
| V x \ £ ^ t e a s í i g o v e j zmluve: LZF/14/60766 

Návrh poistenia PZ CSOB Poisťovňa, a.s. 
Hodnoty sú vypočítané z predbežných údajov v okamihu uzatvorenia leasingovej zmluvy 

ČSOB Leasing, a.s. 

Panónska cesta 1 1 , 85201 Bratislava 
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd Sa. vložka č. I220/B 

tČQ: 35704713 iC DPH: SK202O264B18 
Bankové spojenie ČSOB a s ŕ.ú. 8010-0202331203/7500 

{ďalej len "ČSOB Leasing a s") 

Mosto Senec 
Mierové nám. 8, 90301 Senec 
Registrácia Štatistický úrad 
IČO 0 0 3 0 5 0 6 5 
Bankové spojenie OTP Banka Slovensko, a a č ú 562441/5200 

(dalej len "leasingový nájomca") 

Poistený predmet zmluvy (PZ) Orezavac drovin SL1M 26 Mani lou 

Výrobné čislo 14-0B-197 

Poistná doba 36 mesiacov (dohodnutá doba leasingu) 

Spoluúčast 10%, minimálne 330,00 EUR 

Územná platnost poistenia územie SR 

Poistná suma 11680.00 EUR 

Ročná poistná sadzba 0,65 % 

Ročné poistné 75,24 EUR 

1 Predmet leasingu je poistený pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty poisteného zanadenta v zmysle nasledovných podmienok poisfovateľa 

- Všeobecne poistné podmienky pre poistenie strojov a elektronických zanadeni VPP SEZ 2012, 
- Zmluvné dojednania pre poistenie strojov pre prípad živelnej udalosti a odcudzenia ZD-Z SEZ 2012 - poistenie sa vzťahuje na riziká podlá bodu 2 písm a) a 

I) a podľa bodu 3 a) až c). 
- Zmluvné dojednania pre poistenie strojov pre prípad škody počas prepravy zariadenia ako nákladu ZD-P SEZ 2012 - riziká podlá bodu 2 pism a) až I) a 

podfa bodu 3 a 4 , 
Doložka 332 Zníženie poistného plnenia pn oprave spaľovacích motorov. 

- Doložka 591 Uzavretie zmluvy o údržbe (servise). 
- Zmluvné dojednania pre zabezpečenie proti odcudzeniu ZD ZAB - S 2012. na rozdiet od časti U Bodu 4 sa dojednávajú odchylné spôsoby zabezpečenia v 

závislotl od limitu plnenia nasledovne 
Počas pracovnej doby: 
a. Limit plnenie do 50.000.00 Eur 

- stroj/zariadenie musí byt pod trvalým dohíadom obsluhy stroja alebo pracovníka strážnej služby a 
- uzamknutie jedným zo spôsobov uzamknutie slroja tunkčným zámkom alebo ak je stroj zabudovaný v/na vozidle/podvozku, uzamknutie tohto vozidla 

funkčným zámkom 

b. Limit plnenia nad 60.000,00 Eur 
- stroj/zariadenie musí byť pod trvalým dohľadom obsluhy stroja lebo pracovníka strážnej služby a 
- uzamknutie jedným zo spôsobov uzamknutie stroja funkčným zámkom alebo ak je stroj zabudovaný v/na vozidle/podvozku, uzamknutie tohto vozidla 

funkčným zámkom a 
- 1 tfalšíe zabezpečenie z nasledujúcich imobílltzér. mechanické zabezpečenie, poplachový systém alebo elektronický vyhľadávaci systém 

Mimo pracovnej doby: 
a. Limit plnenia do 100 000.00 Eur 

- ( S l a S 2 ) a 
- uzamknutie jedným zo spôsobov uzamknutie stroja funkčným zámkom alebo ak je stroj zabudovaný v/na vozidle/podvozku, uzamknutie tohto vozidla 

tunkčným zámkom 
b. Limit plnenia do 300.000,00 Eur 

- (SI a S2) a 
- kamerový monitorovaci systém a 
- uzamknutie jedným zo spôsobov uzamknutie stroja funkčným zámkom alebo ak je stroj zabudovaný v/na vozidle/podvodzku. uzamknutie tohto vozidla 

funkčným zámkom a 
- 1 dalšie zabezpečenie z nasledujúcich imobilizér. mechanické zabezpečenie, poplachový systém alebo elektronický vyhfadávaci systém 

c. Limit plnenia nad 300 000.00 Eur 
- (Si a S2) a 
- kamerový monitorovaci systém a 
- uzamknutie jedným zo spôsobov uzamknuté stroja tunkčným zámkom alebo ak je stroj zabudovaný v/na vozidle/podvozku, uzamknutie tohto vozidla 

funkčným zámkom a 
- 2 ďalšie zabezpečenie z nasledujúcich imobilizér. mechanické zabezpečenie, poplachový systém alebo elektronický vyhfadävaci systém 

Leasingový nájomca svojim podpisom potvrdzuje, že prevzal vysi ie uvedené prílohy a bol oboznámený s ich obsahom pri podpise leasingovej zmluvy a bude s 
nimi riadiť počas trvania zmluvného vzťahu 

2 Predmet leasingu je poistený na poistnú sumu. ktorou je podfa platnej melodiky poisťovne jeho nová cena s DPH bez zliav, resp v individuálnych prípadoch bez 
DPH alebo určená poisťovňou individuálne pre jednotlivé poisťovacie riziká 

. 



3, Poisťovaťeľ poskytne poistné plnenie, ak nastala poistná udalosť na mieste uvedenom v leasingovej zmluve ako miesto poistenia alebo miesto prevádzky 
Pokiaľ nie je loto mieslo v zmluve určené, poistenie sa vzťahuje na miesto, na ktorom sa veci obvykle nachádzajú alebo nachádzali v rase uzatvorená poistnej 
zmluvy. 

4 Poistné plnenie je vypočítané podlá platnej metodiky poisťovne z poistnej sumy. na ktorú je predmet leasingu poistený 

5 Leasingový nájomca je povinný zabezpečil predmet leasingu proti odcudzeniu podľa požiadaviek poisťovne uvedených v Zmluvných dojednaniach pre 
zabezpečenie proti odcudzeniu (ďalej už len ZO ZAS - S 2012) Zabezpečenie musí byť v čase vzniku škodovej/poistnej udalosti funkčné a aktívne V pripade 
nesplnenia podmienky zabezpečenia predmetu zmluvy proti odcudzeniu podľa požiadaviek poisťovne, poisťovňa neposkytne poistné plnenie, resp z n i i i jeho 
hodnotu Škodu, ktorá vznikne spoločnosti ČSOB Leasing a s lakýmto konaním, hradí leasingový nájomca 

6 Konečná hodnota poistného bude stanovená až po prevzatí predmetu leasingu na základe jeho konečnej obstarávacej ceny Poistné je vždy sučast ou hodnoty 
finančnej služby 

7 Poisťovňa si vyhradzuje právo na zmenu poistných sadzieb, čo sa následne prejaví v hodnote splátky v novom splátkovom kalendári leasingového nájomcu 

8 Poistenie predmetu leasingu prostredníctvom ČSOB Leasing, a s bude ukončené dňom predpokladaného riadneho ukončenia leasingovej, zmluvy Ďalšie 
poistenie predmetu leasingu je výhradnou záležitosťou leasingového nájomcu 

9 Leasingový nájomca je povinný bezodkladne oznámiť leasingovej spoločnosti vznik akejkoľvek poistnej udalosti Leasingový nájomca oznámi vznik akejkolvek 
poistnej udalosti ktorémukoľvek pracovisku ČSOB Poisťovňa, a s . ktoré je na lo vybavené Leasingový nájomca je povinný k oznámeniu poistnej udalosti pnložiť 
pre poisťovňu vždy kópiu leasingovej zmluvy 

10 Podmienkou vzniku práva na plnenie pre prípad odcudzenia a vandalizmu je. že škoda bola vyšetrená políciou 

11 Poistné plnenie je štandardne poukazované na účet ČSOB Leasing, a s a prednostne použité na. vyrovnanie akýchkolvek záväzkov leasingového nájomcu voči 
ČSOB Leasing, a s , s výnimkou prípadov, v ktorých ČSOB Leasing. • s súhlasí s jeho poukázaním priamo na účet leasingového nájomcu, resp opravovne 
predmetu leasingu 

Bratislava, dňa 10 11 2014 

Meno osoby oprávnenej podpísať zmluvu 

Ľubomír Obročmk 

Bratislava, dňa 10 11 J014 

Meno osoby oprávnenej podpísať zmluvu 

Ing Karol Kual. primátor, 

Mesto Senec 

Totožnosť konajúcej osoby na základe č OP/| 
i easing. a s Ľubomír Obročník 

Jt 



PODMIENKY UZAVRETIA POISTENIA 
v zmysle § 37 ods.3 zákona Č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z. 

finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých 2ákonov 

POISTENIE STROJOV A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 
M&E Leasing - Poistenie stacionárnych strojov - základný rozsah 

Práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy sa V závislostí Od zvolených rtzlk riadia prlsluínýml ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 
Všeobecnými poistnými podmienkami polsfovatefa [Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektronických zariadení (ďalej len .VPP SEZ 
2012*), Zmluvná dojednania pre poistenie strojov pre prípad živelnej udalosti a odcudzenia (ďalej ten «ZD-Z SEZ 2012"), Zmluvné dojednanie pre 
zabezpečenie proti odcudzeniu (cfalej len .ZD ZAB - S 2012"), Doložky pre poistenie slrojov a elektronických zariadení] a uslanoveniami poistnej zmluvy. 

1. INFORMÁCIE O POISTOVATEĽOVI 

Č S O B Poisťovňa, a.s.. Vajnorská 100/B, 8 3 1 04 Bratislava, Slovenská republika 
zapísaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa. vi. č. 444/B, I Č 0 3 1 325 416 
poštová adresa: P.O.Box 2 0 . 8 2 0 09 Bralislava 29 
Infolínka Ó S O B Poisťovňa: 0 8 5 0 111 303 
E-mail: infoilnka@csob.sk, www.csob.sk 
Adresa pobočky. ktorá uzaviera poistnú zmluvu 

2. CHARAKTERISTIKA POISTENIA 
Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré múzu byť dojednaní: 
Poistenie slrojov a elektronických zariadení (M&E Leasing) je komplexné 
poistenie pre právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce ns základe 
Živnostenského oprávnenia, prípadne inej príslušnej regtelracie. 

Popis poistného produktu: 
a) Rozsah poistenia a poistné podmienky: 

• Všeobecné poistné podmienky pre poistenie stropv a elektronických 
zariadení VPP SEZ 201 Ž. 

» Zmluvné dojednania pre poistenie strop* pre prípad živelnej udalosti 
s odcudzenia ZD-Z SEZ 2012, 
- v zmysle Článku 2 bod 1 ZD-Z SEZ 2012 sa poistenie vzťahuje na 

rizika podlá bodu 2 plsm a) až I) a podľa bodu 3 a) až c), 
• Zmluvné dojednania pre zabezpečenie proti odcudzeniu ZD ZAB -

S 2012. 
• Doložka BI Poistenie elektronicky nadených strojov a zariadení. 
• Doložka 391 Údržba elektronických zahadenl. 
• Doložka 538 Požiadavky na bleskopoistky a pre patovú ochranu, 
• Doložka 591 Uzavretie zmluvy o údržbe (servise), 
• Osobitné dojednania uvedené v bode 3 tejto charaktehstiky 

b) všeobecná charakteristika poistného plnenia: 
Poislné suma je stanovená ako maximálny limit plnenia pre jednu a všetky 
poistné udalosti, ktoré nastanú počas poistného obdobia. Poistná udalosť 
musi byt spôsobená rizikom, ktorého poistenie je uvedené v bode a) 
Rozsah poistného plnenia je bližšie určený ustanoveniami poistných 
podmienok VPP SEZ 2012 Článok 14 

c) Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľom povinnosť 
poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovatef oprávnený poistné 
plnenie znížil1. 
SU špecifikované v ustanoveniach poistných podmienok: 

- VPPSEZ2012(lénok6 
- ZD-Z SEZ 2012 Článok 3 

v závislosti od poistných rizík poistených v poistnej zmluve. 
d) Ďalšie výhody, ktorá môžu byť poistnou zmluvou dojednané; 

• možnost dojednania variabilnej s|joluutasb. 
• možnosť hlásenia poistnej udalosti cez telefón 

Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného: 
Výska s splatnosť poistného je stanovená v zmluve. Poislnik je povinný platit 
poistné za dohodnuté poistné obdobie Poistné je splatné prvým dňom 
poistného obdobia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak Ak sa poistnik oneskoril 
s platením poistného, poistovateľ je oprávnený požadoval od poistnika úrok z 
omeškania za každý deň omeškania podlá všeobecne závažných právnych 
predpisov Ak je plalenie poistného dohodnuté v splátkach, nezaplatením 
ktorejkolvek splátky stráca poistnik výhodu splátok poistné sa stáva splatným 
za celé poistné obdobie, ak mu lo po'sfovatef písomne oznámi a vyzve ho k 
zaplateniu celého poistného. 

Nezaplatením poistného poistenie zanikne ak poistné za prvé poistné obdobie 
alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho 
splalnosii Poistenie zamkne ej lak, že poistné za tfalsie poistné obdobie 
nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy polsfovatefa 
na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy 
Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude 
zaplatené Tlelo lehoty možno dohodou zmluvných strán predlžít najviac o In 
mesiace. Poistenie zanikne uplynutím príslušnej lehoty To isté piati, ak bola 
zaplatená len časí poistného. 

4. Doplnkové administratívne služby, ktorých spoplttnenle nit je zahrnuté 
v poistnom, poplatky s nimi spojené a spôsob sprístupňovania 
Informácii o zmene: 
V súvislosti s uzavretím poistnej zmluvy poistovatel neuplatňuje žiadne 
poplatky súvisiace s doplnkovými administratívnymi službami. 

5. Upozornenie na ustanovenia, ktoré umožnia polsťovaléfovl vykonávať 
zmeny poistenia bez súhlasu druhej zmluvnej strany: 
Poistovatel má právo, v súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcimi pre 
stanovenie výšky poistného upraviť novú výšku poistného ku dňu začiatku 
najbližšieho poistného obdobia V prípade, že poistnik s touto úpravou 
nesúhlasí, zanikne poistenie uplynutím dohodnutého poistného obdobia. Svoj 
nesúhlas musi poistnik uplatniť do jedného mesiaca po oznámení zmeny. Ak 
poistnik v uvedenej dobe písomne neoznámi svoj nesúhlas, má sa za lo. že 
poistnik súhlasí s novou úpravou a so všetkými z toho vyplývajúcimi 
povinnosťami, 

6. Podmienky odstúpenia od zmluvy a vypovedania poistenia: 
Podmienky odstúpenia od zmluvy a vypovedania zmluvy sú upravené v 
tlénku 2 VPP SEZ 2012 

7. Spôsob vybavovania sťažnosti: 
Sťažnosti možno podať na akomkolvek priamom alebo nepriamom 
kontaktnom mieste poistovatela (napr osobne na pobočke, písomne poslou. 
telefonicky, faxom, e-mailom alebo vyplnením kontaktného formulára na 
intemetovej stránke polsfovatefa) Sťažovateľ má zároveň možnosť sa so 
svojou sťažnosťou obrátiť aj na orgán vykonávajúci dohľad nad finančným 
trhom 
Podaním sťažnosti podľa vyššie uvedeného nie je dotknulé právo klienta nesrť 
prípadné spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia formou 
mroosúdneho vyrovnania (napr. podľa zákona č. 244/2002 Z. Z. 
o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z z., zákona č. 
420/2004 Z z o mediácii a o doplnení niektorých zákonov) alebo 
prostredníctvom súdneho konania v súlade s príslušnými osobitnými právnymi 
predpismi 

ČSOB Poisťovňa, ii 
M&E temní Strana 11 35 

mailto:infoilnka@csob.sk
http://www.csob.sk


8. Oso b I In č d ojed na n l a k po i í ! e n i u: 
a) špecifikácia miest poistenia 

- v zmysle Členku 7 VPP SE2 201Z sa dojednáva nasledovné miesto poistenia: 
1 Miestom poistenia sú prevádzky Nájomcov predmetov leasingu alebo ich Subnájomcov. zriadená v zmysle platných právnych predpisov a nachádzajúce sa na 
území Slovenskej republiky (tj za poistená prevádzky sa považujú miesta poistenia, ktoré Nájomca vlastni alebo užíva na základe nájomnej zmluvy). Iba po 
predchádzajúcom písomnom Súhlase Poisrovatera je možné zahrnúť do poistenia technológie doŕasné umiestnené alebo používané v prevádzkach Nájomcu 
predmetu leasingu alebo ich Subnájomcov mimo územia Slovenskej republiky 
2 Pre pohyblivé pracovné slroje. prenosné stacionárne stroje a prenosné elektronické zariadenia, pre ktoré bol dojednaný rozšírený rozsah poistenia, sa za 
miesto poistenia považuje územie Slovenskej repubtiky. V prípade nolebookov ss za miesto poistenia považujú aj adresy bydliska zamestnancov Nájomcov na 
uzemi Slovenskej republiky, ktorým bol jednotlivý poistený notebook zverený do užívania 

3. UPOZORNENIE POtSTNIKA 

Tenlo formulár nenahrádza vselky informačné povinnosll stanovené vieobecne závažnými právnymi predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní 
poistných produktov. Je iba ďalším nástrojom na zvyšovanie úrovne informovanosti poistnika o povahe a rozsahu poistného produktu. Tenlo formulár 
r i i H ä i š l H ^ t ^ Ktorý paWiitóOTÍ vti^£inaNtmapáab*$mtaNý' 

ČSOQ Poisťovňa,* i 

M&E Leasing Síran* 1J 15 
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(nfo)inkač$6&P^ÍGvň;ar 0850 111 303 
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CSOB 
Poisťovňa 

VŠEOBECNE POISTNE PODMIENKY 
PRE POISTENIE STROJOV A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 

VPP SEZ 2012 

Pre poistenie strojov a e l e k t r o n i c k ý c h z a r i a d e n í platia príslušné u s t a n o v e n i a O b č i a n s k e h o z á k o n n í k a , t ieto v š e o b e c n é p o i s t n é p o d m i e n k y pre poistenie 
strojov a e l e k t r o n i c k ý c h z a r i a d e n í (ďalej len „ V P P S E Z 2 0 1 2 " ) a u s t a n o v e n i a poistnej z m l u v y (ďalej len „ z m l u v a " ) . 

Č lán oh 1 
Začiatok poistenia, doba trvania poistenia 

1 Poistenie vzniká nasledujúci deň po uzavretí poistnej 
zmluvy, pokiaľ v poistnej zmluve nie je dohodnuté, že 
poistenie vznikne neskôr. 

2 Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie 
sa dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím 
jeden rok (poistný rok). 

3 Ak nie je zmluva vypovedaná jednou zo zmluvných 
strán najmenej 6 týždňov pred ukončením poistného 
obdobia, predlžuje sa po uplynuli poistného obdobia 
automaticky vždy o ďalšie poistné obdobie 

Článok 2 
Zánik poistenia 

1. Okrem dôvodov zániku poistenia uvedených v platných 
právnych predpisoch poistenie zaniká: 
a) uplynufim dohodnutej doby, ak bolo v zmluve 

dohodnuté poistenie na dobu určitú, 
b) písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek z účastníkov 

zmluvy do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy; 
výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť 
nasledujúcim dnom po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane, 

c) písomnou výpoveďou ktorejkolvek zo zmluvných 
strán ku koncu poistného obdobia, pričom 
výpoveď musi byt doručená druhej zmluvnej 
strane najmenej 6 týždňov pred uplynutím 
poistného obdobia, 

d) nezaplatením poistného, ak poistné za prvé 
poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo 
zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho 
spfatnosli. Poistenie zanikne a) tak. že poistné za 
ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do 
jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy 
poisťovaleľa na Jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 
zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva 
poisfovaleľa obsahuje upozornenie, že poistenie 
zanikne, ak nebude zaplatené. Tieto lehoty možno 
dohodou zmluvných strán predLžiť najviac o Íri 
mesiace. Poistenie zanikne uplynutim príslušnej 
lehoty. To Isté plali. ak bola zaplatená len časť 
poislného, 

e) odstúpením poisfovateta od zmluvy, ak pn 
pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok zo 
sírany poisleného a/alebo poistníka by polsfovalel 
zmluvu neuzavrel. Tolo právo môže poisťovalef 
uplatniť pisamrtí de Irech mtiíaiaY. ada dňa., naSy 
luk'.m.i ukuločnosľ zistil, mak jeho piavu zunlká, 

f) odmietnutím poistného plnenia zo zmluvy, ak sa 
poisfovaleľ po pol s Inej udalosti dozvie, že jej 
pričlnou Je skutočnosť, ktorú pre vedome 
nepravdivé alebo neúplné odpovede poisleného 
a/alebo poislnfka nemohol zlsttt pri dojednávaní 
poistenia a ktorá bola podstatná pre uzavretie 
zmluvy, 

g) dňom vstupu poisteného do likvidácie alebo 
vyhlásením konkurzu na majetok poisteného, 

h) zánikom poisleného zariadenia {napr. jej 
likvidácia, strata, úplné zničenie), ukončením 
užívania poisteného zariadenia, ukončením 
Činnosti poisleného, zánikom oprávnenia 
poisleného na podnikanie v zmysle príslušných 
právnych predpisov, zmenou v osobe vlastníka 
poisteného zariadenia alebo držilela poisteného 
zariadenia. Ktorúkoľvek z týchto skutočností je 
poislník a/afebo poistený povinný oznámiť 
písomne poisťovatelovi najneskôr do jedného 
mesiaca odo dňa jej vzniku a predložiť o tom 
písomný doklad. V prípade, že poistovateľovi 
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v súvislosti s nedodržaním týchto povinnosti 
vzniknú dodatočné náklady, je oprávnený uplatniť 
si nárok na Ich úhradu u poisteného a/alebo 
poistníka, 

i) písomnou výpoveďou každej zo zmluvných slrán 
do t mesiaca odo dňa poskytnutia poislného 
plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota 
je 1 mesiac a začína plynúť dňom doručenia 
výpovede; Jej uplynutím poistenie zanikne. Ak 
výpoveď podal poistntk a/alebo poislený, 
poistovateľovt pnnáteži poistné do konca 
poistného obdobia, na ktoré bolo poistenie 
dohodnuté. 

J) písomnou dohodou zmluvných slrán, 
k) iným spôsobom dohodnutým v týchto VPP SEZ 

2012 alebo v zmluve. 

Článok 3 
Zmena poistenia 

1 Polsfovateľ je v prípade zmeny vlastníka povinný 
pripustiť uplatňovanie opodstatnených požiadaviek 
vyplývajúcich z poistnej zmluvy voči sebe až vtedy, 
keď sa o zmene vlastníka dozvie. 

2. Ak bolo zariadenie v bezpodielovom spoluvlastníctve 
manželov, ktoré zaniklo smrťou alebo vyhlásením za 
mŕtveho toho z manželov, ktorý uzavrel poistnú 
zmluvu, považuje sa za poislnika ten z manželov, ktorý 
Je naďalej vlastníkom alebo spoluvlastníkom 
zariadenia 

3. Ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniklo 
mak ako z dôvodov uvedených v bode 2 tohto Článku. 
poistenie zanikne uplynutim poislného obdobia, na 
ktoré bolo poistné zaplatené. 

Článok 4 
Predmet poistenia 

1 Predmetom poistenia sú slroje a elektronické zariadenia 
vrátane Ich výbavy, príslušenstva a súčasti vo 
vlastníctve poisleného (ďalej len „zariadenia"). 
špecifikované v zmluve, uvedená do prevádzky v súlade 
s plalnýml právnymi predpismi a požiadavkami výrobcu, 
ktoré boli v čase uzavrel I a zmluvy a tesne pred vznikom 
poislnej udalosti v preukázateľne prevádzkyschopnom 
stave, riadne udržiavané a využívané na účely, na ktoré 
boli určené. 

2. Ak Je lo dohodnuté v zmluve, poistenie sa vzťahuje i na 
cudzie zariadenia - zariadenia vo vlastniclve cudzích 
e i í t . tort poistený apravnene užíva aieba tsh prevzal 
pn poskytovaní služby od fyzickej alebo právnickej 
osoby na základe zmluvného vzťahu (napr. zmluva o 
dielo, zmluva o nájme, prenájme). 

3, Poistenie sa vzťahuje na poistené zariadenia počas ich 
prevádzky, prestávky v prevádzke. demontáže 
a následnej spalnej montáže za účelom údržby alebo 
premieslňovania v lámci miesta poistenia. 

4 Predmetom poislenla sú aj: 
a) elektronické súčasti zariadenia, 
b) nosiče dát pevne zabudované v hardvérovej časti 

riadiacej alebo regulačnej Jednotky poisteného 
zariadenia, 

c) dáta potrebné pre základnú funkciu poisleného 
zariadenia, 

d) olejové alebo plynové náplne transformátorov, 
kondenzátorov, elektrické meniče a vypínače. 

5 Ak je to dohodnuté v zmluve, predmetom poistenia sú aj: 
a) prenosné zariadenia, 
b) zariadenia pevne inštalované vo vozidle. 
c) pojazdné stroje, ktoré sa pohybujú vlastnou 

motorickou silou, alebo sú konštrukčne uspôsobené 
na jazdu po pozemných komunikáciách. 

6. Poistiť je možné zanadenie jednotlivo určené, výber 
zariadení alebo súbor zariadení. Určené zariadenia, 
výber zariadení alebo súbor zariadení, na ktoré sa 
poistenie vzťahuje, sú vymedzené v poistnej zmluve. 

7. Pri poistení súboru zariadení sa poislenie vzťahuje i na 
zariadenia, ktoré sa stali súčasťou poisteného súboru po 
uzavretí zmluvy. Zariadenia, ktoré v priebehu trvania 
poistenia prestali byt súčasťou súboru, prestávajú byť 
poistené okamihom svojho vyradenia zo súboru. 

Článok 5 
Rozsah poistenia 

1 Poislenie sa vzťahuje na priamu fyzickú škodu na 
poistenom zariadení spôsobenú akoukoľvek náhodnou 
udalosťou, ktorá naslane nečakane a náhle, obmedzuje 
alebo vylučuje prevádzkyschopnosť poisteného 
zariadenia a škoda vznikla na miesle uvedenom v 
zmluve ako miesto poistenia v dôsledku poistných rizík. 
ktoré nie sú vtýchlo VPP SEZ 2012 alebo v zmluve 
vylúčené. 

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

Článok G 
Výluky z poistenia 

Časť I - Vylúčené predmety 

1 Poislenie sa nevzťahuje na 
a) motorové a prípojné vozidle s prideleným EČV, 

s výnimkou samohybných pracovných slrojov 
a prípojných pracovných strojov. 

b) základy, rámy, ukotvenia a podstavce strojov, ak nie 
sú príslušenstvom poisteného zariadenia, 

c) databázy údajov, zvukové, obrazové, dátové a iné 
záznamy, programové vybavenie, resp. soflvér, 
elektronické dala (okrem dál potrebných pre základnú 
funkciu poisteného zariadenia). 

d) výmurovky, výstielky a nanesené vrstvy peci. ohnisk. 
kotlov alebo iných zariadení produkujúcich teplo, 
zariadení na produkciu pary a nádrži. 

e) ručné náradie s elektrickým, pneumatickým alebo 
spaľovacím pohonom (napr. vŕtačky, brúsky, pily. 
búracie 3 vŕtaoie kladivá, ručné kosačky na trávu), 

f) ultrazvukové zariadenia, endoskopy. mobilné 
telefóny, natebcaky, kamery, toloaparály a Inú 
prenosnú spotrebnú elektroniku, 

g) plavidlá a iné zariadenia schopné pohybu na vode 
alebo pod vodou, 

h) lietadlá a iné zariadenia schopné pohybu 
v atmosfére. 

2, Ak nedoälo z lovnakej príčiny aj k inému poäkodeniu 
alebo zničeniu poisleného zariadenia, za ktoré je 
poisfovalel povinný poskytnúť poislné plnenie, poislenie 
sa nevzťahuje na 
a) slrojné súčiaslky (súčasti) klzných alebo valivých 

uložení, ktoré umožňujú pohyb a slúžia na prenos slľ 
medzi pohyblivými a pevnými časťami zariadenia 
(napr. piesty, ložiská, vložky valcov, piestne krúžky, 
puzdre), 

b) vymeniteľné časti všetkého druhu, ktoré sa vymieňajú 
pri zmene pracovného úkonu, bez ohľadu na dfžku 
lohlo úkonu alebo diely a časti, ktoré musia byť počas 
obdobia životnosti poisteného zariadenia viackrát 
vymieňané z dôvodu ich opotrebenia alebo starnutia 
(napr. formy, matrice, kokily, razidla, tlačné, vzorové 
či ryhované valce, frézy, vrtáky, nože, pílové listy 
alebo iné ostria či brúsne kotúče alebo pásy, 
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kompozitové. plastové íi gumové výstíeiky. 
pneumatiky súčasti z pryže. hadice tesnená. 
remene, lana. pasy. drôty reťaze, silá. poistky. 
svetelné zdroje, akumulátory, odporové vykurovacie 
telesá, drviace kladivá, akékoľvek náradie a nástroje 
obrazová a zvukové nosiče. rastrové dosky, vyvojky, 
tonery, filtre). 

c) sklenené, akrylatove plexisklová, keramická a Im 
podobná súčasti. 

d) pomocné a prevádzková látky, činná médiá a 
prevádzkové kvapaliny, napr pohonné látky. 
chladivá filtračná hmoty a vložky. čistiace 
prostriedky, katalyzátory, chemikálie, kontaktné 
hmoty, mazivá, olejové náplne (okrem predmetov 
uvedených v íl 4 bod 4. pism d). 

a) vodiče elektrickej energie, optické vodiče a iná 
obdobné vodiče. 

í) akumulátorové batérie, elektrochemická články a pod. 

Časť II - Vylúčené riziká 

3 Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody na poistených 
zariadeniach priamo alebo nepriamo spôsobené 
aj požiarom, teplom s/alebo splodinami horenia 

vznikajúcimi pri požiari, hasením požiaru alebo 
následným strhnutím. výbuchom v dôsledku 
chemickej reakcie nestabilnej sústavy, priamym 
úderom blesku, nárazom alebo zrútením pilotovaného 
lietajúceho telesa, jeho časti alebo Jeho nákladu. 

b) povodňou záplavou, 
c) víchricou, krupobitím, zosúvaním pôdy, zrútením skál 

alebo zeminy, zosúvaním alebo zrútením lavín. 
sadanim, pádom slromov, stožiarov a Iných 
predmetov, zemetrasením, nárazom vozidla, dymom, 
nadzvukovou vlnou, ťarchou snehu, námrazy alebo 
ľadovej vrel vy. pósobenim rozpínavostí ladu 
a presakovaním topiaceho sa snehu alebo ladu, 

d) únikom vody. kvapaliny alebo pary z vodovodného 
zariadenia v dôsledku poruchy alebo chybnej 
obsluhy, 

e) prenikaním podzemnej vody a/alebo vystúpením 
kvapalín z kanalizačného a* alebo odpadového 
potrubia, 

f) premočenim alebo zaplavením bahnom pri prácach 
na vodných stavbách. 

g) vniknutím dažďa, ľadovca, snehu alebo nečistôt cez 
zla uzavreté okná, dvere alebo ostatne otvory, 

h) atmosférickými zrážkami, pôsobením vlhkosti, huby 
alebo plesne, daždovej vody z dažďových zvodov a 
žíabov. vodou pri umývaní, 

I) stratou, krádežou alebo kipežou. okrem prípadu 
uvedeného v bode 2, ČI. 5. 

j) následkom vád alebo poškodenia ktoré malo 
poistené zariadenie v čase uzavretia zmluvy a ktoré 
boli alebo mohli byt známe poistenému, poislnikow, 
ich zástupcom, alebo splnomocnencom, bez ohľadu 
na to. či boli známe poistovatelovi, 

k) počas prepravy zariadenia ako nákladu, 
f) zistením rozdielov po invemúre alebo audite, 
m (opravou alebo údržbou, montážou, demontážou. 

testovaním alebo skúäobnou prevádzkou, úmyselným 
prerazením alebo experimentom vystavujúcim 
poistené zariadenie abnormálnemu zaťaženiu, 

n) používaním poisteného zariadenia v čase, keď si už 
vyžadovalo opravu, prevádzkovaním zariadenia 
v rozpore s technickými podmienkami, alebo použitím 
zariadenia na účel. na ktorý nie je určené 

o) čiastočným alebo úplným zastavením alebo 
prerušením činností, 

p] nedostatočným alebo príležitostným používaním, 
dlhodobým uskladnením bez používania zariadenia, 

q) pn prácach pod zemským povrchom, pri tunelových 
prácach. 

r) estetickými nedostatkami, povrchovým poškodením 
poisleného zariadenia, ktoré neovplyvňuje funkčnosť 
zariadenia. 

s) otrasmi spôsobenými dopravou. 
t) následkom chyby spôsobenej programovým 

vybavením, 
u) na elektronických súčastiach stroja a elektronických 

zariadeniach bez vonkajšej príčiny 
v) úmyselným poškodením alebo zničením poisteného 

zariadenia treťou osobou, ak škodu nevyšetrovala 
polícia, 

w) ich presunom aiebo premiestnením na iné miesto, ak 
nejde o presun alebo premiestnenie v rámci jedného 
miesta poistenia 

4 Z tohto poistenia ďalej nevzniká právo na poistné 
plnenie za 

aj poškodenia alebo zničenia, za ktoré je podľa 
právneho predpisu alebo zmluvy zodpovedný 
dodávateľ, zmluvný partner, výrobca, zhotovil e ľ diela 
alebo opravca zariadenia. 

b) nemateriálnu škodu každého druhu, vrátane ušlého 
zisku, zvýšených nákladov na výrobu, pokút, sankcii. 
mank. strát vzniknutých z omeškania, nedodržaním 
dohodnutého výkonu, stratou trhu alebo kontraktu. 

5 Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené priamym 
následkom 
a) dlhodobého alebo trvalého vplyvu prevádzky (napr. 

opotrebovaním, eróziou, koróziou. kavitáciou. 
oxidáciou, únavou materiálu, usadeninami), 

b) postupného starnutia poisteného zariadenia alebo 
jeho konštrukčných dielov. 

c J dlhodobého pôsobenia chemických, biologických 
alebo atmosférických vplyvov, 

d) usadzovania kotlového kamera, hrdze, katov alebo 
Iných sedimentov. 

Ak však vznikne následkom rizika uvedeného pod pism. 
a) - d) tohto bodu následná fyzická škoda na poistenom 
zariadení, poisťovateľ poskytne poistné plnenie za takto 
vzniknutú následnú fyzickú škodu, pokiaľ táto nie je 
z poistenia vylúčená. 

6 Poistenie sa nevzťahuje na škody a kch následné škody. 
ktoré vyplývajú a/alebo vznikli v príčinnej súvislosti s/so 
a) podvodom, spreneverou, činom v rozpore s dobrými 

mravmi, treslným činom alebo nepoctivým čéiom 
poisteného a/alebo poistnika. osôb jemu blízkych 
jeho spoločníka, jeho zamestnancov alebo Inej osoby 
konajúcej na podnet poisteného a/alebo poistnika. 

b) úmyselným konaním poisteného a/alebo poistnika 
osôb jemu blízkych, jeho spoločníka, jeho 
zamestnancov. Iného oprávneného užívateľa alebo 
inej osoby konajúcej na podnet niektorého z nich, 

c) nesprávnym vyhodnotením kalendárneho dátumu 
výpočtovou technikou. 

d) vojnovými udalosťami. vyhlásením vojnového alebo 
výnimočného stavu, napadnutím alebo činom 
vonkajšieho nepriateľa, nepriateľskej akcie (bez 
ohľadu na to. či bola vojna vyhlásená alebo nie), 

e) revolúciou povstaním, vzburou, slálnym alebo 
vojenským prevratom, občianskou vojnou. 
demonštráciou, zabavenim, rekwráclou pre vojenské 
účely, alebo represívnymi zásahmi Slálnych orgánov, 

f) vnútornými nepokojmi, ätra|kom, 
g) akýmkoľvek teroristickým člnom, vylúčená je tiež 

škoda, strata alebo náklady a výdavky akéhokolvek 
typu. spôsobené pn vykonávam opatrení na konlrolu. 
prevenciu, potlačenie alebo sa mak vzťahujúca 
k teroristickému činu, 

h) žiarením každého druhu, magnetických alebo 
elektromagnetických poli. Ionizáciou, 

i) Jadrovou energiou alebo jadrovým žiarením 
akéhokoľvek druhu, 

j) znečistením, zamorením, kontamináciou vrátane 
presakovania, bez ohľadu na akékoľvek ďalšie 
súčasne alebo v akomkoľvek časovom slede 
spolupôsobiace príčiny, vylúčené sú Iteí náklady 
vyplývajúce z nariadenia vlády alebo náklady 
súvisiace s premiestnením, alebo modifikovaním 
majetku poisteného, ktorý nemôže byť naďalej 
použi vaný k pôvodnému účelu. 

k) azbestom alebo materiálom obsahujúcim azbest. 
I) stratou, poškodením, zničením. porušením 

vymazaním, modifikáciou elektronických dát. 
spôsobené akoukoľvek príčinou (vrátane 
počítačových vírusov) alebo stratou použiteľnosti 
alebo zníženia funkčnosti. Ďalej sa nevzťahuje na 
náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu z toho 
vyplývajúce bez ohľadu na akúkoľvek mu príčinu 
alebo udalosť súbežne alebo následne odspievajúcu 
ku vzniku škody, vzťahujúcu sa k hodnote 
elektronických dát poisteného alebo inej zmluvnej 
strany. 

m)neoprávneným užívaním cudzieho zariadenia alebo 
zatajením zariadenia. 

n) stratou umeleckej a historickej hodnoty poisteného 
zariadenia 

7 V zmluve je možné dohodnúť že poistenie sa 
nevzťahuje aj na iné škody než na škody uvedené v 
tomto Článku 

Článok 7 
Miesto polsianla 

1 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknutá na 
území Slovenskej republiky na mieste uvedenom v 
poistnej zmluve ako miesto poistenia, ak nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté Inak 

2. Ak Je v poislnej zmluve dohodnutých viac miest 
poistenia, vzťahuje sa poistenie na všetky tieto miesta 
poistenia 

3, Pre poistené zariadenia je miestom poistenia budova. 
iná stavba, miestnosť alebo pozemok vymedzené v 
poislnej zmluve adresou alebo katastrálnym územím s 
číslom parcely, kde sa tieto zariadenia nachádzajú, ak 
nieje dalej v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

4 Pre zariadenia uvedené v či. 4 bod 5. ktoré nemajú 
pevné stanovisko, je miestom poistenia územie 
Slovenskej republiky 

5 Poistenie sa vzťahuje aj na Uié miesto ako miesto 
poistenia uvedené v poislnej zmluve, pokiaľ poistený 
premiestni poistené zariadenia z dôvodu bezprostredne 
hroziacej alebo už vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie 
sa na takéto miesto vzťahuje len vtedy, ak poistený bez 
zbytočného odkladu oznámi poisťovatelovi adresu tohto 
miesta a zoznam premiestnených zariadení, najneskôr 
do 14 kalendárnych dni od ich premiestnenia. 

6. V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj iné špecifické 
miesta postenia 

Článok 8 
Poistná suma 

1 Poistná suma je hornou hranicou poistného plnenia pre 
všetky poistné udalosti, ktoré nastali vjednom poistnom 

období, ak nie je ďalej v týchto VPP SEZ 2012 alebo v 
zmluve dohodnuté inak. PoislnU sumu určuje poistnlk 
a/alebo poistený na vlastnú zodpovednosť. Poistná 
suma je uvedená v poistnej zmluve 

2 Ak sa poisťuje samostatné zariadenie, poistná suma má 
zodpovedať poistnej hodnote poisťovaného zariadenia 
Ak sa poisťuje súbor alebo výber zariadení, poistnú 
sumu poisťovaného súboru alebo výberu vyjadruje 
napočítaná poistná suma všetkých zariadení, ktoré sú 
súčasťou súboru alebo výberu. 

Článok S 
Poistná hodnota 

1 Poistná hodnota je hodnola poisteného zariadenia 
v danom čase a mieste a je podkladom pre stanovenie 
poistnej sumy. 

2 Poistná hodnola poisteného zariadenia je Jeho nová 
hodnota - suma. ktorú je nutné obvykle vynaložiť v 
mieste poistenia na znovunadobudni/tie nového 
zariadenia rovnakého druhu a kvality. 

Článok 10 
Podpoistenie, nadpoistenie 

1 Pokiaľ je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma 
jednotlivej položky predmetu poistenia nižšia ako jej 
poistná hodnola (podpoistenie). poskytne poisťovaleľ 
poistné plnenie, ktoré je k výške škody v rovnakom 
pomere, v akom je poistná suma k poistnej hodnote. 
Podpoistenie bude posúdené pre každé poistené 
zariadenie a/alebo súbor zariadení poistnej zmluvy 
zvlášť 

2 Poisťovaleľ nepoužije postup podľa bodu 1. ak 
a) poistná suma zodpovedala v čase uzavretia 

zmluvy poistnej hodnote veci alebo súboru veci 
a poistní k a/alebo poistený neporušil povinnosť 
uvedenú v ČI. 16 bodl pism. n), 

b) bolo dohodnuté poistenie na prvé riziko 
3 Pokiaľ je poistná suma v dobe vzniku poistnej udalosti 

vyššia ako poistná hodnota (nadpoistenie). poisťovaleľ 
neposkytne vyššie poistne plnenie, než aké zodpovedá 
poislnej hodnote poistených zariadení v okamihu vzniku 
škody. 

Článok 11 
Poistné, splatnosť poistného 

1. Poistné Je cena za poistenie dohodnuté v zmluve 
2 Poistné Je stanovené sadzbou z poistných súm pre 

jednotlivé poistené zariadenia, alebo pre súbor 
zariadení Výšku sadzby stanovi poisťovateľ. 

3. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu od vzniku 
poistenia až do jeho zániku. Jednorazové poistné patri 
poisfovateľovi vždy celé. 

4. Ak zanikne poistenie pred uplynutím doby. za ktorú 
bolo zaplalené bežné poislné, je poistovatel povinný 
zvyšujúcu časť poistného vrátiť. 

5 Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia 
tým odpadol, poisťovaleľovi patri poistné do konca 
poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala. 
Jednorazové poistné patri poisťovateľom aj v týchto 
prípadoch vždy celé. 

6. Výška a splatnost poistného je stanovená v zmluve. 
Poislnlk je povinný platiť poistné za dohodnuté poistné 
obdobie. Poislné je splatne prvým dňom poistného 
obdobia, ak nie je v zmluve dohodnuté mak. 
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7 V prípade, ah v poistnej zmluve bolo dohodnuté 
platenie poistného v splátkach, je ich výska a splatn 
uvedená v zmluve 

B Ak sa poistní k oneskoril s platením poistné 
poisťovalel je oprávnený požadoval od poistnika ú 
z omeškania za každý deň omeškania po 
všeobecne závažných právnych predpisov 

9 Ak je platenie poistného dohodnuté v splátka 
nezaplatením ktorejkoľvek splátky stráca pois 
výhodu splátok, poistné sa sláva splatným za c 
poistné obdobia, ak mu lo poisfovaíel písomne ozn 
a vyzve ho k zaplateniu celého poistného. 

10 Poisťovalo! má právo, v súvislosti so zmen 
podmienok rozhodujúcimi pre stanovenie vý 
poistného, upravil novú výšku poistného ku 
začiatku najbližšieho poistného obdobia V prípade 
poislnik s toulo úpravou nesúhlasí, zanikne poiste 
uplynutím dohodnutého poistného obdobia. S 
nesúhlas musi poistník uplatniť do jedného mesiaca p 
oznámení zmeny. Ak poislnik v uvedenej dobe 
písomne neoznámi svoj nesúhlas, má sa za to, že 
poislnik súhlasí s novou úpravou a so všetkými z loho 
vyplývajúcimi povinnosťami. 

11 Prípadné preplatky poistného poisťovateľ po dohode s 
poistnikom použije na zvýhodnenie poistenia lormou 
rozšírenia jeho rozsahu, zvýšenia poistných súm alebo 
zníženia sadzieb poistného. 

Článok U 
Poistná udalosť 

Poistná udalosť je náhodná udalosť, ktorá 
3} nastala v mieste poistenia, a zároveň 
b) nastala počas trvania poistenia, a zároveň 
c) spôsobila škodu na poistenom zariadení, 
v dôsledku ktorej vznikla poistovateíovi povinnosl 
poskytnúť poistné plnenie podľa týchto VPP SEZ 2012 a 
zmluvy. 

Článok 13 
Spoluúčasť 

1. Ak v poistnej zmluve nie je uvedené inak. je poistenie 
dohodnuté so spoluúčasťou na poistnom plnení. Výska 
spoluúčasti je uvedená v poistnej zmluve 

2 Spoluúčasť je suma. ktorou sa poistený podieľa na 
poistnom plnení Spoluúčasť poisľovaleľ odpočíta 
z poistného plnenia poistovatela pri každej poistnej 
udalosti alebo v prípade poistného plnenia podľa. ČI. 15. 
Ak je však z jednej príčiny a v rovnakej dobe poistnou 
udalosťou postihnutých viac poistených zariadení 
z jednej poistnej zmluvy, odpočíta sa len najvyššia 
dohodnutá spoluúčasť. 

Článok 14 
Poistné plnenie 

1 Právo poisteného na poistné plnenie poistovateľa 
vznikne, ak nastala poistná udalosť 

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

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

príslušnú položku predmetu poistenia v poistnej 
zmluve. 

v závislosti od toho, ktorá z uvedených súm je nižšia. 
3 Po vzniku poistnej udalosti sa zníži poislná suma pre 

prisluínu položku predmetu poistenia a poistné 
obdobie o výšku vyplateného poistného plnenia Výška 
poistnej sumy môže byť na návrh poistnika po 
doplatení poistného po predchádzajúcom súhlase 
poisrovatela upravená. 

4. Ak bolo poistené zariadenie poškodená, vzniká 
poistenému právo, ak nie je v zmluve dohodnuté Inak. 
aby mu poisťovalel poskytol poistné pinenie vo výške 
zodpovedajúcej primeraným nákladom na opravu 
poškodeného zariadenia. Ak náklady na opravu 
zariadenia presiahnu jeho časovú hodnotu, bude sa 
zariadenie považovať za zničené a poisťovateľ 
poskytne poistné plnenie podľa bodu 5 tohto Článku 

5. Ak bolo poistené zariadenie zničené alebo stratene 
v zmysle ČI. 5 bod 2., vzniká poistenému právo, ak nie 
je v zmluve dohodnuté inak. aby mu poisfovatet 
poskytol poistné plnenie vo výške zodpovedajúcej 
primeraným nákladom na znovunadobudnutie 
zariadenia rovnakého druhu, kvality a výkonu, vrátane 
nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, maximálne 
víak časovú hodnotu poisteného zariadenia. Pokiaľ 
nlé je v zmluve uvedené inak. do nákladov na 
znovunadobudnutie zariadenia sa nezapočítavajú 

náklady na opravu alebo vybudovanie základov či 
podstavcov zariadení. 

6 Ak diely potrebné na Opravu zariadenia už ni ú na 
trhu. poisťovalel poskytne poistné plnenie v asovej 
hodnote zariadenia 

7 Ak došlo z rovnakej príčiny aj k Inému p o š e n i u 
alebo zničeniu poisteného zariadenia, z a k é j e 
poisťovalel povinný poskytnúť poistné nie. 
poskytne poisťovalel poistne plnenie v ovej 
hodnote aj za poškodenie alebo zničeni veci 
uvedených v ČI, 6 bod 2, 

8 Poisťovalo! neposkytne poistné plnenie za 
a) náklady, ktoré by vznikli aj vtedy, ak by stná 

udalosť nenastala (napr. náklady na údržbu 
b ) á k l d y i k t é alebo y l n í m 

zariadenia akýmkoľvek spôsobom. 
9 Akékoľvek hodnoty pri poskytovaní poistného enia 

( , , ) stupne p e n i a 
zariadenia budú vždy určené ku drkí vzniku p t n e j 
udalosti, a to odborným odhadom poísfovatefa. 
pripadne spôsobilou osobou určenou poisťovateľom. 
Poisťovalel rozhodne kedy ide o poškodenie alebo 
zničenie zariadenia 

10 Poisťovalel poskytne poistné plnenie v tuzemskej 
mene 

11 Pri prepočte cudzej meny na menu platnú na územi 
Slovenskej republiky poisťovalel použije kurz Národnej 
banky Slovenské ku drtu vzniku poistnej udalosti 

12 Poistné plnenie (e splatné do 15 dní. len čo polsf ovale! 
skončil vyšetrovanie potrebné na zistenie rozsahu 
povinnosti poisfovateta plniť Ak nemôže byť 
vyšetrovanie vykonané bez zbytočného odkladu. 
najneskôr však do jedného mesiaca po lom. kedy sa 
poistovale! o poistnej udalosti dozvedel, je poisťovalel 
povinný informovať o tejto skutočnosti poisteného a 
poskytnúť mu na písomné požiadanie primeraný 
preddavok Poisfovater má právo odpočítal od 
poistného plnenia sumu zodpovedajúcu dlžnému 
poistnému 

13 Ak poistený a/alebo poislnik vedome porušil povinnosti 
dohodnuté v zmluve alebo stanovené v týchto VPP 
SEZ 2012, je polsfovatel oprávnený znížiť poistné 
plnenie podľa toho aký malo loto porušenia vplyv na 
rozsah povinností poistovateľa plniť. 

14 Ak má poistený pri oprave alebo náhrada súvisiacej 
s poistnou udalosťou nárok na odpočet dane z pridanej 
hodnoty (dalej len „DPH"). poskytne poisťovateľ 
poistné plnenie vo výške vyčíslenej bez DPH. 
V prípade, ked poistený tento nárok nemá, poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie vo výške vyčíslenej vrátane 
DPH, avšak len za podmienky, že DPH je zahrnutá 
v poistnej sume poisteného zariadenia uvedenej 
v poistnej zmluve 

15 Ak boli poškodené, zničené, odcudzené alebo stratené 
cudzie zariadenia, je poisťovateľ povinný poskytnúť 
poistné plnenie len vledy, ak je poistený a/alebo 
poislnik povinný vynaložil náklady na opravu 
poäkodených zariadení alebo na znovunadobudnutie 
zničených, odcudzených alebo stratených zariadení 
Hornou hranicou poistného plnenia je časová hodnota 
cudzieho zariadenia, ak nie je v zmluve dohodnuté 
inak. 

16, Zvyšky poäkodeného alebo zničeného zariadenia 
zostávajú vo vlastníctve poisteného a ich hodnotu 
odpočita poisťovateľ z výšky Škody 

Článok 15 
Osobitné prípady poistného plnenia 

1 Ak vykoná poistený a1 alebo poislnik opatrenia ktoré 
mohol vzhľadom na okolnosti prípadu považovať za 
potrebné' 
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primerané rozsahu hroziacej škody a poistne) hodnote 
ohrozenej poisteného zariadenia. 

ľ. Ak mal poistený a/alebo poistník právnu povinnosť z 
hygienických alebo bezpečnostných dôvodov alebo z 
dôvodov verejného záujmu urobiť opatrenia a vynaložiť 
primerané náklady na demoláciu, vyprázdnenie a 
odstránenie zvyškov poisteného zariadenia, ktorá bola 
poškodená alebo zničená poistnou udalosťou. 
poisťovateľ nahradí takto vynaložené náklady. 

3. Poisľovaleľ uhradí primerané náklady na prepravu 
súvisiacu s opravou poškodeného zariadenia Tieto 
náklady sa hradia pri preprave zariadenia len na Územi 

Slovenskej republiky ak nie je v zmluve dohodnuté 
inak 

4 Poistné plnenie poskytnuté poisťovateľom podlá bodu 
1 plsm a) a b), bodu 2 8 bodu 3. tohto Článku 
spoločne s poistným plnením za poškodené alebo 
zničené zariadenia je obmedzené poistnou sumou pre 
jednotlivé položky predmetov poistenia alebo limitom 
poistného plnenia dojednanými v zmluve, v závislosti 
od toho. ktorá z uvedených súm je nižšia. Polsfovatel 
neuhradí náklady vynaložené na bežnú údržbu alebo 
ošetrovanie poisteného zariadenia. 

Článok 16 
Povinnosti poisteného a/alebo poistnika 

1 Okrem povinnosti stanovených všeobecne závažnými 
právnymi predpismi je poistený a/alebo poislnik 
povinný 
a) odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky 

poistovateľa. týkajúce sa dojednávaného 
poistenia. 

b) umožniť poistovateľovt alebo ním povereným 
osobám vstup do poistených objektov a umožniť 
im posúdiť rozsah poistného rizika 
(nebezpečenstva), dalej je povinný poistovateľovi 
alebo nim povereným osobám predložiť na 
nahliadnutie projektovú, technickú, účtovnú a inú 
odbornú dokumentáciu a umožniť preskúmanie 
činnosti zariadenia slúžiaceho k ochrane 
poisteného majetku, 

c) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dni 
odo dňa zmien oznámiť poisťovaleľovi písomne 
všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré sa ho 
pýtal pri dojednávaní poistenia, pripadne ku 
ktorým došlo počas trvania poistenia. 
predovšetkým zmeny poistného nzika 
(nebezpečenstva), napr. druh výroby alebo 
činnosti, poistnej hodnoty zariadenia (súboru), 
miesta poistenia, rozsahu poistenia. 

d) písomne oznámiť poisťovateľom každú zmenu 
svojej adresy v lehote najneskôr 15 pracovných 
dní odo dna. kedy táto zmena nastala. 

e) dbať, aby poistná udalosť nenastala, dodržiavať 
povinnosti smerujúce k odvráteniu Škody alebo k 
zmenšeniu jej rozsahu, ked už škoda nastala a 
netrpieť porušovanie lýchto povinností zo strany 
tretích osôb. 

ľ) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dni 
od zistenia Škodovej udalosti oznámiť 
poistovalelovi. že Škodová udalosť vznikla, podať 
pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej 
následkov, predložiť doklady potrebné k 
posúdeniu, či vzniklo právo na poistné plnenie a k 
stanoveniu jeho výšky a umožniť poisťoval e ľo vi 
získať kopte týchto dokladov. Ak bola Škodová 
udalosť oznámená inak ako písomne, je 
povinnosťou poisteného a/alebo poistnika ak o to 
poisťovalel požiada bez zbytočného odkladu. 
najneskôr však do 10 dni . potvrdiť oznámenie 
Škodovej udalosti písomne na príslušnom 
formulári poistovateľa. 

g) ihned oznámiť polícii udalosť, ktorá vznikla za 
okolnosti vzbudzujúcich podozrenie z Ireslného 
činu alebo pokusu oň 

h) ak došto ku škodovej udalosti, nesmie zmeniť sláv 
touto udalosťou spôsobený, kým nie sú 
poškodené zariadenia obhliadnuté po I sto vate !om 
alebo ním poverenou osobou. To však neplall, ak 
prípadná zmeria slávu ja nutná z bezpečnostných 
a hygienických dôvodov alebo v záujme 
zmiernenia Škody. V týchto prípadoch je poistený 
a/alebo poistník povinný zabezpečiť dostatočné 
dôkazy o rozsahu škody (napr. uchovaním 
poškodených zariadení alebo ich časti. 
lolograľickým alebo filmovým materiálom. 
videozáznamom, protokolom o škode), 

í) zabezpečiť voči Inému práva na náhradu 
spôsobenej Škody a práva na postih a 
vysporiadanie, 

J) bez zbytočného odkladu, najneskôr v iak do 15 dni 
oznámiť polsťovaleľovi. že sa naälo stratené alebo 
odcudzené zariadenie, ktorého sa poistná udalosť 
týka. V pri páde, že už poistený prijal poistné 
plnenie za toto zariadenie, vrátiť poisťoval e loví 
poistné plnenie znížené o primerané náklady 
potrebné na jeho opravu, ak bolo poškodené v 
dobe od poistnej udalosti do doby, kedy bolo 
nájdené, ak bolo zariadenie v tejto súvislosti 
zničené, je povinný vrálit poisťovateľovi cenu 
použiteľných zvyškov, najviac však sumu. ktorú by 
dostal pri predaji zariadenia realizovanom v 
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súčinnosti s poisťovateľom. pokial sa poístovateľ 
a poistený nedohodnú inak. 

k) viesť účtovníctvo spôsobom a v rozsahu 
povinnosti stanovených pri slušnými právnymi 
predpismi a v prípade, alt lo súvisí s poistením 
alebo so šetrením poistnej udalosti, bez 
zbytočného odkladu predložít vyžiadané účtovné 
doklady pestovateľovi. 

I) v prípade zničenia alebo straty poistených 
vkladných a šekových knižiek. platobných kariet, 
cenných papierov, cenín a iných obdobných doku
mentov. nevyhnutne zahájil umorovacle alebo iné 
obdobné konanie. 

m) v prípade opravy poškodených zariadení zvoliť 
primeraný spôsob opravy, v prípade slraly 
poisteného zariadenia si obstarať nové zariadenia 
primeranej hodnoly. Ak poisťovaleí urči, pnstúpiť k 
ponukovému konaniu alebo si obstarať 
konkurenčné cenové ponuky, 

n) oznámiť zvýšenie poistnej hodnoty zariadenia 
alebo súboru, o k došlo v dobe trvania poistenia k 
jeho zvýšeniu viac ako o 15%. 

o) dodržiaval technické a dalSie normy vrátane 
predpisov vzťahujúce sa na prevádzku a údržbu 
poisteného zariadenia, viest preukázateľnú 
dokumentáciu (napr prevádzkový denník), 
udržiaval zariadenie v dobrom technickom stave a 
dodržiaval pokyny pre prevádzku a údržbu 
zariadenia stanovené výrobcom. 

P) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dni 
oznámiť poisťovateľom nové skutočnosti týkajúce 
sa poškodeného zariadenia, ktoré neboli a/alebo 
nemohli byť zísiené pri prvotnom zisťovaní roz
sahu poškodenia, resp. začiatku opravy 
poškodeného zariadenia. V prípade, ak poistený 
a/alebo poislnlk nepreukáže nesplnenie lejto 
povinnosti z objektívnych dôvodov, novo vzniknuté 
skutoinosii nahlásené poisteným a alebo poistní k 
po uplynutí tejto lehoty poistovatel neakceptuje. 

q) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť 
poisťovatéľa vi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie 
konkurzu na jeho majetok. 

r) v prípade, že sú politicky exponovanými osobami 
alebo im tento status vznikne počas účinnosti 
zmluvy, sú povinní túto skutočnosť oznámiť 
poisťovaleľovi. 

s) plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v zmluve, alebo 
(doré sú mu uložené poisťovateľom v zmluve, 
alebo ktoré mu poisťovaleí písomne oznámi po 
nahlásenej poistnej udalosti. 

2 Poistený a/alebo poistnik je povinný; 
a) dodržiavať bezpečnostné predpisy, technické 

predpisy a dalsie normy vrátane predpisov 
vzťahujúcich sa na prevádzku, údržbu a kontrolu 
poisteného zariadenia, 

b) viesť preukázateľnú evidenciu o poistenom 
zariadení, 

c) zabezpečiť obsluhu alebo riadenie poisteného 
zariadenia osobou, ktorá má predpísanú 
kvalifikáciu alebo oprávnenie, alebo ak nie je 
kvalifikácia alebo oprávnenie predpísané, osobou. 
ktorá bola preukázateľne na obsluhu alebo 
riadenie zaškolená, 

d) v prípade vzniku škody uschovať všelky 
poškodené diely, kým poisťovateľ nevydá súhlas 
s ich likvidáciou. 

3 Ak malo vedomé porušenie povmnosd uvedených v 
bodoch 1 aialebo 2 tohto Článku poistní kom a/alebo 
poisteným podstatný vplyv na vznik poistnej udalostí 
alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej 
udalosti, je poistovatel oprávnený pol s iné plnenie zo 
zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo lolo 
porušenie na rozsah jeho povinností plniť. 

4 Ak poistený a/alebo poislnlk. osoba Jemu blízka, jeho 
spoločník, jeho zamestnanec alebo Iná osoba 
konajúca na pôdne! poisteného a/alebo poistnlka 
vedome alebo následkom požitia alkoholu alebo 
návykových látok porušil povinnosti uvedené v bodoch 
1. a/alebo 2. tohto Článku a toto porušenie podstatne 
prispelo ku vzniku poistnej udalosti alebo k väčšiemu 
rozsahu jej následkov, je poisťovateľ oprávnený 
poistné plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť. To 
islé platí, ak porušil tieto povinnosti vedome alebo 
následkom požitia alkoholu alebo návykových látok 
len. kto s poisteným a/alebo poístníkom žije v 
spoločnej domácnosti 

Článok 17 
Povinnosti poisťovatéľa 

Okrem povinnoslí stanovených všeobecne závažnými práv
nymi predpismi je poistovatel povinný 
a) zachovávať mlčanlivosť, a lo najmä o skutočnostiach 

týkajúcich sa poistenia, ako aj o skutočnostiach, ktoré 
sa dozvie pri uzatvorení poistenia, jeho správe a pri 
likvidácii poistných udalosti a to nielen pokiaľ ich 
poistený a/alebo poislnlk označí za dôverné. 
Poisťovaleí môže tieto informácie poskytnúť len so 
súhlasom poisteného a/alebo poisrnika. alebo ak lo 
ustanoví všeobecne zavázný právny predpis, 

b) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po 
ukončení vyšetrovania písomne informovať poisleného 
o rozsahu a výške poistného plnenia, 

c) po ukončení vyšetrovania urállt poistenému aialebo 
poistní kovi originálne doklady, ktoré si vyžiadal. 

d) umožnif poistenému a/alebo poistníkovi nazrieť do 
podkladov, ktoré poistovatel sústredil v priebehu 
vyšetrovania a vyhotoviť si ich kčplu. avšak okrem 
podkladov, ktoré poisťovateľ považuje za dôverné. 

Článok 16 
Porušenie bezpečnostných predpisov 

1 Ak poruší polsleny povinné bezpečnostné opatrenia 
stanovené všeobecnými právnymi predpismi alebo v 
poistnej zmluve dohodnuté bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa poisteného predmetu poistenia alebo 
pripusli ich porušenie, môže poisťovateľ do jedného 
mesiaca po lom, čo sa dozvedel o tomto porušení, 
vypovedať poistnú zmluvu s výpovednou lehotou v 
dĺžke 1 mesiaca. Právo na vypoved zaniká, ak je 
obnovený stav pred porušením predpisov. 

2 Ak sa poistovatel o tomto porušení dozvedel až po 
vzniku poistnej udalosti, bude lolo porušenie pri 
vyšetrovaní poistnej udalosti považované za porušenie 
povinností poisteného a/alebo poistní ka stanovených 
v čt, 16 bodoch 1. a 2 a poisťovaleí má právo uptatnrt 
ustanovenie ČI 16 bodu 3. 

článok 19 
Znalecké konanie 

1 Poistený a poisťovaleí sa v prípade nezhody o výške 
poistného plnenia môžu dohodnui. že výška poistného 
plnenia bude stanovená na základe znaleckého 
konania. Znalecké konanie môže byť rozšírené aj na 
ostatné predpoklady nárokov na poistné plnenie. 

2 Znalcom alebo expertom v danom odbore (ďalej len 
.znalec') sa v zmysle týchto poistných podmienok 
rozumie osoba, ktorá je vzhľadom k svojej prolesll 
a vzdelaniu považovaná za odborníka v danom 
odbore, ak k poistenému resp. poisťovateľom nemá 
žiadne záväzky alebo iné vzťahy, na základe ktorých 
by mohli byť spochybnené výsledky Joj znaleckého 
posudku 

3 Zásady znaleckého konania 
aj každá strana písomne urči jedného znalca 

v danom odbore, ktorý voči nej nesmie mal žiadne 
záväzky a neodkladne o ňom Informuje druhú 
stranu. Mám letku voči osobe znalca možno 
vzniesť len pred začatím jeho činnosti. 

b) určení znalci sa dohodnú na osobe tretieho 
znalca, ktorý má rozhodujúci hlas v prípade 
nezhody, 

c) znalci určení poisťovateľom a poisteným spracujú 
znalecký posudok o sporných otázkach oddelene. 

d) znalci posudok odovzdajú zároveô poisťovateľom 
I poistenému. 

4. Ak sa závery znalcov od seba odlišujú, postúpi 
poisťovateľ obidva posudky znalcovi s rozhodujúcim 
hlasom Ten rozhodne o sporných otázkach a odovzdá 
svoje rozhodnutie poistovaleľovi i poistenému, 

5. Každá strana hradí náklady svojho znalca, náklady na 
činnosť znalca s rozhodujúcim Našom hradia obidve 
sírany rovnakým dielom. 

6 Znaleckým konaním nie su dolknuté práva a povinnosll 
poisťovaleľa a poisleného stanovené právnymi 
predpismi. poistnými podmienkami a poistnou 
zmluvou 

Článok 20 
P r j s I u s n o sť s u d u 

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

Článok 21 
Doručovanie písomnosti 

1. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu 
adresu poisteného alebo potslníka. Pisomnost 

poisťovatéľa určená poistenému alebo poistnikovi 
(ďalej len .adresár), sa považuje za doručenú dňom 
prevzatia plsomnosli adresátom alebo dňom kedy 
adresál prevzatie pisomnosli odoprel, V prípade, že sa 
pi som nos t u I oži na pošle kvôli nezastihnuliu adresáta 
s 1ým, že si ju adresál v príslušnej lehote nevyzdvihol 
na pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň 
tejlo leholy, aj ked sa adresál o jej uložení nedozvedel 
alebo dňom. kedy bola písomnosť vrátená 
poi slova letoví ako nedoručená pre zmenu adresy 
ktorú adresál neoznámil. 

2 Ak doloží adresát, že mu príslušná písomnosť nebola 
doručená z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
môže na lo poistovatel prihliadnuť s ohľadom na 
okolnosti prípadu 

Článok 22 
Spôsob vybavovania sťažnosti 

Stažnosti možno podať na akomkoľvek priamom alebo 
nepriamom kontaktnom mieste poisťovatéľa (napr osobne 
na pobočke, písomne poštou, telefonicky, faxom, e-mailom 
alebo vyplnením kontaktného lomnulára na inlemetovej 
stránke poisťovaleľa). Sťažovateľ mé zároveň možnosť sa 
so svojou sťažnosťou obrátiť aj na orgán vykonávajúci 
dohľad nad finančným trhom. 

Článok 23 
Výklad pojmov 

Pre účely lohlo poistenia piati 
1 Cudzia osoba je osoba má ako poisiený. poistnik. ich 

zástupca alebo splnomocnenec alebo osoba konajúca 
na Ich podnet 

2 č a s o v á hodnota poisteného zariadenia je nová 
hodnota zariadenia znížená o sumu zodpovedajúcu 
stupňu opotrebovania alebo iného znehodnotenia 

3 Elektronické zariadenia je zariadenie, ktoré pre svoju 
funkciu využíva elektronické prvky a ktoré slúž! najmä 
na riadenie strojov, prístrojov, zariadení a výrobných 
procesov alebo na meranie fyzikálnych alebo iných 
veličín. 

4. Limit plnenia na Jednu poistnú udalosť je horná 
hranica hodnoty vyplateného poistného plnenia z 
jednej poistnej udalosti Ak s B limit plnenia na jednu 
poistnú udalosť dojedná, je Jeho výška špecifikovaná v 
zmluve. 

5. Napočítaná poistná suma je súčet poistných súm 
jednotlivých položiek poistených zariadení ku dňu 
výpočtu v prípade poistenia súboru zariadení alebo 
výberu zariadení. 

G Náhodná udalosť je udalosť o ktorej sa odôvodnene 
predpokladá, že môže v čase trvania poeslenia nastať, 
avšak v čase uzavretia poistenia sa ešte nevie, kedy 
nastane alebo či vôbec nastane, 

7 Následná fyzická škoda je fyzická škoda na 
poistenom zariadení za ktorú vznikne poistenému 
právo na poistné plnenie, Mora vznikla ako 
bezprostredne priamy následok fyzickej škody na Inom 
poistenom zariadení alebo jeho časti, alebo inej časti 
poškodeného poisteného zariadenia 

8 Neoprávnené užívanie cudzieho zariadenia je 
zmocneme sa zariadenia s úmyslom prechodne ho 
užívať proti vôli vlastníka zariadenia. 

9 Nesprávne vyhodnotenie kalendárneho dátumu 
výpočtovou technikou je akékoľvek poškodenie. 
následné škody, náklady, nároky a výdavky, 
predbežné aj Iné akejkoľvek povahy priamo Či 
nepriamo spôsobené zlyhaním. nesprávnym 
fungovaním a nedostatkami akéhokoľvek 
počítačového systému alebo siete počítačového 
hardwaru, softwaru, zariadenia na spracovanie 
Informácii. počítačových komponentov. médií, 
mikročipov, zabudovaných čipov, integrovaných 
obvodov alebo podobných zariadení či iných 
záznamov ak správne nevyhodnotia akýkoľvek 
kalendárny dátum ako skutočný kalendárny dátum. 
alebo ak nezachytia, neuložia, nezachovajú. 
nezvládnu, nevyhodnotia alebo nespracujú údaje 
alebo informácie v dôsledku toho. že berú akýkoľvek 
dátum inak ako je skutočný kalendárny dátum alebo v 
dôsledku loho. že akýkoľvek pokyn, ktorý bol 
naprogramovaný do počítačového systému alebo 
siete, či dalšich vyššie menovaných technických 
prostriedkov pre prenos dál je pokynom, ktorý 
spôsobuje zmazanie, stratu, deformáciu alebo 
modifikáciu údajov a informácii a neschopnost 
zachytiť, uložiť alebo správne spracovať takéto údaje 
pred. v priebehu a p o ukončení akéhokoľvek dátumu. 

10 Opotrebenie je prirodzený úbytok hodnoty zariadenia 
spôsobený jeho používaním. 
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I 1 Počítačový vírus je súbor porušených dát. škodlivých 
alebo inak neoprávnených príkazov alebo kódov 
vrátane skupiny neoprávnených príkazov alebo kódov 
vkladaných to zlým úmyslom, programov* alebo mé 
príkazy, ktoré sa šína počítačovým systémom alebo 
sieľou akéhokotvek druhu. Pod pojmom počítačový 
virus sa rozumie aj .trójsky kôň", .červ", .časovaná 
alebo logická bomba". 

12 Podvod je obohatenie seba alebo niekoho Iného na 
škodu cudzieho majetku tým. ie páchateľ uvedie 
niekoho do omylu alebo niekoho omyl využije. 

13 Poistenie je právny vztah, ktorým sa poistovatel zavä
zuje poskytnúť poistenému poistne plnenie za poistnú 
udalost a ktorým sa poistnlk zaväzuje platiť poistná. 

14 Poistený je fyzická alebo právnická osoba, na ktorej 
majetok sa poistenie vzťahuje. 

15 Poistná doba je čas. na ktorý sa uzatvára zmluva Je 
ohraničená dátumom vzniku po I s len la a dátumom jeho 
zániku. 

16 Poistná zmluva je písomný dvojstranný právny úkon. 
na základe ktorého vzniká poistenie fyzických a 
právnických osôb. 

17 Poistné obdobie je časť poistne) doby dohodnutá v 
poistnej zmluve alebo stanovená právnym predpisom 
Je to časový úsek, za ktorý sa piati poistné Pri 
jednorazovo platených poisteniach je poistné obdobie 
totožné s poistnou dobou. 

18 Poistné riziko (nebezpečenstvo) Je možná pritma 
vzniku škody uvedené vo VPP SEZ 2012, na ktorú sa 
môže uzavrieť poistenie. 

19 Poistnlk je fyzická alebo právnická osoba ktorá uzav
rela s poisťovateľom poistnú zmluvu a Je povinná 
platiť poistné. 

20 Poistný rok je obdobie, ktoré začína plynúť dňom. 
ktorý sa zhoduje v dní a mesiaci s dňom uvedeným v 
zmluve ako začiatok poistenia a končí uplynutím 12 po 
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od 
tohlo dňa. 

21 Poistným plnením sa rozumie náhrada poskytnutá 
poisťovateľom na základe poistnej zmluvy v prípade 
vzniku poistnej udalosti 

22. Polsťovatef je právnická osoba ktorá je oprávnená 
vykonavat poisťovaciu činnosť podľa platného zákona 
o poisťovníctve 

23 Politicky exponovaná osoba je osoba definovaná v § 
S z č 297/2008 Z z. o ochrane pred legalizáciou 
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo 
významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu 
a po dobu jedného roka od skončenia výkonu 
významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území 
Slovensko) republiky 

Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická 
osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej 
verejnej funkcii 
a) manžel manželka alebo osoba, ktorá má podobné 

postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo 
významnej verejnej funkcii, 

b) dieťa zať. nevesta 
c) rodič. 
Významnou verejnou funkciou je podľa § 6 z. č. 
297/2008 Z z 0 ochrane pred legalizáciou príjmov 
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním 
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády. 

minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, 
štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra. 

b) poslanec zákonodarného zboru. 
c) sudca najvyššieho súdu. sudca ústavného súdu 

alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proli 
rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných 
prípadov uz nemožno odvolať, 

d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky. 
e) veľvyslanec, chargé d af I ai rs, 
ľ) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl. 
g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo 

kontrolného orgánu štátneho podniku alebo 
obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva Starú 
aľebo 

h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej 
v inštitúciách Európskej únie alebo 
v medzinárodných organizáciách. 

24 PoSkodenie zariadenia je zmena stavu zariadenia. 
ktorú možno objektívne odstrániť opravou alebo 
úpravou. 

25 Prevádzkyschopný stav je taký stav zariadenia. 
v ktorom je po úspešne dokončenom preberacom teste 
a skúšobnej prevádzke (ak je požadovaná) schopné 
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plniť určené funkcie a dodržiavať hodnoty parametrov 
v medziach stanovených technickou dokumentáciou. 

26 Priamy úder blesku je bezprostredný prechod blesku 
(atmosférického výboja) poisteným zariadením alebo 
bezprostredné pôsobenie energie blesku 
[atmosférKkého výboja) alebo teploty jeho výboja na 
poistené zariadenie, pričom Jeho účinok a následky sú 
dostupnými lechnlckymi prostriedkami jednoznačne 
identifikovateľné Za priamy úder blesku sa 
nepovažuje pôsobenie elektrického prúdu (napr. počas 
búrky, prepálim prúdovým nárazom, chybami v 
Izolácii, nedostatočným kontaktom, zlyhaním 
meracieho, regulačného alebo istiaceho zariadenia) na 
elektrické zariadenia. 

27 Primeranými nákladmi na opravu zariadenia sa 
rozumie hospodárne vynaložená cena opravy 
zariadenia alebo jeho časti, ktorá je v čase vzniku 
poistnej udalostí v mieste obvyklá a zahŕňa 

a) náklady na náhradné diely a nevyhnutný materiál 
do výšky novej hodnoty nahradzovaných dielov 
a materiálu v čase vzniku poistne; udalosti 

b) náklady na prácu, vrátane nákladov na rozobratie 
á opätovné zostavenie. 

c) náklady na dopravu zariadenia na miesto poistenia 
a z miesta opravy. 

d) colné a iné poplatky, ak boli zahrnula v poistnej 
sume 

Náklady na provizórnu opravu su zahrnuté do 
primeraných nákladov na opravu zariadenia len vtedy. 
ak tlelo náklady su súčasťou celkových nákladov na 
opravu a nezvyšujú plnenie poisfovateía. ak 
poist ovalel nerozhodne inak. 
Primerané náklady na opravu zariadenia nesmú 
presiahnuť časovú hodnotu zariadenia, ak poisťovatef 
neurči inak 

28 Príslušenstvo elektronického zariadenia sú veci so 
zariadením pevne spojené, ktoré sú po technickej 
stránke nevyhnulné pre vykonávanie určitej činnosti 
zariadenia podľa jeho účelu a sú určené k tomu, aby 
bod s elektronickým zariadením trvalé uživané. 

29 Príslušenstvo stroja je pomocné zariadenie. 
pomocné prístroje a prostriedky so strojom pevne 
spojené, ktoré sú po lechntckej stránke nevyhnutné 
pre činnosť stroja podľa jeho účelu. 

30 Pri dohodnutí poistenia na prvé riziko je poistná suma 
po dohode zmluvných strán vedome znížená pod 
poistnú hodnotu poisťovanej veci alebo súboru veci a 
tento spôsob poistenia mual byt pre jednotlivé položky 
jednoznačne uvedený v zmluve. Poistenie na prvé 
riziko je možné dohodnúť a) v prípadoch, kedy nie je 
možné dopredu určiť polsinú hodnotu poisťovanej veci 
(súboru veci) alebo aj v prípadoch, kedy sa poistná 
suma rovná poistne) hodnote. Poislná suma Je pri 
poistení na prvé riziko hornou hranicou poistného 
plnenia za jednu a všetky poistné udalostí, ku ktorým 
došlo v jednom poistnom období. 

31 Ročný Kmit plnení* je horná hranica súčtu 
vyplatených poistných plnení poisťovateľom uznaných 
poislných udalosii za polslný rok výska ročného limitu 
plnenia pre poistné riziko, resp skupinu nzlk je 
špecifikovaná v zmluve. 

32 Sprenevera je protiprávne prisvojenie si zvereného 
majetku (obyčajne peňazí), defraudácia 

33 Stratené zariadenie je zariadenie, ku ktorému po
istený v súvistosti s poistnou udalosťou stratil nezávisle 
od svojej v6le možnosť so zariadením disponovať. 

34 stratou zariadenia sa rozumie stav. keď v súvislosti s 
poistnou udalosťou poistený stratil nezávisle od svojej 
vôle možnosť so zariadením disponovať. 

35 Stroj je vlastný stroj, strojné zariadenie alebo 
technologická linka. Je to technické zariadenie, ktoré je 
samostatne schopné vykonavat prácu alebo slúži na 
zmenu jednej formy energie na druhú. 

35 Strojné zariadenie je súhrn niekoľkých vzájomne 
(technologicky a konštrukčne) prepojených strojov a 
mechanizmov určených na plnenie predpísaných 
funkcii. 

37 Súbor tvoria zariadenia, ktoré majú podobný alebo 
rovnaký charakter alebo su Líčené k rovnakému 
hospodárskemu účelu 

38 Za súčasť zariadenia sa považujú veci. ktoré k nemu 
podľa povahy patria a nemôžu byť oddelené bez toho. 
aby sa tým zariadenie neznehodnolilo. Za súčasť 
zariadenia sa nepovažujú externé nosiče dát a dáta 
potrebné pre základnú funkciu zariadenia. 

39 Skoda spôsobená úmyselne je taká škoda, ktorú 
škodca spôsobil v úmysle priamom alebo nepriamom. 
Priamym úmyslom sa rozumie také konanie alebo opo
menutie konania škodcu ktorým chcel spôsobiť škodu. 
Nepriamym úmyslom sa rozumie lak* konanie alebo 

opomenutie konania škodcu, ktorý vedel, že svojim 
konaním alebo opomenutím konania môže škodu 
spôsobiť a pre prípad že ju spôsobí, bol s lým 
uzrozumený. 

40 Škodou sa rozumie poškodenie, zničenie, odcudzenie 
alebo strata zanadenia 

41 Škodová udalosť je náhodná udalosť oznámená 
poisteným a/alebo poistnikom. ktorá by mohla byt 
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie. Škodová 
udalosť nie je však totožná s poistnou udalosťou. 

42 á kódy spôsobené jadrovou energiou sú škody 
vzniknuté 

a) t ionizujúceho žiarenia alebo kontaminácie 
rádioaktivitou z akéhokoľvek rádioaktívneho 
odpadu alebo zo spaľovania jadrového paliva, 

b) z rádioaktívnych, toxických alebo Inak rizikových 
alebo kontaminujúcich vlastnosti akéhokoľvek 
nukleárneho zariadenia, reaktoru alebo nukleárnej 
montáže alebo nukleárneho komponentu, 

c) z pôsobenia akejkoľvek zbrane využívajúcej 
alómové alebo nukleárne štiepenie alebo syntézu 
alebo inú podobnú reakciu, rádioaktívnej sily alebo 
materiálu. 

43 Terorizmom sa rozumie použitie sily alebo násilia 
alebo hrozba použitia sily alebo násilia akejkoľvek 
osoby alebo skupiny ľudí. samostatne alebo v niekoho 
prospech alebo v spolupráci s akoukoľvek 
organizáciou alebo vládou, spáchané z politického, 
náboženského. Ideologického alebo etnického dôvodu 
alebo účelu, spôsobujúce ujmu na ľudskom zdraví. 
hmotnom alebo nehmotnom majetku alebo 
i ntra štruktúr e, vrátane úmyslu ovplyvňovať akúkoľvek 
vládu, zastrašovať obyvatelslvo alebo časť 
obyvateľstva. 

44 Trvalým znehodnotením sa rozumie, ak sa 
zariadenie už nedá použiť pre svoj účel všeobecne 
alebo pre poisteného, 

45. Ukončením č innost i poisteného sa rozumie 
a) u právnických osôb. ktoré sa zapisujú do 

obchodného registra, výmaz z obchodného 
registra, 

bj u právnických osôb. ktoré sa nezapisujú do 
obchodného registra, zrušenie právnickej osoby 
zriaďovateľom alebo výmazom z príslušného 
registra. 

c) u podnikateľov - fyzických osôb. ktoré sú zapísané 
v živnostenskom registn výmaz z živnostenského 
registra. 

d) u podnikateľov - fyzických osôb. ktoré nie sú 
zapísané v zivnosienskom registri, zánik 
oprávnenia k podnikateľskej činnosti. 

46 Užívaním zariadenia sa rozumie právny stav. keď má 
poistený zariadenie vo svojej moci v súlade s právnymi 
predpismi a využíva jeho úžitkové vlastnosti 

47 Vnútorné nepokoje sú násilné nepokoje, vzbury. 
územne izolované ojedinelé akty násilia (hrozba 
použitia alebo použitie násilia) alebo iné akty podobne) 
povahy motivované politicky, sociálne, ideologicky. 
nábožensky a pod 

48 Vojnové udalost i sú vzbury, povstania, hromadné 
násilné nepokoje, násilné konania motivované 
politicky, sociálne, ideologicky, nábožensky 

49 Výbuch je náhly ničivý prejav Hákovej sily spočívajúci 
v rozpínavosti plynu alebo pár Výbuch nie Je 
aerodynamický tresk alebo výbuch v spaľovacom 
priestore spaľovacieho motora a Iných zariadení, v 
ktorých sa energia výbuchu alebo vyššieho tlaku 
cieľavedome využíva 

50 Zatajenia zariadenia je prisvojenie si poisteného 
zariadenia, ktoré sa dostalo do moci páchateľa alebo 
nej osoby nálezom, omylom alebo inak. bez súhlasu 
oprávnenej osoby. 

51 Znehodnotenie zariadenia je zmena slávu zariadenia. 
pn ktorej je zariadenie naďalej lunkčná. ale zníži sa 
jeho hodnota. 

52 Zničením zariadenia sa rozumie zmena slávu 
zariadenia, ktorú objektívne nie Je možné odstrániť 
opravou, a preto zariadenie už nie je možné ďalej 
používať na pôvodný účel 

53. Zvyšky sú časti zariadenia, ktoré boli postihnuté 
poistnou udalosťou a boli nahradené novými, za ktoré 
poistovateľ poskytol poistné plnenie. Použiteľné 
zvyšky sa od poistného plnenia odpočítajú s 
prihliadnutím na možnosti ich ďalšieho použitia 

č lánok 24 
Spoločné ustanovenia 

1. Poistený a/alebo poistnlk je v súlade s platným 
zákonom o poisťovníctve (dalej len .zákon-) povinný 
pre účely identifikácie, uzavretia poistnej zmluvy, výkon 
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správy poislenia a ďalšie účely podľa zákona na 
požiadanie poisfovaleía poskytnut svoje osobná údaje 
vrátane rodného čísla, osobné údaje dotknutých osôb 
ďalšie identifikačné údäjé podlá zákona, kontaktné 
tetetônne číslo údaje preukazujúce splnenie ostatných 
požiadaviek á podmienok na uzavretie poistnej zmluvy 
a doklady, z ktorých je poistovatet pre uvedené účely 
oprávnený získavať údaje kopírovaním, tkenovanim 
atebo iným zaznamenávaním. 
Poistovatel je oprávnený údaje uvedené v bode 1. 
získaval, zaznamenával, uschovával, využíval a Inak 
spracúvať aj bez súhlasu a Informovania dotknutých 
osôb. Poistovatel j* oprávnený so súhlasom poisteného 
a/alebo poistníka získavať ďalšie vybrané údaje 
poisteného a/alebo poistníka ako počet zamestnancov. 
obrat a poď a zaznamenávať ich. uschovávať, využívať 
a inak spracúvať. Sprístupniť a poskytoval ich môže len 
osobám a organom voči ktorým má tuto povinnosť 
uloženú zákonom alebo ktorým je zo zákona oprávnený 
poskytoval tieto informácie 
Pre účely tohto poistenia je poistovalel na základe 
Súhlasu poisteného a/alebo poistníka v súlade s 
platným zákonom o ochrane osobných údajov 
oprávnený 

a) spracúvať (kopírovať, skenovat a pod.) údaje 
ziskané v súvislosti s dojednaným poistením, na 
účely tohto poistenia a po dobu nevyhnutnú k 
zabezpečeniu všetkých práv a povinnosti 
vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu. 

b) sprístupňovať alebo poskytovať jeho osobné údaje 
na spracúvame zmluvným partnerom poistovateľa, 
a to na účely zabezpečovania a plnenia zmluvných 
povinnom a práv vyplývajúcich zo zmlúv medzi 
poistovaieFom e zmluvnými partermi poisťoval eťa 
(napríklad zalstovne z členských štátov Európskej 
únie), 

B) poskytoval jeho osobné údaje a ďalšie vybrané 
údaje na spracúvame pre štatistické a marketingové 
účely aj ďalším právnickým osobám patriacim do 
finančnej skupiny KBC Group NV, a lo po dobu 
trvania poistenia, ak súhlas s Ich spracúvaním na 
tieto účely v písomnej podobe neodvolé, 

Ak sa niektoré ustanovenia týchto VPP SEZ 2012 slanú 
neplatnými alebo spornými v dôsledku zmeny 
všeobecne závažných právnych predpisov, použije sa 
taký všeobecne záväzný právny predpis, ktorý je im 
svojou povahou a účelom najbližší. 
Všetky doklady a dokumenty lykajuce sa poistenia sa 
poisťovalelovi predkladajú v slovenskom jazyku. V 

prípade, ak boli vystavené v cudzom jazyku, musi k nim 
byť priložený úradne overený preklad do slovenského 
jazyka, avšak s výnimkou dokladov a dokumentov 
predkladaných poisťovatefovi v českom jazyku. 

S V zmluve sa možno od ustanovení týchto VPP SEZ 
2012 odchýliť a upraviť tak vzájomné práva a 
povinnosti, ak z povahy Ich ustanovení nevyplýva, že sa 
nemožno od nich odchýliť. 

ľ Zmeny v zmluve možno vykonať len písomnou dohodou 
účastníkov, inak sú neplatne. 

Článok 26 
Záverečné ustanovenia 

1 V zmluve sa možno od ustanovení týchto VPP SEZ 
2012 odchýliť a upraviť vzájomné práva a povinnosti, ak 
z povahy ich ustanovení nevyplýva, že sa nemožno od 
nich odchýliť. 

2 Tieto VPP SEZ 2012 sú neoddelilelnou súčastou 
zmluvy 

3. Tieto VPP SEZ 2012 nadobúdajú platnost dňom ich 
schválenia predslavenstvom poisťovatera a účinnosť 
dňom 01.11.2012. 

Schválené predstavenstvom poisťovalo ťa dna 
10.09.2012 

ČSOB Poisťovňa, ».s 
VPP SEZ 2012 Síranu 8 : ľ: 



C S O B Poisťovňa, a.s., V a j n o r s k á 100/B. 831 04 Brat is lava, S l o v e n s k a r e p u b l i k a 

Zapísaná v OR OS Bratislava L, o d d . Sa, v i . c. 4 4 4 / B . IČO: 31 325 4 1 6 

Poštová adresa P.O. B o x 2 0 . 820 09 Bratislava 29 

Infollnka Č S O B Poisťovňa: + 4 2 1 2 4 8 2 4 8 2 0 0 . fax + 4 2 1 4 3 3 378 33 

E-mail: ln fo l lnka@csobpoistovna sk, w w w . c s o b p o i s l o v n a . s k Poisťovňa 

ZMLUVNE DOJEDNANIA PRE POISTENIE STROJOV 
PRE PRÍPAD ŽIVELNEJ UDALOSTI A ODCUDZENIA 

ZD-Z SEZ 2012 

Pre t o t o p o i s t e n i e p l a t i a p r í s l u š n é u s t a n o v e n i a O b č i a n s k e h o z á k o n n í k a , V š e o b e c n é p o i s t n é p o d m i e n k y p r e p o i s t e n i e s t r o j o v a e l e k t r o n i c k ý c h z a r i a d e n í 
( ď a l e j len „ V P P S E Z 2 0 1 2 " ) , t i e t o Z m l u v n é d o j e d n a n i a p r e p o i s t e n i e s t r o j o v p r e p r í p a d ž i v e l n e j u d a l o s t i a o d c u d z e n i a ( ď a l e j l e n „ Z D - Z SEZ 2012") a 

u s t a n o v e n i a p o i s t n e j z m l u v y ( ď a l e j l e n „ z m l u v a " ) . 

ČIAnok 1 
Úvodné ustanovení ! 

Týmilo zmluvnými dojednaniami ZD-Z SEZ 2012 sa 
roíí lruje rozsah poistenia vymedzený ustanoveniami 
VPP SEZ 2012 
Tieto ZD-Z SEZ 2012 sú neoddeliteľnou súčasťou 
poislnej zmluvy 

Článok 2 
Rozsah poistenia 

Ma rozdiel ad Článku 5 a Článku 6 bod 3 VPP SEZ 
2012 sa rozsah poistenia zariadení, pre ktoré Je to 
v zmluve vyslovene dojednaná, rozširuje o poistná 
riziká uvedená v bode 2. lohlo článku. 
Ak je to v zmluve dojednané, poistenie sa na rozdiel od 
VPP SEZ 2012 vzťahuje pre prípad náhodného a 
ndhleho poškodenia alebo zničenia poistenej veci. 
a) požiarom, výbuchom, úderom blesku, nárazom 

alebo zrútením pilotovaného lietajúceho telesa. 
jeho časli alebo jeho nákladu (dalej len .FLEXA"), 

fl) povodňou a záplavou, vrátane prenikania 
podzemnej vody a/alebo vystúpenia kvapalín 
z vodovodných zariadení, ak Skoda vznikla v 
príčinnej súvislosti so záplavou alebo povodňou, 

c) zemetrasením, 
d) víchricou. 
e) krupobitím 
f) zosúvaním pôdy. zrútením skál alebo zeminy, ak 

neboli zapnčinené akoukoľvek ľudskou crnnostou 
Poistenie sa nevzťahuje na praskliny a trhliny na 
veciach, vzniknutých z pohybu zemskej kôry alebo 
z dôvodu podkopania. 

g) zosúvaním alebo zrútením lavín. 
h) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak 

nie sú súčasfou poškodenej poistenej veci. 
I) nárazom vozidla. 
j) dymom, 
k) nadzvukovou vlnou. 
1} únikom vody, kvapaliny alebo pary z vodovodného 

zariadenia 
Ak je to v zmluve dojednané, poistenie sa na rozdiel od 
VPP SEZ 2012 vzfahu|e aj na prípad 
a) krádeže vlámaním, 
b) lúpežného prepadnutia. 
c) poškodenia alebo zničenia poisteného zariadenia 

konaním páchateľa, ktoré smerovalo k odcudzeniu 
poisteného zariadenia 

[ďalei len .odcudzenie"), 

Článok 3 
Výluky z poistenia 

Okrem prípadov uvedených vo VPP SEZ 2012, 
poistenie podľa týchto ZD-Z SEZ 2012 sa nevzťahuje 
na škody spôsobené alebo vzniknuté 
a) pôsobením vlhkosti, spôsobené hubou alebo 

plesňou, 
b) sadanim pôdy, 
c) zaplavením územia, ktoré bolo spôsobené 

regulovaným vypúäfanim vód z vodných tokov 
alebo vodných nádrži, 

d) riadeným výbuchom v súvislosti s ťažbou alebo 
vykonávaním stavebných prac alebo otrasmi 
spôsobenými dopravou. 

e) prenikaním podzemnej vody a/alebo vystúpením 
kvapalín z kanalizačného a odpadového potrubia 
okrem prípadov, ked ákoda vznikta v pričinnei 
súvislosti so záplavou alebo povodňou, 

f) podtlakom (implôziou). 
g) tlenlm, 
h) vystavením veci úžitkovému ohňu alebo teplu, 

Poistenie podta 
nevzťahuje na 

týchto ZD-Z SEZ 2012 sa dalej 

stratu vody. kvapaliny alebo iného média 
z vodovodných zariadení alebo studni, stratu 
plynu a energii. 
stratu prevádzkovej kvapaliny z vykurovacích a 
solárnych systémov, klorá nevznikla v súvislosti 
so živelnou udalosťou, 
ífajdy' soft***** žtpttvdu ajébo povešanou na 
vtctaeft umft*SWftícri v ttaäbéeb ne. vecných 
tbkaoň (hw, rrfrény, mate vodné á * * * * * * , 
hrádza, *pwner*» br*f>ov« pc^j; «kpr«ci; vedy 
nadotWnl y mifit* pcJuinia aápsA urovéA 
•tom&iáto prj*tefei> 
ikody M ..pňprsybyaVtbm tovwe, 
škody m poistenej veof *fl6*ob*o* aéraiom 
vcddtapwvÄdzJOPvaftjirn poíeteným, >• 
Ikody tpoeobené nárazom veziete na wikflt^ 
lAccia-'apMoaBoi.Mé̂ BZt 

zničenie povrchu veeí 
zatarbenim a pod. 

J V snSnm J* možné dohodnúť, f* 
ňeyzfahuje «j M to* Ä»*y i » I tw tkody wŕadaň* v 

Í 3 á r r c * 4 

FoJtlntV p f t w i a ľ i a p o t t n é udátoM p o d * týchto ZD-Z SEZ 
2012 p ä t k y * * pómntUl podrt C J * * a 14 VPP SEZ 
2 M 2 . 

Článok 6 
Spôsob zabezpečenia prolj odcudzeniu 

1. M je v zmluve dojednané poistenie odcudzenia podľa 
bodu 3. Článku 2 týchto ZD-Z SEZ 2012, právo na 
plnenie do výšky dohodnutej poistnej sumy alebo limitu 
plnenia dohodnutého v poistnej zmluve vznikne 
poistenému len vtedy, keď odcudzené zariadenie bolo 
v čase poistnej udalosti zabezpetena spôsobom 
uvedeným v poistnej zmluve 

2 v prípade. íe skutočný spôsob zabezpečenia proti 
odcudzeniu v čase vzniku poistnej udalosti nebude 
zodpovedal zabezpečeniu uvedenému v poistnej 
zmluve pre dohodnutú vý iku poistnej sumy alebo 
limitu plnenia, poskytne poistovateľ poistné plnenie 
maximálne do výšky limitu zodpovedajúcemu 
skutočnému spôsobu zabezpečenia v čase vzniku 
poistnej udalosti 

Článok C 
Povinnost i poisteného aŕaiebo poistnlka 

1 Okrem povinnosti stanovených vo VPP SEZ 2012 je 
poistený a/alebo poistnik povinný dodržiavať aj 
povinnosti uvedené v tomto Článku 

2 Poislen ý a/alebo potstn I k je povinný 
a) dodržiaval bezpečnostné predpisy, technické 

predpisy a ďalšie normy vrátane predpisov 
vzťahujúcich sa na prevádzku, údržbu s konbcJu 
poislenej veci. 

b) viest preukázateľnú evidenciu o poistenej veci. 
3 V prípade dojednania poistenia pre prípad poškodenia 

alebo zničenia poistenej veci povodňou alebo záplavou 
je poistený a/alebo poistnik povinný zabezpečil plnú 
pňetočnosf odvádzacieho potrubia kanalizácie. 

4 V prípade dojednania poistenia pre prípad poškodenia 
alebo zničenia poistenej veci vodou, kvapalinou alebo 
parou unikajúcou z vodovodného zariadenia je 
poistený aíalebo poislnl k povinný 

a) udržiavať vodovodné zariadenia 
v prevádzkyschopnom stave a zabezpečir ich 
pravidelnú kontrolu 

b) v chladnom období zabezpečil primerané 
vykurovanie budovy. 

ej v prípade nutnosti (napr. v zimnom období, ak 
budova nie je vykurovaná), uzatvor! prívod vody 
a vypustiť polrubie 

V prípade dojednania poistenia odcudzenia podľa 
článku 2 bod 3. je poistený a'alebo poistnik ďalej 
povinný 

aj dodržiavať limity a spôsoby zabezpečenia dohodnuté 
v poislnej zmluve, 

b) v pri páde vzniku Škodovej udalosti zabezpečí) 
inventarizáciu poškodeného. zničeného, 
znehodnoteného alebo odcudzeného majetku a 
zabezpečiť pre poistovaiela všetky potrebné 
podklady na preverenie správností vykonanej 
inventarizácie, 

c) v prípade straty kťúta od poisteného zariadenia, od 
vstupných dverí do miesta poistenia, alebo od 
úschovného objektu, kde sú poistené veci uložené 
v súlade s dojednanými podmienkami, bezodkladne 
zabezpečiť výmenu existujúceho zámku Iným 
zámkom minimálne rovnakého druhu a kvality 

Ďalšie povinnosti poisteného a/alebo poistní ka je 
možné dohodnúť v poislnej zmluve. 
Ak porui i l poistený aíalebo poistnik povinnosti 
stanovené vo VPP SEZ 2012, v lýchlo ZD-Z SEZ 2012 
alebo dohodnuté v zmluve, je poisťovala! oprávnený 
poistné plnenie zo zmluvy znížiť podlá toho, aký vplyv 
malo toto porušenie na rozsah jeho povinností plniť. 

č lánok 7 
Výklad pojmov 

Krupobit ie je jav. pri ktorom kúsky ladu vytvorené v 
atmosfére dopadajú na poistenú vec a 1ým dochádza k 
jej poškodeniu alebo zničeniu. 
Zosúvanie alebo zrútenie lavín je Jav. keď masa 
snehu alebo ľadu sa náhle po svahoch uvedie do 
pohybu a rúti sa do údolia 
Krádež vlámaním je zmocnenie sa poistenej veci 
páchateľom niektorým z nasledovných spôsobov 
a) do miesta poistenia a/alebo predmetu poistenia sa 

dostal tak, že si ho sprístupnil nástrojmi, ktoré nie 
sú určené k jeho riadnemu otváraniu. 

b) do miesta poistenia sa dosial mak ako vstupným 
otvorom alebo bežne prístupným otvoreným 
Oknom. 

c) v mieste poistenia sa preukázateľne skryl a po 
leho uzamknutí sa veci zmocnil, 

d) miesto poistenia otvoril onginálnym kľúčom alebo 
legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa 
zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným 
prepadnutím. 

Lúpežné prepadnutie je zmocnenie sa poistenej veci 
tak. že páchateľ použil proti poistenému alebo jeho 
zamestnancovi alebo inej osobe poverenej poisteným 
násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia 
Náraz vozidla do poistenej veci je každé 
bezprostredné zničenie alebo poškodenie poislenej 
veci spôsobenej priamym stretom s motorovým 
vozidlom alebo jeho nákladom, alebo vrhnutie 
predmetu zapríčinené priamym stretom s vozidlom 
alebo jeho nákladom pri dopravnej nehode, prípadne 
inej Škodovej udalosti 
Pád stromov, stožiarov a Iných predmetov je taký 
ich pohyb, ktorý má znaky voľného pádu. s výnimkou 
pádu stromov, stožiarov alebo iných predmetov 
zapríčinených akoukoľvek ludskou činnostou 
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Pi d poistenej veci je taký jej pohyb, ktorý ma znaky 
voľného pádu, a to z vysSieho miesta je] uloženia do 
nižšieho miesta, nie je !o prevrátenie poisienej veci 
Pokles pôdy je prepad pôdy spôsobený zrútením 
podzemného priestoru. zapríčinený prírodnými 
vplyvmi. Za pokles pôdy sa nepovažujú škody 
zapríčinené akoukoľvek tudskou činnosťou, ako 
napríklad ťažbou, alebo Škodami vzniknutými pri 
stavebnej činnosti. 
Povodeň je prechodné výrazné zvýšenie hladiny vody 
v toku charakterizované zaplavením menSich alebo 
vacsrch plôch {územných celkov) vodou, ktorá sa 
prirodzeným spôsobom vyliala z vodného toku alebo 
vodných nádrži alebo ich brehy alebo hrádze pretrhla. 
Požiar je oheň horiaci viditeľným plameňom 
s prevádzaj úd m horenie, ktorý vznikol mimo určené 
ohnisko alebo ktorý takéto ohnisko opustil a vlastnou 
silou sa rozšíril na okolité predmety, alebo bol 
páchateľom úmyselne rozšírený a poškodil alebo zničil 
predmet poistenia. Za požiar sa nepokladá poškodenie 
alebo zničenie spôsobené obhorenlm, Uenlm, 
pôsobením úžitkového ohňa alebo tepla, pôsobením 
elektrického prúdu a pod. 
Sadanle pôdy je proces, pn ktorom nadloíné vrstvy 
klesajú do poddajného podložia. Nadloíné vrstvy sa 
pritom môžu trhal na kryhy a na okraj svahov vytláčat 
mäkšie poddajnejsie horniny 

15 
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škoda dymom je každé bezprostredné zničenie alebo 
poškodenie poistenej veci dymom, ktorý náhle unikol 
zo spaľovacích vykurovacích, varných alebo 
sušiarenských zariadení, ktoré nie sú vo vlastníctve ani 
v oprávnene) držbe poisteného. Poistenie sa 
nevzťahuje na škody, ktoré vznikajú trvalým 
pôsobením dymu. 
Skoda spôsobená nadzvukovou vlnou je každé 
bezprostredné zničenie alebo poškodenie poistenej 
veci, ktoré je spôsobené Hákovou vlnou vyvolanou lie
tadlom 
Víchrica je dynamické pôsobenie hmoty vzduchu a je 
definovaná ako vietor G rýchlosťou vyššou ako 75 
km/hod Ak sa nedá tato rýchlosť vetra pre miesto 
Škody zistiť, potom sa za víchricu považuje, ak 
poistený preukáže, že pohyb vzduchu v okolí poistenej 
veci vyvolal obdobné íkody na obdobných veciach 
alebo na iných veciach schopných rovnakého odporu. 
Vodovodným zariadením sa rozumie 
a) privádzané alebo odvádzacie potrubie 

vodovodného alebo kanalizačného systému 
vrátane armatúr alebo iného s nim prepojeného 
zariadenia, 

b) vykurovacie, klimatizačné alebo solárne systémy. 
vrátane armatúr alebo iného s nimi prepojeného 
zariadenia. 

c) sprinklerové alebo iné automatické hasiace 
zariadenia 

Za vodovodne zariadenie sa nepovažujú vonkajíie 
dsždové odkvapy a zvody. 
Záplava je vytvorenie súvislej stojacej alebo prúdiacej 
vodnej plochy na zemskom povrchu v mieste 
poistenia, ktorému chýba prirodzený odtok a bolo 
spôsobené prírodnými vplyvmi 
Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané 
pohybom zemskej kôry, dosahujúce aspoň 6. stupeň 
mtenzitnej stupnice zemetrasenia EMS-98, udávajúcej 
makroselzmĺcké účinky zemetrasenia, a to na mieste 
poistnej udalostí (nie v epicentre) 
Zosúvanie (zosuv) podý je jej náhly alebo postupný 
pohyb z vyšších polôh svahu do nížíich. ku ktorému 
dochádza pôsobením zemskej príťažlivosti prírodnými 
silami alebo následkom ľudskej činnosti pri porušení 
podmienok rovnováhy svahu. 
Zrútenie skál alebo zeminy je pohyb skál. kameňa 
časti hornín alebo masy zeminy z v y í i l c h polôh do 
nižäich 
Živelná udalosť je Skoda spôsobená niektorým 
rizikom uvedeným v Článku 2 bod 2 týchto ZU-Z SEZ 
2012 
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Článok B 
Záverečné ustanovenia 

1 Ostatné ustanovenia VPP SEZ 2D12 nie 
ustanoveniami týchto ZD-Z SEZ 2012 dotknuté. 

2 Tieto ZD-Z SEZ 2012 sú platné od 15 05 2013 
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CSOB 
Poisťovňa 

1 ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE ZABEZPEČENIE PROTI ODCUDZENIU ._ 
(ďalej len .ZDZAB-S 2012") *--*L 

V súlade s 61 5 ZD-Z SEZ 2012 sa zmluvné sírany dohodli na týchio spôsoboch zabezpečenia. 

t. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1 Zabezpečenie vstupných dverí, okien. presklených časti a ostatných otvorov a stavebnej konštrukcie sú nezávislé, posudzuje sa zabezpečenie, ktoré páchate! 
v čase poistnej udalosti prekonal. 

2 V častiach II. až V. lychlo zmluvných dojednaní su uvedené maximálne limity plnenia prislúchajúce k definovaným zabezpečeniam. Všetky odchýlky, pripadne 
vy&Slo limity, musia byť pisomne dojednané v poistnej zmluve. 

II. LIMITY PLNENIA PRE KRÁDEŽ VLÁMANÍM A LÚPEŽNÉ PREPADNUTIE 

Ustanovenia nasledujúcich bodov určujú spôsob zabezpečenia pre riziká krádeže vlámaním a lúpežného prepadnutia v rozsahu ČI 2 bod 3 pism a) a b} ZD-Z SEZ 2012. 
pričom limil plnenia je súhrnný pre krádež vlámaním a lúpežné prepadnutie. 
Obsah u symboloch () určuje kombináciu spôsobov zabezpečenia, ktoré musia pre prisiuiný Umri plnenia plstif súčasne. Ak nie je uvedené inak. poistené sú Iba veci, ktoré sú 
umiestnené v uzamknutom priestore 

1. Veci umiestnené v uzamknutom priestore (okrem veci vo výklade, veci osobitnej hodnoty a pohyblivých pracovných strojov a zariadení) 

Limit plnenia v Eur 

do t 700 

do 7 000 

do 17 000 

do 35 0O0 

do 170 000 

do 500000 

Zabezpečenie 
vstupných dvarl 

D1 

D2 

D3 alebo (D2 a E1) alebo <D2 a E2) 

( D 4 a E 1 ) a l a b o ( D 3 a E 2 ) 

(D4 a E3> alebo (D4 a E2 a S3) 

(D4 a E3 a 53) alebo (D4 a E3 a S4) alebo (D4 a E3 a S5) alebo 
(D4 a E3 a 56) 

Zabezpečenie okien, presklených časti a ostatných otvorov 

0 ) 

0 1 

02 alebo ( 0 1 a E I ) alebo ( 0 1 a E2) 

02 alebo ( 0 1 a E2) 

02 alebo ( 0 1 a E3) 

03 alebo ( 0 2 a É3) alebo ( 0 1 a E3 a S4> alebo ( 0 1 a E3 a S5) alebo 
(Ot a E 3 a S 6 ) 

? Veci umiestnené mimo uzamknutý priestor 

Limit plnenia v Eur 

do 1 700 

do 17000 

do 35 000 

do 70 000 

do 100 000 

na votnom priestranstve (okrem pohyblivých pracovných strojov a zariadení j 

Spôsob zabezpečenia 

S I 

(SI aS2)alebo|S1 a E4) 

(S1 a S3) alebo <S1 a S2 a £4} 

(S1aS4}alebo(S1 a S5) 

(S1 a E4 a S4) alebo (SI a E4 a S5) alebo (SI a S6) 

Zabezpečenie stavebnej konštrukcie a obvodov uzamknutého priestoru 

Limit plnenia v Eur 

Ho 7000 

Spôsob zabezpečenia 

M l Nespĺňa stupeň M3 (napr. sadrokanônové sleny. sendvičové panely, ktoré nemajú vtastnosti M3 a pod.) 

oo 35 000 M2 (Ml a E1) alebo (M1 a E2) alebo (M1 a E3) 

nad 35 001 M3 

Obvodový múr (slenaj uzamknutého priestoru, kde sa nachádzajú poistené veci: 
tehlové munvo s minimálnou hrúbkou 25 cm 
oceľobetónový s minimálnou hrúbkou 10 cm 
iný s porovnateľne pevného materiálu. 

Strop a podlaha rnusi vykazovať minimálne rovnakú mechanickú odolnosl proti vniknutiu ako stena. 

4. Pohyblivé pracovné stroje a zariadenia 

Umiestnenie Limit plnenia v Eur Spôsob zabezpečenia 

do 50 000 

Počas praconnej 
doby 

- stroj/zariadenie musi byť pod trvalým dohladom obsluhy stroja alebo pracovníka strážnej služby a 
- uzamknulle jedným zo spôsobov uzamknutie stroja funkčným zámkom alebo ak je stroj zabudovaný v/na 
vozidle/podvozku, uzamknutie tohto vozidla funkčným zámkom á 
-1 daläie zabezpečenie z nasledujúc ten imobtlizér, mechanické zabezpečenie, poplachový systém alebo elektronický 
vyhľadávaci systém 

50 000 

- stroj/zariadenie musi byt pod trvalým dohladom obsluhy stroja alebo pracovníka strážnej služby s 
- uzamknutie jedným zo spôsobov uzamknulle stroja Funkčným zámkom alebo ak je stroj zabudovaný v/na 
vozidle/podvozku, uzamknutie tohto vozidla funkčným zámkom a 
- 2 ďaliie zabezpečenie z nasledujúcich: Imobilizér. mechanické zabezpečenie, poplachový systém alebo elektronický 
vyhľadávsci systém 

do 100000 

Mimo pracovnej 
doby 

- í Si a S2; a 
- uzamknutie jedným zo spôsobov uzamknutie stroja funkčným zámkom alebo ak je stroj zabudovaný v/na 
vozidle/podvozku, uzamknutie tohto vozidla funkčným zámkom a 
- t ďalšie zabezpečenie z nasledujúcich imobtkzér. mechanická zabezpečenie, poplachový systém alebo elektronický 
vyhradávaci syslém 

nad 100 000 

(S1 a S2)a 
- kamerový moniorovaci syslém a 
- uzamknutie jedným zo spôsobov uzamknutie stroja funkčným zámkom alebo ak je stroj zabudovaný v/na 
vozidle/podvozku, uzamknutie tohto vozidla funkčným zámkom a 
- 2 ďalšie zabezpečenie z nasledujúcich imobillzér, mechanické zabezpečenie, poplachový syslém alebo elektronicky 
vyhfadávacl systém 

ČSOB Poisťovňa, i.i 
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IV. SPÔSOBY ZABEZPEČENIA HNUTEĽNÝCH VECI A CENNOSTÍ PRE PRÍPAD ODCUDZENIA (KÓDY) 

Kód ZABEZPEČENIE VSTUPNÝCH DVERl OBJEKTU 

D1 
Dvere plne 
Zárubňa bez Špecifikácie 
Zámky uzamknulie funkčným zámkom bežného typu (zadlabévacim) s cylindrickou vložkou (nie visiacim) 

02 

Dvere plné, zabezpečené proli vysadeniu a vypáčenlu (náhradou dveri zabezpečených prali vysadeniu a vypáčeniu môže byt bezpečnostná závora) 
Zárubňa bez Špecifikácie 
Zámky uzamknulie funkčným zámkom (zadlabávacim) s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným kovanim 

Alternatíva Dl a funkčná mreža 

D3 

Dvere plné, zabezpečené proli vysadeniu a vypačenru 
Zárubňa odolný voči roztlačení u ukotvený lak, aby ho nebolo možné uvoľnlt bez mechanického poškodenia 
Zámky uzamknulie funkčným zámkom (zadlabávacim) s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným kovanim a prídavný bezpečnostný zámok 
(náhradou prídavného bezpečnostného zámku môže byt bezpečnostná závora alebo viacbodový bezpečnostný zámok) 

Alternatíva D2 a funkčná mreža 

D4 

Dvere bezpečnostné (náhradou bezpečnostných dverí môžu byf dvere s konštrukciou 
a) zabudovaná ocefovä platňa hrúbky minimálne 2 mm alebo 
b) vystužené oceľovými prútmi pnpadne iným profilom alebo 
c) iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti prekonaniu ako )e uvedené pod písm, a) a b)) 

Zárubňa odolný voči rozliatemu, ukotvený tak. aby ho nebolo možné uvoľniť bez mechanického poškodenia 
Zámky uzamknulie viacbodovým bezpečnoslným zámkom 

Kód ZABEZPEČENIE OKIEN. PRESKLENÝCH ČASTI A OSTATNÝCH OTVOROV (VETRACIE, ŠACHTOVÉ, STROPNÉ) 

01 
Okná, presklené časti a ostatné otvory uzatvorené z vnútornej strany miestnosti tak. že ich nie je možná zvonku olvorrf bez ich mechanického poškodenia alebo 
zničenia a musia byt riadne zabezpečené uzatváracím mechanizmom (za riadne uzatvorenie sa nepovažuje stromové vetranie, mikroventllácia a pod ) 

0 2 

03 

01 a okná, presklené častí a ostatné otvory ktoré sú umiestnené tak, že ich dolné okraje siahajú do výšky 3,5 m nad úroveň okolitého terénu a do 1,2 m od objektov 
uľahčujúcich vstup, musia byť zabezpečené 
Kovanie bez špecifikácie 
Výpfň 

a) sklenená výplň z bezpečnostného skla, zabudovaná v ráme tak, že nemôže byt zvonku demontované ani vytlačené, rám. závesy a zámky okna musia bez 
poškodenia zabezpečrt prenos síl pôsobiacich na bezpečnostné sklo až do jeho poškodenia alebo 

b) sklenená vyplň s bezpečnostnou fóliou, 
Náhradou bezpečnostného skla alebo bezpečnostnej fólie môže byt 

a) funkčná mreža alebo 
b) funkčné okenice 

Ostatné nepresklené otvory musia byf uzatvorené funkčnou mrežou alebo oceľovou platňou minimálne 3 mm hrubou ktorá je z vnútornej strany riadne 
zabezpečená uzatváracím mechanizmom, ktorý nie je možné zvonku otvoriť. 

01 a okná. presklené časti a ostatné olvory. ktoré sú umiestnené tak. že ich dolné okraje siahajú do výšky 3.5 m nad úroveň okolitého terénu a do t ,2 m od objektov 
uľahčujúcich vstup, musia byt zabezpečené 
Kovanie bezpečnostné kovanie minimálne v dvoch bodoch s uzatváracím čapom s bezpečnostným uzáverom do pevného rámu (náhradou bezpečnostného 
kovania môžu byf bezpečnostné závory s bezpečnostným zámkom) 
Výplň 

a] sklenená vyplň z bezpečnostného skla. zabudovaného v ráme lak, že nemôže byť zvonku demontované ani vytlačené, rám, závesy a zámky okna musia 
bez poškodenia zabezpečiť prenos sll pôsobiacich na bezpečnosmé sklo až do jeho poškodenia alebo 

b) sklenená vyplň s bezpečnostnou fóliou 
Ostatné nepresklené olvory musia byt uzatvorené funkčnou kovovou mrežou s profitom prútov min. 10 mm a s okami o max rozmere 200 rum x 200 mm alebo 
oceľovou platňou min. 3 mm hrubou, z vnútornej strany riadne zabezpečené uzatváracím mechanizmom, klorý nie je možné zvonku otvoriť, 

04 

01 a okná. presklené času a oslalné otvory, ktoré sú umiestnené tak. že ich dolné okraje siahajú do výšky 3.5 m nad úroveň okolitého terénu a do 1.2 m od objektov 
uľahčujúcich vstup, musia byf zabezpečené 
Kovanie bezpečnostné kovanie minimálne v dvoch bodoch s uzatváracím čapom s bezpečnostným uzáverom do pevného rámu a kľučky s bezpečnostným 
tlačidlom alebo uzamykateľné 
Výplň 

a) sklenená vyplň z bezpečnostného skla, zabudovaného v ráme lak. že nemôže byf zvonku demontované ani vytlačené; rám, závesy a zámky okna musia 
bez poškodenia zabezpečí* prenos sil pôsobiacich na bezpečnostné sklo až do jeho poškodenia alebo 

b) sklenená vyplň s bezpečnostnou fóliou. 
Ostatné nepresklené olvory musia byt uzatvorené funkčnou kovovou mrežou s profilom prútov min. 10 mm a s okami o max rozmere 200 mm x 200 mm alebo 
oceľovou platňou min. 3 mm hrubou, z vnútornej strany riadne zabezpečené uzatváracím mechanizmom, ktorý nie je možné zvonku otvoriť. 

Kód ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE 

E1 
Elektronické zabezpečovacie zariadenie chrániace objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou ochranou alebo komplexnou priestorovou ochranou s lokálnym 
vývodom zvukového signálu do miestností alebo na fasádu budovy smerom do ulice alebo k obývaným štvrtiam (podľa typu a umiestnenia objektu). Komplexná 
priestorová ochrana môže byf nahradená alarmovými pascami a prekážkovými zónami 

E2 
Elektronické zabezpečovacie zariadenie chrániace objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou ochranou alebo komplexnou priestorovou ochranou so systémom 
samočinného prenosu telefonickej informácie na min 3 telefónne čísla pevnej alebo mobilnej linky pri narušení chráneného objektu Komplexná priestorová ochrana 
môže byt nahradená alarmovými pascami a prekážkovými zónami. 

EJ Elektronické zabezpečovacie zariadenie chrániace objekt proti narušeniu komplexnou plastovou s komplexnou priestorovou ochranou so systémom okamžitého 
prenosu signálu na pult centrálnej ochrany pri narušení chráneného objektu. 

E.1 Elektronické zabezpečovacie zariadenie pre vonkajšiu obvodovú ochranu (pre oplotenie) so systémom okamžitého prenosu signálu na pult centrálnej ochrany pri 
narušení chráneného objektu. 

Kód STRÁŽNA SLUÍBA 

S I 
Objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 1 BO cm s uzamknutými vstupnými otvormi spôsobom 

reťaz s priemerom oka min B mm alebo oceľové lano s priemerom kábla min, to mm a 
Čsoe Poisťovní, i s 
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- uzamknulie minimálne jedným funkčným bezpečnostným visiacim zámkom alebo funkčným zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným 
kovaním. 

ObjeM musi byt v noci trvalé osvetlený 

S2 Objekt nepretržite strážený minimálne jednočlennou strážnou službou alebo vrátnikom, ktorý v čase mimo prevádzky má povinnosti strážnej služby. 

S3 

S5 

S6~ 

Objekt nepretržite strážený minimálne jednočlennou ozbrojenou strážnou službou alebo vrátnikom, ktorý v čase mimo prevádzky má povinnosti ozbrojenej strážnej 
služby. 

Objekt nepretržite strážený minimálne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou so služobným psom. 

Objekt nepretržite strážený minimálne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou Výkon strážnej služby je zabezpečovaný aj systémom elektronickej kontroly a 
podpory. 

Objekt nepretržite strážený minimálne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou. Výkon strážnej služby je zabezpečovaný aj kamerovým monltorovacim systémom. 

V. VÝKLAD POJMOV 

1 Bezpečnostná cyl indrická vložka je certifikovaná cylindrická Vložka, ktorá 
má zvýšenú odolnosť proti vyhmataniu a vytlačeniu. 

2 Bezpečnostná fólia je doplnková certifikovaná ochrana skla. ktorá znižuje 
prieraznosť sklenených výplni, s minímátnou hrúbkou 250 mikrónov, 

3 Bezpečnostná závora je celoplošná alebo priečna dverová závora, ktorá je 
uchytená minimálne na strane zámku a na strane závesov, pričom 
uchytenie je zabezpečené z vnútornej strany dverí a ktorá zvyšuje odolnost 
dveri a zárubne (chráni dvere pred násilným vyrazením, roztiahnutím 
zárubne a vysadením z vonkajšej sírany). Ak je uzamykatelná z wnkajšej 
strany dverí, musi byt vybavená funkčným zámkom s bezpečnostnou 
cylindrickou vložkou a bezpečnostným kovaním alebo minimálne dvoma 
bezpečnostnými visiacimi zámkami. 

4 Bezpečnostná dvere sú certifikované dvere so zvýšenou odolnosťou proti 
vlámaniu (vystužené krídlo dverí, zosilnené závesy a pod.) 

5 Bezpečnostné kovanie je certifikované kovanie ktoré chráni cylindrickú 
vložku pred rozlomenlm a nesmie byt demontovatefné z vonkajäej strany 
dverí. 

6 Bezpečnostné sklo je vrstvené alebo tvrdené sklo s čert II i kovanou 
zvýšenou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu a rozbitiu 

7 Bezpečnostný kufrík je certifikovaný kufrík alebo taška, určený na 
prepravu peňazí, šperkov, cenných dokumentov alebo iných cenností so 
spevnenou konštrukciou Bezpečnostný kufrík musí byt vybavený kódovým 
zámkom alebo zámkom na klúč a dymovou alebo zvukovou signalizáciou 

8 Bezpečnostný v l s l á d zámok je certifikovaný zámok s tvrdeným strmeňom 
o priemere minimálne 10 mm alebo tvarovou ochranou strmeňa voči 
prestrihnutiu alebo preplleniu. Oko peEíice ktorým prechádza strmeň 
a petlica musia byt z kalenej ocele (prip. z iného materiálu ktorý má 
porovnateľnú mechanickú pevnosť). 

i: Elektronické zabezpečovacie zariadenie (EZZ) je funkčný syslém na 
zistenie a signalizáciu prítomnosti, vstupu alebo pokusu o vstup 
neoprávnenej osoby do zabezpečeného priestoru a ktorý pri odhalení 
prvých príznakov rizika vlámania a krádeže okamžite o tom inrormuje svoje 
okolie, oprávnené alebo poverené osoby. EZZ musí byť v Čase Škodovej 
udalosti v prevádzkyschopnom stave bez zmenených alebo obmedzených 
výkonnostných a funkčných parametrov garantovaných výrobcom, byt v 
činnosti a plniť svoju funkciu. V prípade narušenia zabezpečeného 
priestoru EZZ musí byt preukázateľným spôsobom vyvolané poplachové 
hlásenie. EZZ musi spĺňať požiadavky príslušných technických predpisov 
á technických noriem pre poplachové systémy. Pred u\«denim F 77 do 
činnosti musi byť vykonaná skúška činnosti EZZ vrátane prenosu 
poplachového signálu. Následne sa musí pravidelne kontrolovať funkčnosť 
zariadenia EZZ podlá pokynov výrobcu a musia sa a vykonávať pravidelné 
odborné prehliadky a skúšky zanadenia podfa príslušnej technickej normy. 

10 Elektronický vyhfadávacl systém je funkčný aktívny zabezpečovací 
syslém spolupracujúci s elektronickým zariadenim pevne zabudovaným do 
vozidla, ktoré po aktivácii je vo vysielacom režime a vyhľadávacim 
monltorovacim zariadením, ktoré úzko spolupracuje s dispečerským 
centrom Pomocou uvedených zariadení sú v dispečerskom centre 
informácie ukladané do pamäte počítača a súčasne môžeme sledovat 
pohyb odcudzeného vozidla na aktuálnej mape pomocou monitora (Lo-
jack. GPSŕGSMainé). 

11 Farbiaci modul je zariadenie, ktoré pri neoprávnenej manipulácii 
s bezpečnostným kufrikom znehodnoti jeho obsah nezmývaleľnou farbou. 

12 Funkčná mreža je vyrobená z prútov plného profilu s hrúbkou minimálne 1 
cm a s velkosfou oka maximálne 20 cm x 20 cm alebo s plochou oka 
maximálne 400 cm2, z vonkajšej strany nedemontovalerná. pevne 
ukotvená (zamurovaná, zabetónovaná a pod.) alebo uzamknutá 
bezpečnostnými visiacimi zámkami v závislosti od vefxosti mreže mín. víak 
v Štyroch bodoch (ukotveniach) rovnomerne rozmiestnených po obvode 
s maximálnym odstupom 50 cm (pevné a uzamykacie ukotvenia je možné 
kombinovať). 

13 Funkčná okenica je certifikovaná okenica, ktorej konštrukcia je vyrobená 
z pevného materiálu, odolného proti násilnému prekonaniu (drevo, kov 
a pod.), zaistená zvnútra a de montovateľná zvonku iba hrubým násilím 
(kladivom, sekáčom a pod). 

14 Funkčná roleta je certifikovaná kovová roleta alebo navíjacia mreža, jej 
konštrukcia je vyrobená z pevného materiálu, odolného proti násilnému 
prekonaniu (drevo, kov a pod.), uzamknutá zámkom s bezpečnostnou 
cylindrickou vložkou alebo minimálne dvoma bezpečnostnými visiacimi 
zámkami. Funkčná roleta musi spĺňal požiadavky príslušnej normy 
minimálne v bezpečnostnej triede 2. 

15 Funkčný prvok zabezpečenia znamená, že musí byt v bezchybnom 
technickom stave a spĺňať svoj účel. 

16 I m obi II z ér je pasívne elektronické zabezpečovacie zariadenie pevne 
zabudované vo vozidle, ktoré zabraňuje neoprávnenému rozjazdu vozidla 
1ým. ie vyradí z prevádzky oddelené elektrické obvody vozidla. 

17 Kamerový monltorovacl systém je systém slúžiaci na priebežné 
sledovanie objektu, miestnosti, veci pred vlámaním a krádežou, so slálym 
sledovaním poverenou osobou a so zaznamenávaním udalosli. 

18 Kontrolované parkovanie je odstavenie vozidla na parkovisku, ktoré je pod 
dohfadom zamestnanca určeného na kontrolu vchádzajúcich 
a vychádzajúcich vozidiel alebo na parkovisku s kamerovým systémom so 
záznamom alebo na oplotenom parkovisku s minimálnou výškou 180 cm 
a uzamknutými vstupnými otvormi. 

19 Mechanické zabezpečenie je odnímateľné alebo pevne spojene s vozidlom 
a mechanickým spôsobom bráni neoprávnenému použrliu vozidla tým. že 
blokuje riadenie alebo prevodové ústrojenstvo vozidla (uzamknutie 
riadiacej páky. volantu alebo volantu a pedálu a pod ) 

20 Objektmi uľahčujúcimi pr ístup sa rozumie strecha prifahlej budovy. 
požiarny rebri k hromozvod, konáre stromov a pod 

21 Ozbrojená strážna služba je strážna služba ozbrojená nabitou strelnou 
zbraňou. 

22 Peňažný posol Je osoba, prepravujúca peniaze, je staršia ako 18 rokov a je 
fyzicky a duševne spôsobilá túto činnosť vykonávať. 

23 Pevná laška alebo kufor sú vyrobené z pevného, ne priehradného 
materiálu (kože, hliníka tvrdeného plastu alebo podobného materiálu). 
Musia byt uzalvárateľné minimálne jedným mechanizmom (zips, pracka, 
remeň a pod.) 

24 Plné dvere sú funkčné dvere pevnej konštrukcie (drevo, plast, kov a pod ) 
ktoré vykazujú odolnost proti vlámaniu páchateľa použitím výlučne ludskej 
sily (napr. vykopnutím. vytrhnutím). I.J. bez použitia nástrojov alebo 
náradia. Plné dvere sú výrobcom určené ako vslupné dvere v zmysle 
príslušných noriem. V prípade dvojkrídlových dveri musia byt zabezpečené 
proti vyháčkovaniu. Ak majú pevné dvere preskjenú časť. v dôsledku ktorej 
sa páchateľ vlámal do objektu, posudzuje sa výška limitu plnenia podľa 
zabezpečenia pre okná. presklené časti a ostatné otvory 

25 Pod stálym dohfadom je vozidlo odstavené v samostatnom uzamknutom 
priestore (garáží) alebo na fyzicky stráženom oplotenom pozemku 
s minimálnou výškou 180 cm a uzamknutými vstupnými otvormi alebo ak je 
vozidlo neprelržlte lyžičky strážené osobou schopnou zasiahnuť v záujme 
ochrany poistených veci. 

26 Pohyblivý pracovný stroj a zariadenie je určený na vykonávanie 
pracovných činností iných než prevádzka na pozemných komunikáciách 
obvykle na rôznych miestach výkonu pracovnej činnosti Pohyblivý 
pracovný stroj a zariadenie je pevne zabudovaný na podvozku (vlastnom 
alebo cudzom) a to aj v prípade, ked je počas práce podvozok nefunkčný. 

27 Poverená osoba je zamestnanec poisteného alebo osoba zmluvne 
poverená poistní kom na ochranu poisteného majetku (príslušník polície. 
členovia súkromnej bezpečnostnej služby s platnou licenciou a pod ) 

28 Poplachový syslém je aktívne elektronické zabezpečovacie zariadenie 
pevne zabudované vo vozidle, ktoré akusticky a opticky signalizuje pokus 
o neoprávnený vstup do vozidla. 

29 Presklené časti sú presklené vstupné dvere, balkónové dvere, vetracie 
a pivničné okienka, strešné okná a pod 

30 Prídavný bezpečnostný zámok je dal i i obvykle vrchný zámok, ktorým su 
dvere zamknuté a ktorý znásobuje čas na prekonanie dveri. Musi byť 
odolný voči prerazeniu dverami. 

31 Pult centrálnej ochrany (PCO) je nepretržite obsluhované zariadenie, ktoré 
prijíma hlásenia od EZZ. zobrazuje, potvrdzuje a archivuje poplachové 
informácie a zaisťuje zásah v mieste stráženého (poisteného) priestoru 
PCO je prevádzkovaný políciou alebo súkromnou bezpečnostnou službou 
s platnou licenciou a musi spĺňať všetky požiadavky platných slovenských 
technických noriem pre poplachové systémy. 

32 Služobný pes je pes spôsobilý pre strážnu službu s osvedčením o 
absolvovaní príslušného výcviku. 

33 Strážna služba je pravidelne v profesii školená á cvičená právnická alebo 
fyzická osoba, je staršia ako 18 rokov, fyzicky schopná, duševne spôsobilá 
a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majelku pred 
vlámaním alebo krádežou počas určenej doby stanoveným spôsobom. Jej 
úlohou je vykonával pravidelné obhliadky stráženého priestoru (konlroíu 
uzatvorenia a uzamknutia budov, oplotenia a pod.) kontrol o val e in ym 
spôsobom (viesť záznamy, kontroly nadnadeným, kamerový systém 
á pod). 

34 Tiesňové hlásiče sú osobné tiesňové hlásiče poplachu, s ktorými disponuje 
oprávnená osoba počas prítomností v chránenom mieste poistenia a 
ktorých úlohou je signalizácia o napadnutí s prenosom signálu na pult 
cenlrálnej ochrany 
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35 Trezor je uzamknutý certifikovaný úschovný objekt s minimálne jedným 
trezorovým zámkom. Trezor s hmotnosťou do 300 kg musí byt' 
v uzamknutom stave ukotvený rverozoberaterným spôsobom (pripevnený 
k podlahe stene alebo zabudovaný do podlahy, steny) tak. aby ho nebolo 
možne odmesf bez otvorenia trezoru. Za trezor nie je možné považovať 
ohňovzdornú skriňu, ktorej odolnosť proti vlámaniu Je minimálna, aj keď má 
veľkú hmotnosť. 

36 Trezorový zámok je uzarrtykaci mechanizmus (uzamykaci systém) 
nasledovnej konštrukcie mechanický kľúčový zámok alebo mechanický 
kódový zámok alebo elektronický kľúčový zámok alebo elektronický kódový 
zámok. 

37 Uzamknutý priestor je priestor stavebne ohraničený zvislými 
á vodorovnými prvkami, ktorý má riadne uzatvorené, zaistené, uzamknuté 
vstupná dvere, okná a všetky stavebne otvory (za riadne uzatvorenie sa 
nepovažuje tírblnové vetranie, mikrovenlilácia a pod.) Všetky stavebné 
prvky musia byť zvonku zabezpečená proli demontáži bežnými nástrojmi 
(kliešte, skrutkovač a pod). Za uzamknutý priestor sa nepovažuje priestor 
motorového vozidla 

38 Uzamknutá schránka je prenosná alebo príručná pokladnica registračná 
pokladňa alebo iný porovnateľný úschovný objekt. 

39 Vecami osobitnej hodnoty sa rozumejú peniaze, ceniny, cennosti, veci 
umeleckej a historickej hodnoty. starožltnosli. zbierky, ktoré môžu byt 
poistené samostatne a/álebo v rámci zásob, 

40 Viacbodový bezpečnostný zámok je zámok s bezpečnostnou cylindrickou 
vložkou a bezpečnostným kovaním a ktorý zabezpečuje krídlo dverí 
rozvorami minimálne do Íroch strán, t.J do podlahy, stropu a do sírany 
Viacbodový bezpečnostný zámok musí spĺňať požiadavky príslušnej normy 
minimálne v bezpečnostnej triede 3. 

41 Výklad je samostatný priestor uzavretý zo všetkých strán ktorý je v 
príslušnej časti zasklený Stavebne je súčasťou obchodných priestorov. 
minimálne jedna zasklená plocha Je prístupná z verejného priestoru. 

42 Zabezpečenie dverí proti v y h á i k o v a n l u zabraňuje odisteniu záslrciek 
pevnej polovice dvojkrídlových dverí Ich uzamknulím. prekrytím alebo 
priskrulkovaním. 

43 Zabezpečenie dverí prot i vyveseniu je laké vzájomné osadenie zárubne a 
dverí, že uzatvorené dvere zapadajú do zárubne s minimálnou vôľou. 
zabraňujúcou pohybu dverí smerom nahor, pn ktorom by mohlo prísť k Ich 
vyveseniu z pántov. Bezpečnostné dvere musia mať okrem tohlo osadenia 
aj vlastné. 

44 Zabezpečenie dverí voč i vysadeniu a vyrazeniu sa rozumie zariadenie. 
ktoré zabraňuje nadvihnutiu dverového krídla a jeho vysadeniu zo závesov 
a vyrazeniu dverového krídla na strane závesov 

45 Zabezpečovacie zariadenie musí byť namontovaní oprávneným servisom 
s vyslavenym záručným listom a polvrdenim. Akceptované sú I 
zabezpečovacie zariadenia montované a dodávaná priamo výrobcom 
vozidiel vo výbave vozidla. Zabezpečovacie zariadenie musí byť pravidelne 
kontrolované a vo ľunkčnom stave. 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

V zmluve sa možno od uslanovenl lýchlo Zmluvných dojednaní pre 
zabezpečenie proti odcudzeniu odchýlil a odlišne upraviť vzájomné práva 
á povinnosti, ak z povahy ich ustanovení nevyplýva, že sa nemožno od 
nich odchýliť. 
Tieto ZD ZAB - S 2012 sú platné od 15 05.2013. 

ČSOB Poisťovňa, a.s. 
2D ZAB-C 201i 
V2 01 02 2013 
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DOLOŽKY PRE POISTENIE STROJOV A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 

Doložka 61 
Poistenie elektronicky riadených strojov a zariadení 

Pri zachovaní podmienok, výluk a ostatných ustanovení 
poistnej zmluvy alebD jej prípadných dodatkov sa 
dojednáva, že. 

1 Plnenie 13 nečakané a náhle poškodenie alebo 
zničenie elektronického riadiaceho (resp. regulačného) 
zariadenia poskylne poisfovater len v tom prípade, ak 
príčina uvedená v článku S bod 1 VPP SE2 20)2 
priamo pôsobila na predrnelné zariadenie. 

2. Poistenie v zmysle bodu 1 sa vzfahuje na pevne 
zabudované nosiče dal. nevzťahuje sa však na 
Informácie a dáta. More sa na nich nachádzajú. 
Poistenie sa nevzíahuje na vonkajšie nosiče dál a 
dáta. ktoré sa na nich nachádzajú Poistenie sa 
nevzťahuj* na vonkajšie nosiča dát a dáta. kto r* ta 
na nich nachádzajú, 

Doložka 391 
Údržba elektronických zariadení 

Pn zachovaní podmienok, vytuk a ostatných ustanovení 
poistnej zmluvy alebo ]e] prípadných dodatkov sa 
dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje na náklady 

vynaložené v súvislosti s údržbou elektronických časti 
poisteného stroja alebo strojného zariadenia. 
Údržbou sa v le|to klauzule rozumejú 
• bezpečnostné kontroly. 
• preventívna údržba, 
- odstránenie Skod alebo závad, ktoré vznikli normálnou 
prevádzkou alebo starnutim, napr. výmena modulov, 
dielov, agregátov alebo komponentov. 

Doložka 538 
Požiadavky na bleskopolstky a prepaťovú ochranu 

Pn zachovaní podmienok, výluk a ostatných ustanovení 
poistnej zmluvy alebo jej prípadných dodatkov sa 
dojednáva, že poisťovatef poskylne poistenému poistné 
plnenie za škody na elektronickom zariadení alebo 
nosičoch dát. alebo viacnaklady spôsobené úderom blesku 
alebo prepalim iba ak je poulené elektronické zariadenie 
vybavené prostriedkom ochrany proti úderu blesku a 
prepátiu a výstražným systémom, kloré boli inštalované a 
udržiavané v súlade s odporúčaniami výrobcov 
elektronického zariadenia a prostriedkov ochrany proti 
úderu blesku a prepaťiu. 

Poistený Je povinný zabezpečiť aby prostriedky ochrany 
proti úderu blesku a prepátiu a výstražný systém boli 
• pravidelne udržiavané kvalifikovaným pracovníkom 
výrobcu alebo dodávateľa. 
• prevádzkované pod dohľadom vyškoleného personálu. 
- vybavené samočinným vypínaním, ktoré splna aktuálne 
požiadavky na elektronické zariadenia a odporúčania 
výrobcu. 

Doložka 591 
Uzavretie zmluvy o údržbe (servise) 

Pn zachovaní podmienok výluk a ostatných ustanovení 
poistnej zmluvy alebo jej prípadných dodatkov sa 
dojednáva, že počas doby trvania poistenia musí byť v 
platnosti zmluva o údržbe poistených veci. 
Údržbou sa v lejto doložke rozumejú 
• bezpečnostné kontroly, 
- preventi vna údržba. 
- odstránenie škôd alebo závad, ktoré vznikli normálnou 
prevádzkou alebo starnutim, napr. oprava alebo výmena 
modulov, dielov, agregátov alebo komponentov. 
Poistenie sa nevzťahuje na náklady spojené s výkonom 
takýchto údržbárskych prác. 

Čsoa Pouíovňi, 15 
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