hodnotu. 

4. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom 
poistnom období poskytne poisfovater v rámci poistenia 
v zmysle tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 
350 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €. 
Toto ustanovenie piati aj v prípade, ak je poistenie 
uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-
tich mesiacov (jeden poistný rok). 

Doložka MB3 - Dojednanie pre poistenie platných 
tuzemských i cudzozemských štátoviek, bankoviek, 
obežných mincí a cenin 
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako 

poistenie prvého rizika. 
2. Dojednáva sa, že v prípade poškodenia bankoviek a 

minci (ďalej len peniaze), poskytne poistovateľ poistné 
plnenie v hodnote poškodených peňazí po odpočítaní 
náhrady, ktorú možno získať v banke v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich 
poskytovanie náhrad za necelé a poškodené peniaze. 

3. Dojednáva sa, že v prípade zničenia aíebo straty peňazí 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie v hodnote zničených 
alebo stratených peňazí. 

4. Dojednáva sa, že pokiaľ vydavateľ cenín umožni 
poistenému výmenu poškodených cenín za 
nepoškodené, uhradí poisťovateľ len poplatky spojené 
s ich výmenou. 

5. Dojednáva sa. že v prípade zničenia alebo straty peňazí 
a cenin poskytne poisťovateľ poistné plnenie v hodnote 
zničených alebo stratených peňazí a cenín. 

6. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom 
poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia 
v zmysle tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 
350 € za všetky peniaze a ceniny so spoluúčasťou 30 €. 
Toto ustanovenie piati aj v prípade, ak je poistenie 
uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-
tich mesiacov (jeden poistný rok). V zmysle článku III. 
bodu 3 VPP PPZ 08 sa dojednáva, že peniaze a ceniny 
do výšky 350 € musia byť uložené v úschovnom objekte 
(pričom sa nevyžaduje ohňovzdornosť objektu). 

Doložka MB4 - Dojednanie pre poistenie veci zvláštnej, 
kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty 
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na veci 

glebo súbory vecí, ak sú tieto veci alebo súbory vecí 
špecifikované v poistnej zmluve. 

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako 
poistenie prvého rizika. 

Doložka MC2 - Poistenie pre prípad poškodenia alebo 
zničenia poistenej veci nárazom dopravného prostriedku 
Odchylne od článku II. VPP PPZ 08 sa poistenie v rozsahu 
tejto doložky ďalej uzaviera aj pre prípad poškodenia alebo 
zničenia poistenej veci nárazom dopravného prostriedku. 
Poistenie sa však nevzťahuje na škody spôsobené dopravným 
prostriedkom prevádzkovaným poisteným alebo osobou 
blízkou poistenému. 

Doložka M18 - Poistenie veci pri vnútroštátnej doprave 
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa 

článok II. VPP PPZ 08 doplna v nasledovnom znení' 
Poistenie sa uzaviera pre prípad poškodenia alebo 
zničenia poistenej veci udalosťou uvedenou v článku II. 
bodoch 1, 2 a 3 VPP PPZ 08 a ďalej pre prípad 
poškodenia alebo zničenia poistenej veci pri dopravnej 
nehode alebo jej straty následkom dopravnej nehody. Ak 
došlo k poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci pri 
dopravnej nehode alebo jej strate následkom dopravnej 
nehody, poistenému vzniká právo na poistné plnenie len 
vtedy, ak bola táto nehoda prešetrená políciou. Za 
dopravnú nehodu sa pre účely tohto poistenia nepovažuje 
poškodenie dopravného prostriedku iba dopravovanými 
vecami. 

2. Článok I. bod 1 VPP PPZ 08 sa v prípade dojednania 
tejto doložky v poistnej zmluve mení nasledovne: 
Poistenie sa vzťahuje na hnuteľné veci, vlastníkom 
ktorých je poistený, dopravované dopravným 
prostriedkom uvedeným v poistnej zmluve vlastným 
menom a na vlastný účet poisteného. Poistenie sa 
nevzťahuje na zbrane a strelivo a na veci, ktoré sú 
uvedené v článku I. bode 4 písm. a), b), c) VPP PPZ 08. 
Ďalej sa poistenie nevzťahuje na obsah automatov 
uvedených v článku I. bode 4 písm. f) VPP PPZ 08. 

3. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa 
článok III. PPZ 08 mení nasledovne: 
Pri doprave vecí je miestom poistenia územie Slovenskej 
republiky. Pokiaľ je dohodnuté územie Euópa. rozumie sa 
tým geografické územie Európy, s výnimkou 
nasledujúcich štátov: Ukrajina, Bielorusko, Ruská 
federácia, Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, 
Macedónsko. Albánsko, Moldavsko, Azerbajdžan, 
Gruzínsko a Arménsko, ak nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak. 
Doprava vecí začína prevzatím poistenej veci za účelom 
bezprostredne naväzujúcej dopravy a končí odovzdaním 
poistenej veci v mieste dodávky. 

4. Poistenie sa v rozsahu tejto doložky uzaviera ako 
poistenie prvého rizika. 

5. Poistenie sa v rozsahu tejto doložky uzaviera aj pre 
prípad odcudzenia prepravovaných hnuteľných vecí, ak k 
odcudzeniu došlo v súvislosti s požiarom, výbuchom, 
pádom stromu, stožiaru alebo iných predmetov alebo 
dopravnou nehodou vozidla, ktoré je vo vlastníctve 
poisteného vykonávajúceho prepravu. Právo na poistné 
plnenie vznikne poistenému len za predpokladu, že 
poistený bol pri uvedených udalostiach zbavený možnosti 
sa o poistené veci starať. Za dopravnú nehodu sa pre 
účely tohto poistenia nepovažuje poškodenie dopravného 
prostriedku iba dopravovanými vecami. 

6. Poistné plnenie v prípade dojednania tejto doložky 
poisťovateľ poskytne podľa článku XI. bodu 2 písm. b) a 3 
písm. b) VPP PPZ 08. 

Doložka MD2 - Vzdanie sa námietky podpoistenia 
V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa 
dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo 
súboru poistených vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o 
viac ako 15 percent, ustanovenie článku XI. bodu 15 VPP PPZ 
08 na účely tejto doložky neplatí. 

ZUPPZHV10 
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4R GENERÁLI 
m SLOVENSKO 

POISTENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ - KRÁDEŽ VLÁMANÍM 
ALEBO LÚPEŽ 

ZMLUVNÉ USTANOVENIA POISTENIA PRE PRÍPAD 
ŠKÔD SPÔSOBENÝCH KRÁDEŽOU VLÁMANÍM ALEBO 
LÚPEŽOU 
Limity poistného plnenia poisťovateľa, ktoré sú najvyššou 
hranicou poistného plner a poisťovateľa v prípade poistnej 
udalosti a povinné spôsoby zabezpečenia poistenej hnuteľnej 
veci pre jednotlivé limity poistného plnenia sú uvedené 
v doložke K20, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy. 

DOLOŽKY 
Poistenie podľa príslušnej doložky platí ten za predpokladu, 
že je to v poistnej zmluve uvedené (odvolávkou na príslušnú 
doložku a/alebo skratkou doiožky). Poistenie podľa doložiek 
KB2, KB3 a KB5 platí do výšky v nich uvedených limitov 
poistného plnenia automaticky, pokiaľ sa v poistnej zmluve 
dojedná akýkoľvek predmet poistenia hnuteľných vecí pre 
riziko krádeže vlámaním alebo lúpeže. 

Doložka K A 2 - Poistenie súboru hnuteľných vecí 
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie 

v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na stroje, prístroje, 
zariadenia, dopravné prostriedky, ktorým nie je 
prideľované evidenčné číslo (ďalej len EČ), inventár a 
na hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok 
(okrem zásob). 

2. Poistenie sa nevzťahuje na veci uvedené v článku I. 
bode 4 VPP PPKL 08. 

3. Poistenie je možné dohodnúť v poistnej zmluve aj ako 
poistenie prvého rizika (KA21). 

Doložka KA3 - Poistenie súboru zásob 
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie v 

rozsahu tejto doložky sa vzťahuje iba na materiál, 
nedokončenú výrobu, polotovary vlastnej výroby, 
výrobky a tovar. 

2. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa 
nevzťahuje na neookončenú stavebnú výrobu, zvieratá, 
motorové vozidlá, ktorým je prideľované evidenčné číslo 
(dalej len EČ) ako aj prívesy motorových vozidiel, ktorým 
je prideľované EČ, motorky, štvorkolky a ťažné stroje. 

3. Poistenie v rozsahu tejto doložky je možné dojednať 
v poistnej zmluve aj ako postenie prvého rizika (KA31). 

Spoločné ustanovenia k Doložke KA2 a KA3 o DPH 
Ak je poistený platiteľom DP :, poisťovatel poskytne v 
prípaae poistnej udalosti odcudzením v zmysle VPP PPKL 
08 vecí poistenýc i nodľa doložiek KA2 a KA3 poistné plnenie 
vrátane DPH v nasledovnom rozsahu. DPH bude poistenému 
vyplatená len do výšky zodpovedajúcej sume, ktorú je 
poistený ako platiteľ dane z pridanej hodnoty povinný odviesť 
do štátneho rozpočtu SR v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Výška poistného plnenia alebo súčet 
poistných plnení vrátane DPH z poistných udalostí, ktoré 
nastali v priebehu jedného poistného obdobia, za poistenú 
vec alebo súbor vecí sú limitované výškou poistnej sumy 
uvedenej v poistnej zmluve pre túto vec alebo súbor veci. 
Uvedená suma je maximálnym limitom poistného plnenia 
poisťovateľa. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je 
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poistenie uzatvorene na dobu určitú a to aj kratšiu ako na 
dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok). 

Doložka KA4 - Poistenie prevzatých cudzích hnuteľných 
vecí 
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie 

v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na cudzie inuteľne 
veci, ktoré poistený prevzal od fyzickej alebo právnickej 
osoby na základe písomného zmluvného vzťahu s touto 
osobou, predmetom ktorého je vykonanie práce alebo 
pracovnej činnosti alebo iného obdobného zmluvného 
vzťahu, ktorý bezprostredne súvisí s predmetom 
podnikatelskej činnosti poisteného. 

2. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie 
v rozsahu tejto doložky sa uzatvára ako poistenie prvého 
rizika. 

3. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poisťovatel' 
poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v 
prípade, keď je poistenie uzatvorene na časovú hodnotu. 

Doložka KA6 - Zvláštne ustanovenia pre poistenie veci 
na prvé riziko 
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na veci 

alebo súbory veci, ak sú tieto veci alebo súbory vecí 
špecifikované v poistnej 2mluve. 

2. Poistenie sa dojednáva ako poistenie prvého rizika. 

3. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak alebo ak nie 
je poistné plnenie upravené v článku XI. VPP PPKL 08, 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie v rovnakom 
rozsahu ako v prípade, keď je poistenie uzatvorené na 
novú hodnotu. 

Doložka KA7 - Poistenie na preventívnu poistnú sumu 
1. Pri uzavretí tohto poistenia s dojednaním tejto doložky 

sa stanovená preventívna poistná suma pripočíta k 
poistnej sume predmetu poistenia, pre ktorý bola 
dojednaná, ak bola pri likvidácii poistnej udalosti poistná 
hodnota predmetu poistenia vyššia ako jeho poistná 
suma (nepostačiteľnosť poistnej sumy). 

2. V prípade, že sa prejavila nepostačiteľnosť poistnej 
sumy v zmysle bodu 1 tejto doložky, poistený je povinný 
doplatiť poisťovateľoví dvojnásobok poistného, ktoré 
bolo uhradené pri dojednaní poistenia ~:a túto doložku. 
Takto zistenú sumu je poisťovateľ oprávnený započítať 
voči poistnému plneniu, na ktoré vznikol poistenému 
nárok. 

Doložka KA8 - Poistenie oprávnene užívaných cudzích 
hnuteľných vecí 
1, Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie 

v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na cudzie hnuteľné 
veci, ktoré poistený oprávnene užíva na základe 
písomného zmluvného vzťahu s fyzickou alebo 
právnickou osobou a ktoré zodpovedajú a bezprostredne 
súvisia s predmetom činnosti poisteného. 

2. Poistenie je možné dojednať v poistnej zmluve aj ako 
poistenie prvého rizika (KA81). 
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Doložka KB2 - Ustanovenie pre poistenie vecí 
zamestnancov 
1. Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa 

vzťahuje na veci, ktoré sú definované v článku I. bode 5 
VPP PPKL 08. Poistenie sa nevzťahuje na motorové 
vozidlá, ktorým je prideľované evidenčné číslo (ďalej len 
EČ), ako i na prívesy motorových vozidiel, ktorým je 
prideľované EC, motorky, štvorkolky, ťažné stroje, 
lietadlá, lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých 
druhov, plavidlá, lodné motory a zvieratá. Táto výluka sa 
týka i súčastí a príslušenstva týchto vyššie 
vymenovaných vecí. 

2. Poistenie sa uzaviera ako poistenie prvého rizika. 
3. Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie v 

rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie 
uzatvorené na časovú hodnotu. 

4. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom 
poistnom roku poskytne poisťovateľ v rámci poistenia 
v rozsahu tejto doložky poistné p!nenie najviac do výšky 
350 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 i. 
Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie 
uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-
tich mesiacov (jeden poistný rok). 

Doložka KB3 - Ustanovenie pre poistenie platných 
tuzemských i cudzozemských bankoviek, obežných 
minci a cenín 
i. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako 

poistenie prvého rizika. 

2. Dojednáva sa. že v prípade poškodenia bankoviek a 
obežných mincí (ďalej len peniaze), poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie v hodnote poškodených 
peňazí po odpočítaní náhrady, ktorú možno získať v 
banke v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov upravujúcich poskytovanie náhiad za necelé a 
poškodené peniaze. 

3. Dojednáva sa, že pokiaľ vydavateľ cenín umožní 
poistenému výmenu poškodených cenín za 
nepoškodené, uhradí poisťovateľ len poplatky spojené 
s ich výmenou. 

4. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo odcudzenia 
peňazi a cenín poskytne poisťovateľ poistné plnenie v 
hodnote zničených ai (bo odcudzených peňazí a cenín. 

5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom 
poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia 
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 
350 € za všetky peniaze a ceniny so spoluúčasťou 30 €. 
Toto ustanovenie piati aj v prípade, ak je poistenie 
uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-
tich mesiacov (jeden poistný rok). V zmysle článku III. 
bodu 2 VPP PPKL 08 sa dojednáva, že peniaze a ceniny 
do výšky 350 € budú uložené v úschovnom objekte 
(pričom sa nevyžaduje ohňovzdornosť objektu). 

Doložka KB4 - Ustanovenie pre poistenie veci zvláštnej, 
kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty 
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na veci 

alebo súbory vecí, ak sú tieto veci atebo súbory vecí 
špecifikované v poistnej zmluve. 

2 Poistenie sa uzaviera ako poistenie prvého rizika. 

Doložka KB5 - Ustanovenie pre poistenie stavebných 
súčastí, elektrickej zabezpečovacej signalizácie 
{poplachový systém), kamerových systémov a schránok 
i. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje aj na 

stavebné súčasti miesta poistenia, napríklad elektrickú 
zabezpečovaciu signalizáciu, kamerové systémy, ktoré 
zabezpečuje miesto poistenia, alebo na schránky, 
ktorých obsah je poistený, ak došlo k ich poškodeniu 
alebo zničeniu konaním páchateľa, ktoré smerovalo 
k odcudzeniu poistenej veci. 

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa tiež vzťahuje na 
odcudzenie stavebných súčasti miesta poistenia, 
napríklad elektrickej zabezpečovacej signalizácie a 
kamerových systémov, ktoré zabezpečujú miesto 
poistenia, pokiaľ páchateľ pri odcudzení deštrukčné 
prekonal minimálne dva nerozoberateľné spoje alebo sa 
predtým vlámal cez riadne uzamknuté dvere či okná 
(pokiaľ sa jedná o vnútorné stavebné súčasti či vnútorné 
prvky elektrickej zabezpečovacej signalizácie alebo 
kamerových systémov). 

3. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzatvára ako 
poistenie prvého rizika. 

4. Dojednáva sa, že pri poistení v rozsahu tejto doložky 
poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom 
rozsahu ako v prípade, ked je poistenie uzatvorené na 
novú hodnotu. 

5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, vjednom 
poistnom roku poskytne poisťovateľ v rámci poistenia 
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 
700 € za všetky veci so spoluúčasťou 30 €. Toto 
ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté 
na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich 
mesiacov (jeden poistný rok). 

Doložka KC3 - Poistenie pre prípad poškodenia alebo 
zničenia veci úmyselným konaním (vandalizmom) 
1. Poistenie hnuteľných vecí sa v prípade dojednania tejto 

doložky v poistnej zmluve uzatvára aj pre poistné 
nebezpečenstvo úmyselného poškodzovania veci 
(vandalizmus) podľa či. II. bodu 2 VPP PPKL 08. 
Poistenie sa však nevzťahuje na škody vzniknuté 
úmyselným konaním poisteného alebo inej osoby na 
podnet alebo s vedomím poisteného. Odchylne od či. II 
bodu 2 VPP PPKL 08 sa poistenie v rozsahu tejto 
doložky dojednáva aj pre prípady, kedy páchateľ nebol 
zistený. 

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzatvára ako 
poistenie prvého rizika. 

Doložka KD2 - Vzdanie sa námietky pod poistenia 
V rozsahu tejto doložky sa dojednáva, že ak sa poistná 
hodnota poistenej veci alebo súboru vecí do doby poistnej 
udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku 
XI. bodu 14 VPP PPKL 08 neplatí. 
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JE GENERÁLI 
ÉÉÉ SLOVENSKO Doložka K2o 

Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia hnuteľných vecí stanovené na základe ČI. XII. VPP PPKL 08 

1. V zmysle článku XII. VPP PPKL 08 sa dojednáva, že ak dojde k odcudzeniu poistených vecí krádežou vlámaním alebo 'úpežou, poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie podľa ostatných ustanovení poistnej zmluvy a VPP PPKL 08, avšak v súčte za všetky poistené veci maximálne do 
výšky limitov, ktoré sú uvedené v tabuľkách 1 až 4, a to v závislosti od spôsobu a kvality prvkov zabezpečenia, ktoré páchateľ v dobe poistnej 
udalosti prekonal s tým, že za veci uvedené v či. I. bode 4 plsm. a), b), c) a g) poskytne poisťovateľ poistné plnenie len vtedy, pokiaľ boli tieto veci 
umiestnené v uzamknutej schránke v zmysle stupňa zabezpečenia 211 až Z14 tabuľky t. 1 alebo boli prepravované v zmysle stupňov 
zabezpečenia Z28 až 233 tabuľky č. 4. 

2 Koeficient vstupní zabezpečenia Z18 závisí aj od rizikového typu prevádzky, v ktorej sa poistené hnuteľné veci nachádzajú a ktorý je uvedený 
v poistnej zmluve. Pokiaľ sa rizikový typ v poistnej zmluve neuvedie, platí koeficient limitu plnenia stanovený pre rizikový typ R3. 

3. Poistenie pre prípad odcudzenia vecí (peňazí alebo cenín) lúpežou pri preprave sa dojednáva ako poistenie prvého rizika podľa článku X. 
VPP PPKL 08. V zmysle článku III., bodu 3 VPP PPKL 08 sa dojednáva, že miestom poistenia je územie Slovenskej republiky. Preprava 
začína prevzatím vecí a končí ich odovzdaním v mieste dodávky a musí byť vykonávaná za prítomnosti osôb vykonávajúcich 
a sprevádzajúcich prepravu. 

TABUĽKA í. 1 

Stupne zabezpečenia a limity plnenia pre odcudzenie veci krádežou vlámaním zo zamknutého miesta poistenia. Stupne zabezpečenia Z11 až 
274 sa vzťahujú na veci v zmysle čt. I. bodu 4 písma), b), c) a g) VPP PPKL 08, pokiaľ nie je v stupni zabezpečenia uvedená len niektorá z týchto veci. 

Stupeň za
bezpečenia 

ZO 

Z1 

22 

23 
Z4 

ZS 

Z6 

Z7 

za 

Z9 

Z10 

Z11 

Z12 

Z13 

Z14 

Z15 

Z16 

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), ktorú páchateľ prekonal 

Ak vstupné dvere, ktoré páchateľ prekonal, nespĺňajú ani stupeň zabezpečenia Z1. 

Vstupné dvere v zmysle bodu 2 alebo 13 výkladu pojmov tejto doložky sú uzamknuté zámkom s cylindrickou vložkou aiebo 
bezpečnostným visiacim zámkom. 

Okno, iná presklenná časť alebo zvonku prístupný otvor (svetlík a pod), ktorých dolná časť je nižšie než 2,5 m nad 
okolitým terénom alebo nad priľahlými a ľahko prístupnými konštrukciami (schodište, ochodze, pavlače, inštalované 
lešenáríMä konštrukcie, prístavky a pod.). 

Múr (stena), strop, podlaha nespĺňajúce stupeň zabezpečenia Z10. 

Vstupné dvere plné v zmysle bodu 2 výkladu pojmov tejto doložky sú uzamknuté bezpečnostným uzamykacím systémom 
alebo kombináciou zámku s bezpečnostnou cylindrickou vložkou, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy min. v 
bezpečnostnej triede 4 a bezpečnostného kovania. Ďalej sú dvere vybavené zábranami proti vysadeniu a vyrazeniu. 
Pokiaľ ide o dvojkrídlové dvere, sú ďalej tieto dvere vybavené zabezpečením proti vyháčkovaniu . 

Vstupné dvere plné v zmysle bodu 2 výkladu pojmov tejto doložky sú uzamknuté bezpečnostným uzamykacím systémom 
alebo kombináciou zámku s bezpečnostnou cylindrickou vložkou, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy najmenej v 
bezpečnostnej triede 4, a bezpečnostného kovania. Ďalej sú dvere uzamknuté prídavným bezpečnostným zámkom 
a ďalej sú vybavené zábranami proti vysadeniu a vyrazeniu. Zárubne dverí sú zabezpečené proti roztiahnutiu. Pokiaľ ide 
o dvojkrídlové dvere, sú ďalej tieto dvere vybavené zabezpečením proti vyháčkovaniu. 

Vstupné dvere plné v zmysle bodu bodu 2 výkladu pojmov tejto doložky sú uzamknuté bezpečnostným uzamykacím 
systémom alebo kombináciou zámku s bezpečnostnou cylindrickou vložkou, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy min. 
v bezpečnostnej triede 4, a bezpečnostného kovania. Ďalej sú dvere uzamknuté ďalšim trojbodovým rozvorovým 
zámkom alebo bezpečnostnou dverovou dvojstrannou závorou 

Vstupné bezpečnostné dvere sú uzamknuté všetkými inštalovanými zámkami. 

Okno, iná presklenná časť alebo zvonku prístupný otvor (svetlík apod), ktorých dolná časť je umiestnená nižšie než 2,5 m 
nad okolitým terénom alebo nad priľahlými a ľahko prístupnými konštrukciami (schodište, ochodze, pavlače, inštalované 
lešenárske konštrukcie, prístavky a pod), sú vybavené funkčnou okenicou, roletou, mrežou alebo bezpečnostným 
zasklením. 

Okno, iná presklenná časť alebo zvonku prístupný otvor (svetlík a pod.), ktorých dolná časť je umiestnená vyššie než 2,5 
m nad okolitým terénom alebo nad priľahlými a ľahko prístupnými konštrukciami (schodište, ochodze, pavlače, 
inštalované lešenárske konštrukcie, pristavky a pod.). 

Múr (stena) má hrúbku najmenej 15 cm a je zhotovená z plných tehál min. pevnosti P-10 alebo z iného, z hľadiska 
mechanickej odolnosti proti krádeži vlámaním ekvivalentného materiálu. Strop, podlaha a zabezpečenie otvorov (okrem 
okien a dverí) musi vykazovať min. rovnakú mechanickú odolnosť proti krádeži vlámaním ako múr (stena). 

Príručná pokladnica, registračná pokladňa alebo iný úschovný objekt (rfate| len pokladňa) a ak páchateľ prekonal aj minimálne 
niektorý zo stupňov zabezpečenia uzamknutého priestoru Z1, 72 alebo Z10. Tento stupeň plnenia platí len pre peniaze 
a ceniny. 
Trezor, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy v bezpečnostnej triede 0, a ak páchateľ prekonal aj minimálne niektorý zo 
stupňov zabezpečenia uzamknutého priestoru Z1, Z2 alebo Z10. 

Trezor, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede I, a ak páchateľ prekonal aj minimálne 
niektorý zo stupňov zabezpečenia uzamknutého priestoru Z1 ,Z2 alebo Z10. 

Trezor, ktorý spĺňa požiadavky poslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede II, a ak páchateľ prekonal aj minimálne 
niektorý zo stupňov zabezpečenia uzamknutého priestoru Z1 ,Z2a lebo Z10. 

Limit plnenia 
v€ 

332 

3.320 

3.320 

332 

9.960 

16.600 

24.900 

33.200 

33.200 

33.200 

33.200 

3.320 

5.000 

9.960 

16.600 

Ak však páchateľ prekonal aj minimálne niektorý zo stupňov zabezpečenia uzamknutého priestoru Z4 až 23, zvyšuje sa limit plnenia v 
pokladni alebo trezore pre príslušnú bezpečnostnú triedu koeficientom 1,2. 

Ak sú konštrukčné prvky, resp. priestor súčasne zabezpečené funkčným systémom E2S s poplachovým hlásením na akustické a optické 
výstražné zariadenie, zvyšuje sa príslušný limit plnenia pri stupni zabezpečenia Z1 až Z15 koeficientom 1,3. 
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TABUĽKA č. 1 - pokračovanie 

Stupeň za
bezpečenia 

Z17 

Z18 

Z19 

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), ktoré páchateľ prekonal Limit plnenia 
v€ 

Ak sú konštrukčné prvky, resp. priestor súčasne zabezpečené funkčným systémom EZS s poplachovým hlásením cez aulomatický telefónny I 
volič minimálne na dve nezávislé telefónne stanice, zvyšuje sa prislusrvý limit plnenia pri stupni zabezpečenia Z1 až Z10 koeficientom 3,0 
a pri stupni zabezpečenia Z11 až Z15 koeficientom 2,0. 
Ak sú konštrukčné prvky, resp. priestor súčasne zabezpečené funkčným systémom EZS s poplachový: i ilásenim n; PCO, zvyšuje sa 1 
prislušný limit plnenia pri stupni zabezpečenia Z1 až Z10 koeficientom 5,0 pre rizikový typ R3 a 10,0 pre rizikové typy R1 a R2 a pri stupni 
zabezpečenia Z11 až Z15 koeficientom 5,0. 

Podľa zvláštneho dojednania uvedeného v poistnej zmluve. | 

TABUĽKA Č. 2 

Stupne zabezpečenia a limity plnenia pre odcudzenie veci krádežou vlámaním zo zamknutého miesta poistenia (voľného priestranstva) 
Stupeň za
bezpečenia 

Z20 

Z21 

Z22 

Z23 

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), ktoré páchateľ prekonal 

Aj dôjde k odcudzeniu vecí, ktoré nemožno pre ich značnú hmotnosť, objem alebo z prevádzkových dôvodov umiestniť 
do uzamknutého miesta poistenia, a preto sú umiestené na voľnom priestranslve, ktoré je vybavené funkčným oplotením 
s riadne uzavretými a uzamknutými vrátamí bez možností voľného vstupu a minimálnou výškou 160 cm, je poistné 
plnenie za všetky poistené veci 

alebo sú veci zabezpečené spôsobom uvedeným v rozsahu stupňa Z20 a ďalej sú strážené kvalifikovanou t nočnou 
najmenej lednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služobnou krátkou strelnou zbraňou alebo sprevádzanou 
služobným psom. 

alebo sú veci zabezpečené spôsobom uvedeným v rozsahu stupňa Z20 a ďalej sú strážené kvalifikovanou funkčnou 
najmenej jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služobnou krátkou strelnou zbraňou a sprevádzanou 
služobným psom 

Limit plnenia 
v€ 

1.660 

24.900 

66.400 

Podľa zvláštneho dojednania uvedeného v poistnej zmluve. 

TABUĽKA Č. 3 

Stupne zabezpečenia a limity plnenia pre odcudzenie veci lúpežou v mieste poistenia 
Stupeň za
bezpečenia 

Z24 
Z2S 

Z26 

Z27 

Prekážky zabezpečenia, ktoré páchateľ prekonal 

Aj dôjde k odcudzeniu vecí lúpežou, je poistné plnenie za všetky poistené veci. 

alebo ak je v čase poistnej udalosti zapojená funkčná EZS, ktorej signál z tiesňových hlásičov prepadnutia, napr. 
tiesňových tlačidiel a pod., je vyvedený na PCO polície alebo súkromnej bezpečnostnej služby so stálou obsluhou, 
alebo ak sú veci trvalo strážené kvalifikovanou funkčnou najmenej jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou 
služobnou krátkou strelnou zbraňou alebo sprevádzanou služobným psom. 

alebo ak je v čase poistnej udalosti zapojená funkčná EZS, ktorej signál z tiesňových hlásičov prepadnutia, napr. 
tiesňových tlačidiel a pod., je vyvedený na PCO polície alebo súkromnej bezpečnostnej služby sa stálou obsluhou, a ak 
sú veci trvalo strážené kvalifikovanou funkčnou najmenej jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou 
služobnou krátkou strelnou zbraňou alebo sprevádzanou služobným psom. Ostraha nesmie mať možnosť zapnúť alebo 
vypnúť EZS. 

Limit plnenia 
v€ 

3.320 

24.900 

66.400 

Podľa zvláštneho dojednania uvedeného v poistnej zmluve. 

TABUĽKA Č.4 

Stupne zabezpečenia a limity plnenia pre odcudzenie vecí lúpežou pri preprave cenností 
Stupeň za
bezpečenia 

Z28 

Z29 

Z30 

Z31 

Z32 

Z33 

Prekážky zabezpečenia, ktoré páchateľ prekonal 

ak su cenností prepravované jednou osobou, ktorá je vybavená obranným sprayom a prepravované cennosti sú uložené 
v pevnej, riadne uzavretej taške alebo kufri. 

ak sú cennosti prepravované jednou osobou, ktorá je vybavená obranným sprayom a prepravované cennosti sú uložené 
a uzamknuté v bezpečnostnom kufri alebo ak sú prepravované dvoma osobami vybavenými obranným sprayom 
a prepravované cenností sú uložené v pevnej, riadne uzavretej taške alebo kufri. 

ak sú cennosti prepravované jednou osobou, ktorá je vybavená obranným sprayom a prepravované cennosti sú uložené 
a uzamknuté v bezpečnostnom kufri, ktorý súčasne so zvukovým signálom vypúšťa do okolia signalizačný dym alebo ak 
sú prepravované dvoma osobami, ktoré sú vybavené obranným sprayom a prepravované cennosti su uložené 
a uzamknuté v bezpečnostnom kufri. 

ak sú cennosti prepravované dvoma osobami, ktoré sú vybavené obranným sprayom a prepravované cennosti sú 
uložené a uzamknuté v bezpečnostnom kufri, ktorý súčasne so zvukovým signálom vypúšťa do okolia signalizačný dym a 
kufor na prepravu je vo vnúlri vybavený farbiacim modulom. 

ak je preprava vykonávaná dvomi osobami v osobnom automobile, pričom jedna osoba je vybavená obranným sprayom 
a druhá je ozbrojená nabitou strelnou zbraňou pripravenou na obranu a prepravované cennosti sú uložené a 
zabezpečené spôsobom uvedeným pod Z31 najmenej v dvoch kufroch 

Limit plne
nia v€ 

1.660 

3.320 

8.300 

1.660 

33.200 

Podľa zvláštneho dojednania uvedeného v poistnej zmluve 
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VÝKLAD POJMOV 

1. Uzamknutým miestom poistenia sa rozumie stavebne 
ohraničený priestor, ktorý poistený užíva v súlade s pfávom, a 
ktorý má riadne zatvorené, zaistené a zamknuté všetky vstupné 
dvere a ktorý má riadne zatvorené a zvnútra zaistené všetky okná 
a riadne zvnútra zabezpečené všelky ostatné zvonku prístupné 
otvory. Jednotlivé časti a diely dverí, okien, okenných alebo 
balkónových dveri a ostatných stavebných prvkov, ktorých 
demontážou stráca uzamknutý priestor odolnosť proti vlámaniu 
páchateľa, musia byť zo strany vonkajšieho priestoru 
zabezpečené proti demontáži bežnými nástrojmi, ako sú 
skrutkovač, kliešte, maticový kľúč a pod. 

2. Plnými dverami sa rozumejú dvere, ktoré majú pevnú 
konštrukciu (drevo, plast, kov a pod.) a ktoré vykazujú minimálne 
odolnosť proti vlámaniu páchateľa ako dvere vnútorné, hladké 
otočné s polodrážkou, plné jednokrídlové s hrúbkou min. 40 mm 
(rám - ihličnaté rezivo; výplň - papierová voština nevyslúžená; 
plášť- drevovláknitá doska tvrdá, lisovaná hrúbky 3,3 mm). 

3. Bezpečnostnými dverami sa rozumejú dvere, ktoré spĺňajú 
požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 3. 
Tieto dvere sú spravidla profesionálne vyrobené alebo upravené 
tak, že sú vybavené bezpečnostným uzamykacím systémom. 
Majú zodpovedajúcu pevnosť, napr. zosilenie výsluhou 
dverového krídla (krídel) plechom alebo mrežou, zosilnenými 
závesmi so zábranami proti vysadeniu a vyrazeniu, prípadne sú 
vybavené bezpečnostným viacbodovým rozvorovým zámkom. 

4. Bezpečnostnou cylindrickou vložkou sa rozumie cylindrická 
vložka, ktorá soíŕi požiadavky príslušnej normy minimálne v 
bezpečnostnej triede 3 (má predovšetkým zvýšenú odolnosť proti 
vyhmataniu), ak nie je v TABUĽKE č. 1 uvedené inak. 

5 Bezpečnostným (ochranným) kovaním sa rozumie kovanie, 
ktoré spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne 
v bezpečnostnej triede 3 (predovšetkým chráni cylindrickú vložku 
pred roztomenirn a nesmie byť demontovateľné z vonkajšej 
strany dveri). 

6. Bezpečnostným uzamykacím systémom sa rozumie komplet 
tvorený bezpečnostným stavebným (zadlabávacím) zámkom, 
bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným kovaním, 
ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne 
v bezpečnostnej triede 3 (predovšetkým chráni cylindrickú vložku 
pred vyhmataním, rozlomenim, vytrhnutím aodvŕtaním a nesmie 
byť demontovateľný z vonkajšej strany dverí). 

7. Prídavným bezpečnostným zámkom sa rozumie ďalší zámok, 
ktorým sú dvere zamknuté a ktorý spiňa požiadavky príslušnej 
normy minimálne v bezpečnostnej triede 3 (má predovšetkým 
zvýšenú odolnosť proti vyhmataniu, prípadne rozlomeniu vložky) 

8. Trojbodovým rozvorovým zámkom sa rozumie zámok, ktorý 
spiňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej 
triede 3 (má predovšetkým zvýšenú odolnosť proti vyhmataniu, 
rozlomeniu, vytrhnutiu a odvŕtaniu; tento zámok musí zabezpečiť 
dverové krídlo rozvorami minimálne do troch strán, t. j. do 
podlahy, stropu a do strany). 

9. Bezpečnostnou dverovou dvojstrannou závorou sa rozumie 
dverová závora, ktorá spiňa požiadavky príslušnej normy 
minimálne v bezpečnostnej triede 3 (predovšetkým chráni 
dverové krídlo pred otvorením násilným vyrazením, roztiahnutím 
zárubne a vysadením z vonkajšej strany) 

10. Zábranou proti vysadeniu a vyrazeniu sa rozumie zariadenie, 
ktoré zabraňuje nadvihnutiu dverového krídla a jeho vysadeniu zo 
závesov a ďalej vyrazeniu dverového krídla na strane závesov. 

11. Zabezpečením proti vyháčkovaniu sa rozumie zariadenie 
zabraňujúce odisteníu zástrčiek pevnej polovice dvojkrídlových 
dverí ich uzamknutím, pri skrutková n im alebo prekrytím. 

12. Zabezpečením zárubní proti roztiahnutiu sa rozumie opatrenie 
znemožňujúce násilné zväčšenie vzdialenosti medzi závesovou a 
zámkovou stojkou (stranou) zárubne. 

13. Inými presklennými časťami sa rozumejú presklenné vstupné 
dvere, presklenné balkónové dvere, vetracie a pivničné okienka, 
strešné okná a vikiere. presklenné steny s výnimkou sklenených 
tehál a pod. V prípade presklenných dverí nesmie byť z ich 
vnútornej strany zasunutý v zámke kľúč a ďalej nesmie byť 
možnosť z vnútornej strany ovládať nainštalované zámky 
bezkrúčovým spôsobom. 

14. Funkčným bezpečnostným zas k len im sa rozumie zasklenie 
(napr. vrstvené bezpečnostné skto, bezpečnostné sklo s drôtenou 
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vložkou, sklenené tabule s nalepenou fóliou), ktoré spiňa 
požiadavky príslušnej normy minimálne v triede odolnosti P1A, 
resp. P1. 

15. Funkčnou okenicou sa rozumie okenica, ktorá spína požiadavky 
príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 2 alebo taká 
okenica, ktorú možno z vonkajšej (vnútornej) strany demontovať 
len hrubým násilím (kladivom, sekáčom, pílkou na železo a pod.). 

16. Funkčnou roletou sa rozumie roleta, ktorá spĺňa požiadavky 
príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 2, alebo taká 
roleta, ktorú možno z vonkajšej (vnútornej) strany demontovať len 
hrubým násilím (kladivom, sekáčom, pilkou na železo a pod.). 

17. Funkčnou mrežou sa rozumie mreža, ktorá spĺňa požiadavky 
príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 2, alebo taká 
mreža, ktorej oceľové prvky (prúty) sú z piného materiálu o 
priereze minimálne 1 cm . Veľkosť ôk smie byť najviac 250 x 150 
mm. Mreža musí byť dostatočne tuha (napr zvarovaná) a musí 
byť z vonkajšej strany pevne, nerozoberateľným spôsobom, 
ukotvená (zamurovaná, zabetónovaná, pripevnená a pod.) alebo 
uzamknutá bezpečnostnými visiacimi zámkami v závislosti od 
veľkosti mreže, minimálne však v štyroch bodoch (ukotveniach). 
Za funkčnú mrežu sa považuje aj mreža vyrobená z iného 
materiálu a inou technológiou, ktorá však vykazuje minimálne 
rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako mreža 
definovaná vyššie v tomto bode. Mrežu možno z vonkajšej strany 
demontovať len hrubým násilím (kladivom, sekáčom, pílkou na 
železo a pod). 

18. Bezpečnostným visiacim zámkom sa rozumie visiaci zámok, 
ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v 
bezpečnostnej triede 3, alebo taký bezpečnostný visiaci zámok, 
ktorý je predovšetkým odolný proti vyhmataniu a je vybavený 
strmeňom HARDENED s priemerom najmenej 12 mm alebo 
s priemerom najmenej 8 mm, pokiaľ je strmeň tvarovo chránený 
proti prestrihnutiu alebo prepileniu. Oká, ktorými prechádza 
strmeň visiaceho zámku, musia mať mechanickú odolnosť 
zodpovedajúcu odolnosti strmeňa visiaceho zámku a nesmú byť z 
vonkajšej strany demontovateľné. 

19. Trezorom sa rozumie úschovný objekt, ktorý spĺňa požiadavky 
príslušnej normy, ktorého odolnosť proti vlámaniu je daná 
výrobcom a ktorý nemá okrem dveri iné otvory než otvory pre 
zámky, káble alebo ukotvenie (pripevnenie). Trezor s hmotnosťou 
do 150 kg musí byť v uzamknutom stave nerozoberateľným 
spôsobom ukotvený - pripevnený k podlahe, stene alebo musí 
byť zabudovaný do steny alebo do podlahy. Za trezor sa 
nepovažuje príručná pokladnica 

20 Tam, kde je v texte uvedené „príslušné normy", rozumia sa tým 
platné STN, t. j. pre: 

body 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 15, 16, 17 a 18 tohto článku norma 
STN P ENV 1627 Okná, dvere, uzávery - Odolnosť proti 
vlámaniu - Požiadavky a triedenie v náväznosti na STN P 
ENV 1630 Skúšobná metóda na určenie odolnosti proti 
ručným pokusom o vlámanie; 

- bod 14 tohto článku norma STN EN 356 Sklo v stavebníctve 
- bezpečnostné zasklenie - Skúšanie a klasifikácia odolnosti 
proti ručnému útoku; 
bod 19 tohto článku norma STN EN 1143-1 Bezpečnostné 
úschovne objekty - Požiadavky, klasifikácia a metódy 
skúšania odolnosti proti vlámaniu. 

21. Bezpečnostná trieda výrobkov zabezpečujúcich poistené veci 
podľa vyššie citovaných noriem sa preukazuje u bezpečnostných 
dverí, zámku s bezpečnostnou cylindrickou vložkou, prídavného 
bezpečnostného zámku. bezpečnostného uzamykacieho 
systému, bezpečnostnej dverovej dvojstrannej závory, 
irojbodového rozvorového zámku, okenice, rolety, mreže, 
bezpečnostného visiaceho zámku, (rezom a bezpečnostného 
zasklenia predovšetkým certifikátom zhody vydaným 
akreditovaným certifikačným orgánom k certifikácii výrobkov 
alebo posúdením príslušného súdneho znalca alebo v prípade 
bezpečnostného zasklenia aj osvedčením. Montáž musí byť 
vykonaná podľa priloženého návodu na montáž, resp. v súlade s 
pokynmi výrobcu. 

22. Funkčným systémom elektrickej zabezpečovacej signalizácie 
(EZS) sa rozumie systém EZS. ktorý spiňa nasledujúce 
podmienky: 



ústredňa a jednotlivé komponenty systému EZS musia 
spĺňať kritéria najmenej 2. stupňa zabezpečenia podľa STN 
EN 50131-1 - Poplachové systémy - Elektrické 
zabezpečovacie systémy vrátane súvisiacich STN. Pre 
poistené veci uvedené v či I ods. 4 písm. a), b), c) a g) 
PPKL 08 musí systém EZS spĺňať kritéria minimálne 3. 
stupňa zabezpečenia podľa STN EN 50131-V Všetky 
komponenty systému EZS musia mať certifikát zhody 
vydaný akreditovaným certifikačným orgánom na certifikáciu 
výrobkov. Navrhovanie, montáž, prevádzka a údržba 
systému EZS musia byť vykonané v súlade s pokynmi 
výrobcu. 
ústredňa a jednotlivé komponenty systému EZS inštalované 
do 1.11.2001 musia spĺňať kritéria minimálne 3. kategórie 
podľa STN 334590 - Zariadenia elektrickej zabezpečovacej 
signalizácie a ďalej podľa STN a právnych predpisov 
súvisiacich s citovanou STN. Pre poistené veci uvedené v či. 
I. ods. 4 písm. a), b), c) a g) PPKL 08 musí systém EZS 
spĺňať kritéria minimálne 2. kategórie podľa STN 334590 a 
ďalej podľa STN a právnych predpisov súvisiacich s 
citovanou STN. 
Jednotlivé časti zariadenia (komponenty) musia byť 
posúdené a schválené na základe skúšok realizovaných 
akreditovaným skúšobným laboratôriom. Údržba a revízia 
musia byť vykonané podľa STN a právnych predpisov 
súvisiacich s citovanou STN Funkčný systém EZS musí 
ďalej spĺňať tieto podmienky: 
hlásenie systému EZS ovláda akustické a optické výstražné 
zariadenie umiestené vo vnútri stráženého priestoru 
(objektu) alebo v jeho bezprostrednej blízkosti alebo 
hlásenie EZS je vedené cez automatický telefónny volič na 
min. dve nezávislé telefónne stanice u ktorých sa v 
mrnoprevádzkových hodinách zabezpečí prítomnosť osoby 
schopnej reagovať na prijatý signál zo zabezpečeného objektu a 
vykonať primerané opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie 
následkov škody alebo hlásenie EZS je vedené na pult 
centralizovanej ochrany (ďalej len PCO) polície alebo 
bezpečnostnej agentúry (súkromnej bezpečnostnej služby) s 
dobou dojazdu najviac 15 min; 
rozmiestnenie a kombinácia detektorov musia byť urobené 
tak, aby spoľahlivo registrovali páchateľa, ktorý akýmkoľvek 
spôsobom vnikol do zabezpečeného priestoru alebo ho 
narušil; 
v prípade narušenia zabezpečeného priestoru EZS musí byť 
preukázateľným spôsobom vyvolané poplachové hlásenie. 

23. Kvalifikovanou funkčnou ostrahou sa rozumie ostraha -
súkromné bezpečnostná služba (SBS), ktorá musí: 

byť fyzicky zdatná - zdravotne spôsobilá a na tento výkon 
riadne vyškolená a poučená; 
byť staršia ako 18 rokov a mladšia než SO rokov; 
byť vykonávaná tak, aby v prípade viacčlennej ostrahy bol 
jeden Člen trvalo na stálom mieste ostrahy (vrátnica, hlavné 
stanovisko ostrahy); 
byt vybavená spojovacou technikou tak, aby pri vykonávaní 
pochôdzok boli jednotliví členovia ostrahy v spojení. Ďalej 
musí byť ostraha vybavená takou spojovacou technikou, aby 
mohla bezodkladne privolať policiu či inú podobnú pomoc v 
pripade zistenia krádeže vlámaním alebo v prípade lúpeže; 

vykonávať kontrolu oplotenia, uzatvorenia a uzamknufe 
budov; 
vykonávať pochôdzky podľa kn; y pochôdzok (záleží na 
veľkosti, členitosti, rizikovosti atď. stráženého objektu) 
najmenej však 1 x za 60 minút; 
každú pochôdzku zapisať do knihy pochôdzok s uvedením 
času pochôdzky alebo iným preukázateľným spôsobom 
viesť evidenciu a prípadné zistené závady zapísať do knihy 
závad apod.; 
byť kontrolovaná menovite určeným zamestnancom 
poistenétio, ktoiý oude kontrolovať výkon a kvalitu 
vykonávanej ostrahy, vrátane kontroly všetkých záznamov. 

24. Služobným psom sa rozumie pes určený a vycvičený na strážnu 
službu, ktorý musí absolvovať príslušné skúšky, o vykonaní 
ktorých musí byt vedená písomná evidencia. 

25. Krátkou strelnou zbraňou sa rozumie pištoľ a revolver 
26. Pri preprave peňazí a cenin musia byť dodržané nasledovné 

podmienky: 
osoby vykonávajúce prepravu a ozbrojené osoby 
sprevádzajúce prepravu (ďalej len osoby sprevádzajúce) 
nesmú byť mladšie ako 18 rokov a staršie ako 60 rokov, 
musia byť spoľahlivé, bezúhonné, vhodné (t.j. fyzicky zdatné 
a psychicky odolné) a pre uvedené účely špeciálne 
vycvičené a vyškolené; 
pri preprave vozidlom (osobným, nákladný:; špeciálnym 
apod.) sa vodič nepovažuje za osobu vykonávajúcu 
prepravu alebo prepravu sprevádzajúcu; 
dopravné trasy prepravy vozidlom musia byť nepravidelne 
menené. Sprevádzajúce osoby nesmú byť s trasou a cieľom 
prepravy oboznámené vôbec. Preprava nesmie byí 
prerušovaná z iných dôvodov ako z dôvodov vyplývajúcich z 
pravidiel cestnej premávky. 

- druh prepravovaných peňazí alebo cenin, ich množstvo a 
doba, kedy bude preprava vykonávaná, musia byť utajené 
pred nepovolanými osobami. Zo sprevádzajúcich osôb smú 
byť tieto údaje známe len osobe zodpovednej za prepravu 
cenností. 

- v pripade použitia viac nko jedného bezpečnostného kufra 
musí byť hodnota prepravovaných peňazí alebo cenín 
rovnomerne rozložená do jednotlivých bezpečnostných 
kufrov. 

27. Bezpečnostným kufrom sa rozumie kufor na prepravu cennosti, 
certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom na certifikáciu 
výrobkov, ktorý je zabezpečený poistným zariadením, ktoré po 
vytrhnutí kufra uvedie do činnosti zvukový, prenikavý, nepretržitý 
signál, trvajúci min. 5 minút. 

28. Farbiacim modulom sa rozumie zariadenie, ktoré pri 
neoprávnenej manipulácii s bezpečnostným kufrom znehodnoti 
jeho obsah nezmývatefnou farbou. 

Použité skratky 

EZS - Systémy elektrickej zabezpečovacej signalizácie 
PCO - Pult centralizovanej ochrany 
STN - Slovenská technická nonna 
EN - Európska norma 
ZO až Z33 - Stupne zabezpečenia 
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Názov poistenia alebo súboru poistení, ktorá môžu 
byť dojednané v poistnej zmJuve 

ProFi 
poistenie niá|u(fcu a zodpovednosti EM afeMfU pM malých .ľi 

flpaflrtýcri podmkati ov 
Identifikátor poistenia >_20032692 

Práva a povinnosti vyplývajúce z potne j zrnín /y sa naosa príslušnými 
zmluvy, osobitnými pmstnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami 
poimnej zmluve p r i p c ^ n 

ustanoveniami Oticiarisfcenu zákonníka, 8. tasí - Hlava 1i. v cHutnom znení, v•«< ivmi poistnými p •niu-nkami. kloré sú neodď. • teľn u súč i poistnej 
ktorú sú neoddeliteľnou súčasťou pôstnej zmluvy, ustanoveniarm pastnel zmluvy, prtlíH.imi a doložkami, na ktoré H poústná tnatafl. odMUjUl a ktorí sú k 

Poistný p Poistné riziká -záklarin* Poistné riziká -doplnkové 
Vi*oo*cn-i charakteristika 

poistného plnenľs 
VPP PPZOfl ČL II. Rozsah 
poistenia 
VPP PPZ ČI XI. Pfrwnto 
poisťoval* ľa 
VPP PPP či a pirwíifc 
poisťovateľa 
Poisťovaleľ pos kytn* poistená 
plnenie v tuzemskej mene, ak 
nerozhodná o tom, že poskytne 
naturálne plnenie (opravám 
•lebo výmenou veci. Plnenie je 
splatné da 1S dni, akonáhle 
poisťovateľ skončil šetrenia 
nutná k isteniu rozsahu 
povinnosti ooisťovateľa plniť. 

Výfuky z poistenia a iné 
obmedzenia poistného plnenia 

Podmienky c :stúpenia od poistnej 
•mliiwy a vyi ivedania poistnej 

zmluvy 
Živel nehnuteľnosti VPP PPZ 0a Ct. II Rozsah poistenie 

Potiaľ, výbuch. úder blesku, náraz 
lietadla, jeho časti alebo nákladu 
(FLEXA) 
Pokiaľ je v zmluve uvedené: 
záplava, povodeň, víchrica. 
krupobftie, zosuv pôdy , zrútenie 
skál alebo zemín, zosuv alebo 
zrútenie Lavín, pád stromov, 
stožiarov • iných predmetov. 
zemetrasenie (8. stupeň HCSf. ftal 
snehu alebo námrazy 

VPP PPZ OS CI. II Rozsah pot i téhi i 
ZU živelného poistenia sbivieb 
- sklá (NA4), nakŕady na demoláciu, 
vypratanie (NA5}, náklady na opravu 
umeleckého diela (NAíf, poistenie na 
preventívnu poistnú sumu (NA7), 
vandalizmus (NC3), vodovodná 
škody ihmity plnenia voda), náraz 
dopravného irr* • *dku |limity 
plnenia náraz), sxutocna dojednané 
phponteniB KÚ uvedené v poistnej 
zmluva. 

VPP PPZ CI XI. Plnenie 
pojiťovateľa. V prípade, nk 
uvedie poistený poísťovaterVí 
•o omylu i takýmto spôsobom 
sa snaží v-, mať poistné 
plnenie, poisťovatef n*e je 
povinný poskytnúť poistné 
plnenie. 

Okrem dôvodov zániku poistenia 
uvedených v platných právnych 
predpisoch, zaniká poerfenie aj v 
prípadoch definovaných vo VPP 
PPP Qá ČI. VII. Zánik poistenia, 
napr. zánikom predmetu poistenia, 
zámkom oprávnenia poistného na 
podnikanie v zmysle pri-, iných 
právnych predpisov, zmenou v 
osoba vlastníka predmetu 
poistenia..... 

Sval hnirtota*. veci VPP PPZ os C! II flozsah poistení* 
ZU živelní ho poistenia hnuteľných 
veci 
- náklady na demofíciu, vypratanie 
(MA5), veci zamestnancov (MB2), 
cennosti v trezore (MB3), preprava 
cenností , veci zvláštnej hodnoty 
|MB4), stavebná súčasti (KBE>, 
v»ndaltzmus (KC3f, preprava veci 
(MH1, krádež (K18). zvláštne 
poistenia 1.MA6). vodovodné škody 
(limity plnenia voda), náraz 
dopravného prostriedku (limity 
plnenú náraz). S kvínt n* dojednané 
prípoistenia sú uvtdene v poistnej 
zmluva. 

VPPPP I Rc-
ch, úí 

ietad i, ..ho (astí alebo nakladú 
(FLEXA) 
Pokiaľ je v zmluve uvedená: 
záplava, povodeň, víchrica, 
krupobibe, zosuv pôdy , zrútenie 
skál alebo zemín, zosuv alebo 
zrútenie lavín, pád stromov, 
stožiarov a iných predmetov, 
zemetrasenie (6. stupeň MCS). Uaž 
snehu alebo námrazy 

VPP PPZ rja ci. n. Rozsah 
poistenú 
VPP PPZ ČI XI. Pinume 
poisťovaleľa 
VPP PPP ČI X ti. Plnenie 
p on ťo vate ľa 
Poisťovatef poskytne poistená 
plnenie v tuzemskej ma ne, ak 
nerozhodne o tom, že poskytne 
naturálne plnenie (opravou 
alebo výmenou veci. Plnenia je 
splatné do 15 dni, akonáhle 
poisľovatef skončil šetrenia 
nutné k isteniu rozsahu 
povinnosti poisľovateľa plniť. 

JPP PPZ CI XI. Plnenie 
poisťovateľ. V prípade, ak 
uvedie poistený poisťovateľa 
do .íyii i takýmto ;obom 
u snaží vylákať poistní 
plnenie, poisťovatef iíej 
povinný poskytnúť poistné 
plnenie. 

Okrem dôvodov zámku poistenú 
uvedených v platných právnych 
predpisoch, zaniká poistenie aj v 
prípadoch definovaných vo VPP 
PPP 08 ČI. VII. Zánik poistenia, 
napr. zánikom predmetu poistenia, 
zámkom oprávnenia poistného na 
podnikania J zmysle príslušných 
právnych predpisov, zmenou v 
osobe vlastníka predmetu 
poistenia,. _. 

VPP PPHL M ČL II RoZHh 
poislenin 
- krádež vlámaním, lúpež 

VPP PPKL OS CI. I. Predmet 
porslenia, poistila udalosť. ČI. 
II Rozsah poistenia 
VPP PPKL ČI XI. Plnenie 
poixťo varte ľa 
Poisťovateľ poskytne poistené 
plnenie v tuzemskej mene, ak 
nerozhodne o lom, že poskytne 
naturálna plnenie (opravou 
alebo výmenou VOČI. Plnení* je 
splatne do 15 dni, akonáhle 
poisťovatef skone 11 šetrenia 
nutná k tataniu rozsahu 
povinnosti poisťovalara plnrť. 

Krádež vlámaním, 
lúpež 

VPP PPKL 04 CI, II Rozsah poistenia 
ZU poistenia hnuteľných vecí -
krádež vlámaním alebo lúpež, 
Doložka K20: 
- úmyselné poškodenie zisleným 
páchateľom, stavebná súčasti, súbor 
hn.vecf, súbor zásob, veci 
zvl.kuEtúmei hodnoty 
Skutočne dojednaná prípoistenia sú 
uvedené v poistnej zmluve. 

VPP PPKL č} XI, Plnana 
poisťovateľa. V prípade ik 
uveťtte poistený E. JÍ! "'ovatuF;:: 
do omylu a takýmto pá) sobom 
sn snaží vylákať poistné 
plnenie, poisťovateľ nm je 
povinný poskytnúť poistná 
plnenie. Poisťovateľ j -
oprávnený plnenie z PZ znížiť, 
ak na záhlado vedomí 
nepravdivej alebo neúplnej 
odpovede poisteného bolo 
určená misie poistné. 

Okrem dôvodov zámku poistenia 
iiuedených . P rtných právnych 

tdpisoch, in i ká poistenie aj v 
rípadoch definovaných vo VPP 

PPKL 08 ČI. VII. Zánik poistenia, 
;iapr. zánikom predmetu poistenia. 
zánikom oprávnenia poistného na 
podnikanie v zmysle príslušných 
právnych predpisov, zmenou v 
osobe vlastníka predmetu 
poistenie,— 

níormácia o dósledkocr 
_r zaplatenia poistného 

Poistenie zamkne aj neznp-níťnirn porotného. Poistovatef rná pritofi na poistné za dobu do zámku poistenia Ak nastala poistná udalasf a dflvod ďalšieho poistenia tým odpadol, psín poši .ivateľovi poistné 
do konca poistného obdôb -, v kto r n p n í udalosť nastala. 

Spopiatnen'.' 
doplnkové 
administratívne 
služby 

Poistený a poisťovatef a * príp-jde rrezňo i o výike f rr í donoiinút', t$ výäka pinenta bude sianovertá tzv atpeflrtyrn tónflľiiíTi. Každá strana nradi náWady sva^o experta, nákŕady nn imrmst 
experta s rozhodným hla im hr:d*.^ rovn;)kýrii dielom. 

Spôsob vybavovania 
•ľ:nosti 

Sprístupňovanie 
informácii 

Síažnosf musí byť podaná v písorr ej forme a nadrie doručená poisfovatefovi na adresu tidla poisfnvalefa. Za sf ainoai musí byf /.rejmt, o |u f dáva a ake| vea sa týka. Termín vybavenia, pe najneskôr v 
Vľ.ate 30 kalendárnych dni, pníom :ehota zacina plynúť v den riasloduiúa po doručení ži L-jis/ovateľuvi. 
V prípade súčinnosti tretich strán a v prípadoch náročný i na f Iren ;. ... .„• byť láto 'hota _ .__ n_ • na f ndárriych dni. 
Ďalšie informácie sú dostupm 
predajných miestaďi. 

na www.generali.sk, n i centre 0950 111 1 '7 (vo-unid zo SK), +421ľ!?i;276" .'ä (zo zahran- ia), e^T '• Mi l r-.; Jgsl.sk alebo na nasicji 

^ ••• iky informácie uvede; v tomto lormulán majú len intormaúný a • irakler, p 'Jyaľ :c<- o práva a závavky poisfuvalcfa a poistnikaŕpoisteného, líp sa nadia vyliiine ustanover imi poistnej zmluvy, vseoc- cnýcŕ i i.. .• ;ných poistných 
ptíimienok a doložiek, ktoré sú L ' -né V poistnej zmluve, ň s ktorými ool poistník obnínárnený pred uzavretím poistný zmluvy Z mformáaí uvĽdcrŕycn v lomlo formulán sú pre poistn i kal poisteného urtené vyiučne mformáae. ktoré sú 
.-.j^veň uvedené v pôstnej zmluve ^ zmluvnej dokumentácii \. • ^, :ho coistného produktu. Pobjlnlk podpisom tohto formulára potvrdzuje, ÍĽ mu pred uzavretím poistnej zmluvy bon poskytnuté informácie v aiiysíe § 37 ods. 3 zákona 
f,. 3-ľQ08 Z.Z- o pC'.Tovnicrve v palnom znení. 

éMd i n 
Informácie uvedené v tomto formulán neobsahujú úplný rozsah pri 
piedajt alebo sprostnKiKov.jri Loistných produktov 

a povinností, ktorý poistnikov vyr>ýva z uzavretia r- -inej zmluvy a nenahrádzajú infoiTnačn'_ 3vinnosti ustanovení.' vinobecne závaztiýrt trávnymi predpismi pri 

http://www.generali.sk
http://Jgsl.sk

