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KOMUNÁLNA' 
POISŤOVŇA 

VIENNA INSURANCE GROUP 

Číslo 

návrhu PZ 6509000207 

podľa ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvára poistnú zmluvu 

Poistenie strojov a strojných zariadení, elektroniky 

Poistnik M e s t o S e n e c Poistený (ak je rozdielny od poistnfka) 

A d r e s a Mierové námestie 8, 903 01 Senec Adresa 

•fiW Korešpondenčná adresa Korešpondenčná adresa 
™ ~ 

Rodné číslo/ICO 0 0 3 0 5 0 6 5 Rodné číslo / IČO 

Telefón / Email Telefón / Email 

Bankové spojenie Bankové spojenie 

DOJEDNANIE POISTENIA ZA TÝCHTO DOPLŇUJÚCICH PODMIENOK 
Poistenie pokrýva plnú sadzbu za určenú Časovú jednotku podľa opravárenských prác. V prípade, že oprava bude vykonaná v značkovej alebo inej 
špecializovanej opravovni, poisťovňa plní v rozsahu podľa faktúry do výšky časovej ceny. V prípade likvidácie poistnej udalosti rozpočtom poisfovŕia 
plní v rozsahu predbežnej faktúry, ktorú si zabezpečí poistený u výrobcu alebo v opravovni do výšky časovej ceny. 

Poistenie stroja, strojného zariadenia je platné len na území SR 

] Jednorazové poistné 

Druh platov: 

Začiatok poistenia 1 5 . 5 . 2 0 1 5 

] poštový peňažný poukaz 

Kotta poittMia 

[X] Bežné poistné 

[ X j bezhotovostne s avízom ] inkaso z účtu poistnika 

|X] na dobu neurčitú 

PODKLADY-OVEHENÉ FOTOKÓPIE 

Podklad pre uzatvorenie zmluvy 

Zmluva o dielo 

Faktúry a ostatné doklady 

Počet listov 

11 

18 

Poznámka 

Poznámky a osobitne dnjetfnania. 

V zmysle ustanovenia § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistený alebo poisťovňa do dvoch mesia
cov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne. 

Prehlásenie poistnfka: 
1 Poistnik podpisom poistnej zmluvy dáva s ú h I a s na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme poisťovne na účely priameho marketin

gu poisťovne (najmä informácie o novinkách, akciách a zľavách, ako aj o súťažiach, poistných produktoch, poskytovaných oniine službách a pod.) 
po dobu trvania poistného vzťahu: IEI ÁNO / D NIE. 
Poistnik dáva v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ú h I a s, aby 
osobné údaje získané touto poistnou zmluvou a v rozsahu tejto poistnej zmluvy poskytla poisťovňa iným právnickým a fyzickým osobám podnikajú
cim v poradenskej a/alebo sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ostatným subjektom a združeniam týchto subjektov podnikajúcim 
v poisťovníctve, zmluvným partnerom poisťovne (zoznam zmluvných partnerov je uverejnený na www.kpas.sk), iným oprávneným subjektom, do 
iných Členských štátov EÚ, v prípade ak to bude nevyhnutné na zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinnosti z tejto zmluvy. 

Poistnik vyhlasuje, že všetky odpovede na otázky poisťovne týkajúce sa poistenia a všetky ďalšie uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zaväzuje sa 
každú zmenu bezodkladne oznámiť písomne poisťovni. Pokiaľ nie sú odpovede napísané jeho rukopisom, potvrdzuje, že ich overil a sú pravdivé. 
Berie na vedomie, že nepravdivé alebo neúplné odpovede môžu mať v zmysle Občianskeho zákonníka za následok odstúpenie od poistnej sumy 
alebo odmietnutie poistného plnenia zo strany poisťovne. 
Poistnik vyhlasuje, že bol oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, so Všeobecnými poistnými podmienkami M O H U N r i l N f f e V a zodpoved
nosti za Škodu - všeobecná časť (VPP 100-3) a so Všeobecnými poistnými podmienk; 
„VPP 650-3"), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a tiež prehlasuje, ž< 
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KOMUNÁLNA 
POISŤOVŇA^ 

VIENNA INSURANCE GROUP 
PRÍLOHA číslo l | k poistnej zmluve čislo 6 5 0 9 0 0 0 2 0 7 

ZOZNAM POISTENÝCH STROJOV A STROJNÝCH ZARIADENÍ 

u—— 

' |MWhMtJM hltf&nfc,) rul vW'U"' 1 tui/ ikom 

VíŕObflé číslo 

Dojednan a spoluucast 

% 

10 

minimálne EUR 

170 

Ročné poistné 
spolu v EUF 488.13 

Splatnosť poistného 

loloročnó poistné 

dn« 15,5.2015 

488.13 EUR 

1. splátka 

dňa 

EUR 

2. splátka 

dňa 

EUR 

3. splátka 

dňa 

4. splátka 

dňa 

=KÄft 
Ul.lIl-.I.IVľ . 

ta 13.5.2015 dňa 

5 | 5 | 

J ŕ 

a.s. 

líIdVä 

0000746 (40) 



a.s. Vieona Insurance Group 
' 8n 05 Bratislava 

*Č: 2021097089,^OPH: SK7020000746 
•egttKMnej pre DPH, íSÍ**r* v Obchodnom registri 

L odctet Sa. vložka č. 33*5/B 

VPP 1 0 0 - 3 

VŠEOBE<Ä POISTNÉ PODMIENKY 
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 100-3) 

V Š E O B E C N Á Č A S Ť 
i zodpovednosti za škodu, ktoré uzatvára 

a. s. Vienna Insurance Group (ďalej len poisťov-
prálušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto Všeobec-

i podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 
sená časí (ďalej len „VPP 100-3") a príslušné zvláštne časti vše-

obecnýcti poistných podmienok, ako aj zmluvné dojednania V poistnej 
zmluve sa možno od všeobecných poistných podmienok odchýliť len v 
prípadoch v nich určených. 

Č l á n o k 1 
V š e o b e c n é u s t a n o v e n i a 

Podľa týchto poistných podmienok sa rozumie: 
hHtíter- KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group 
Pulsbá znfata je právny dokument vyhotovený písomnou formou v zmysle 
platných právnych predpisov, vyjadrujúca konkrétne poistné podmienky 
realizácie poistenia. 
DiMuté podnriwkí sú záväzné pre obidve zmluvné strany, 
Pstetié je suma za poskytovanú poistnú ochranu. 
Poltbft je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú 
zmluvu a platí poistné. 
Pobttif » poistení najitki a zodpmfcuti za íkodu je ten, na ktorého majetok 
a zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje. 
Poistná M M M T je udalosť, ktorou bol postihnutý poistený predmet, poiste
ný záujem. Je to náhodná udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti 
poisťovne plniť. Jej konkretizáciu určujú poistné podmienky a zmluvné 
dojednania. 
Ptlftri M Í M je suma dohodnutá v poistnej zmluve a je hornou hranicou 
plnenia poisťovne za jednu alebo všetky poistné udalosti vzniknuté v 
jednom poistnom období. 
Výtka poiitiej anqi nemôže byť vyššia než poistná hodnota. Nižšia poistná 
suma, ako je poistná hodnota, môže byť dohodnutá. 
Poistia bodieti je hodnota poistného záujmu, t. j. veľkosť najvyššej majet
kovej ujmy, ktorú môžu spôsobiť poistné udalosti, stanovená spôsobom 
dojednaným v poistnej zmluve. 
Ptistii Ma je obdobie, na ktoré sa dojednala poistná zmluva. 

Č l á n o k 2 
P r e d m e t a r o z s a h poistenia 

1. Predmetom poistenia je majetok a zodpovednosť za škodu poisteného. 
2 Z hľadiska rozsahu poistenia sa vzťahuje na veci, ktoré poistený: 

a) má vo vlastníctve alebo v správe, 
b) má v oprávnenej držbe, 
c) užfva podfa dohody, ktorá ho zaväzuje vec poistiť, 
d) prevzal za účelom poskytnutia služby, na základe zmluvy. 

3. Veci je možné poistiť jednotlivo podľa osobitnej prflohy k poistnej 
zmluve ako výber majetku alebo agregovanou poistnou sumou ako 
súbor majetku. Agregovaná poistná suma zodpovedá súčtu poist
ných súm jednotlivých veci tvoriacich súbor. 

Č l á n o k 3 
Z a č i a t o k , č a s t r v a n i a a z á n i k poistenia 

1. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je dojednané 
inak. Poistenie vzniká prvým dnom po uzavretí poistnej zmluvy, ak 
nebolo účastníkmi dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmlu
vy alebo neskôr. Poistenie veci, ktorá sa stala súčasťou poisteného 
súboru majetku v z n M dftom jej nadobudnutia, resp. prijatia do úč
tovnej evidencie. 

2. Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jedno
razové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho 
splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné ob
dobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy 
poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred 
doručením tejto výzvy. Výzva musí obsahovať upozornenie, že pois
tenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená 
len časť poistného. Tieto lehoty možno predtým, než uplynú, písom
nou dohodou predĺžiť. Výzva sa považuje za doručenú, ak ju adresát 
prijal, odmietol prijať, alebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej 
strane ako nedoručenú. Poistenie veci, ktorá prestala byť súčasťou 
súboru majetku, zaniká dňom jej odpísania z evidencie (ak mala nu
lovú hodnotu, napr. spotrebovaním, vyradením a pod.). 

3. Do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy môže každá zo 
zmluvných strán poistenie vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpo
vedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. Okrem 
spôsobov uvedených v príslušných ustanoveniach Občianskeho zá
konníka poistenie zaniká: 
a) ak dôjde k zmene vlastníka veci, 
b) zničením poistenej veci alebo iným zánikom veci, 
c) ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane, 
á) ukončením užívania alebo vrátenia poistenej veci, 
e) iným spôsobom uvedeným vo zvláštnych častiach všeobecných 

poistných podmienok. 

Č l á n o k 4 
P o i s t n é o b d o b i e 

Poistné obdobie je technický rok, ak v poistnej zmluve nie je dojednané 
inak. 

Č l á n o k 5 
Poistné a j e h o splatnosť 

1. Poistné je suma za poskytnutú poistnú ochranu a jeho výška musí 
byť uvedená v poistnej zmluve. 

2. Poistné sa stanoví podľa rozsahu a obsahu poistenia a ohodnotenia 
poistného rizika, a to na základe poistnej hodnoty veci alebo poistnej 
sumy. 

3. Poistiteľ má právo v súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcich 
pre určenie výšky poistného so súhlasom poisteného upraviť poistné. 

4. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, poisťovňa má právo 
na úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov. 

5. Poistné v zmysle § 796 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa platí jed
norazovo alebo ako bežné poistné. 

6. V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistený uhradí poistné v 
splátkach. Ak nebude niektorá splátka poistného uhradená včas, 
vzniká poisťovni právo žiadať na poistenom zaplatenie celej zostáva
júcej pohľadávky naraz. 

7. Ak nastane poistná udalosť v čase, keď je poistník v omeškaní s 
platením poistného, vzniká poisťovni právo na odpočítanie sumy zod
povedajúcej dlžnému poistnému a úroku z omeškania. 

Č l á n o k 6 
Povinnosti p o i s t e n é h o 

1. Okrem povinnosti stanovených Občianskym zákonníkom a inými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecnými poistnými 
podmienkami a zmluvnými dojednaniami je poistený ďalej povinný: 
a) platiť poistné spôsobom a v termínoch dohodnutých v poistnej 

zmluve, 

U^ 



• w r i * pästnej udalosti postupovať v súlade s pokynmi poisťovne, 
szsámf poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil u iného 
pOG&tefa proti tomu istému poistnému nebezpečenstvu, 
bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že sa našla stratená 
äM'fäj&ffim&W^ sa poistná udalosť týka. 

%^^BáiÄpoBfewi zmenu nadobúdacej ceny poistenej ved alebo sú-
boru poistených ved, pri ktorom došlo v čase trvania pofetenla k jeho 
zvýšeniu o viac ato 20 %, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak, 

k) spísať oznámenie o škode, 
I) na požiadanie poisťovne preukázať vlastníctvo poistených veci 

doktadom o nadobudnutí, 
m) dodržiavať rozsah a spôsob vedenia účtovníctva tak, ako určujú 

všeobecne záväzné právne predpisy, 
n) v prípade zistenia páchateľa inlormovať o tomto poistíteľa. 

2. Poistený je povinný nemeniť stav spôsobený škodovou udalosťou 
bez súhlasu poisťovne, s výnimkou prípadov, ak si zmenu nevyhnut
ne vyžadujú bezpečnostné, hygienické alebo iné závažné dôvody, 
alebo z dôvodu zabránenia zväčšovania následkov škodovej udalosti. 
V takých prípadoch je však poistený povinný zabezpečiť dostatoč
né dôkazy o rozsahu škodovej udalosti (fotograficky, filmovým ma
teriálom, videozáznamom, svedkami attf.). Ak je poistený povinný 
oznámiť vznik škody polícii, nesmie meniť tento stav do ukončenia 
obhliadky a prvotných úkonov políciou. Špecifické povinnosti pois
teného vyplývajúce z jednotlivých druhov poistenia sú uvedené vo 
zvláštnych častiach všeobecných poistných podmienok. 

Č l á n o k 7 
Práva a povinnosti poisťovne 

Okrem povinnosti stanovených právnymi predpismi je poisťovňa povinná: 
a) informovať o rozsahu služieb poskytovaných poisťovňou, v súvislosti 

s uzavretou poistnou zmluvou, 
b) poskytnúť poistenému potrebnú pomoc na uplatnenie jeho práv z 

poistenia, 
c) vrátiť doklady, ktoré si vyžiada a ktoré nie sú nutnou súčasťou spisu, 
d) umožniť poistenému nahliadnuť do spisových materiálov týkajúcich 

sa jeho Škodovej udalosti, 
e) ak je nepochybné, že došlo k poistnej udalosti, z ktorej bude plne

né, poskytnúť poistenému na písomnú žiadosť primeraný preddavok 
na výplatu poistného plnenia, ak sa vyšetrovanie poistnej udalosti 
nemohlo skončiť do 1 mesiaca po tom, ako sa poisťovňa o poistnej 
udalosti dozvedela, 

f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri 
dojednávaní poistenia, jeho správe a pri likvidácii poistných udalostí. 
Poskytnúť túto informáciu môže len so súhlasom poisteného alebo 
pokiaľ tak stanovi zákon. 

gj poisťovňa má právo na to, aby jej poistený jmožn.l vyhotovenie kópií 
dokladov, ktoré poistený predložil k zisteniu okolnosti rozhodujúcich 
pre posúdenie nároku na plnenie. 

Č l á n o k 8 
V y m e d z e n i e poistnej udalost i 

1. Poistnou udalosťou je skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povin
nosti poisťovne plniť. 

3L Mstoou udalosťou však nie je, ak bola takáto skutočnosť spôso
bená úmyselným konaním poistníka, poisteného alebo inej osoby 
konajúcej z ich podnetu 

& Pre bližšie vymedzenie poistnej udalosti platia ustanovenia zvlášt
nych častí všeobecných poistných podmienok. 

Č l á n o k 9 
Výluky z poistenia 

1. Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, nevzťahuje sa poistenie 
na škody vzniknuté následkom: 
a) vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo iných hromadných 

násilných nepokojov, 
b) štrajkov a výluk, 
c) teroristických aktov (t. j. násilných konaní motivovaných politic

ky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky), 
d) úradných opatrení uskutočnených na iné účely než na obmedze

nie poistnej udalosti alebo spôsobené jadrovými rizikami. 
2. Výluky z poistenia vzťahujúce sa na jednotlivé druhy poistení sú uve

dené vo zvláštnych častiach všeobecných poistných podmienok, 

Č l á n o k 1 0 
P l n e n i e poisťovne 

1. Poisťovňa poskytuje plnenie v mene euro. 
2. Ak bola poistená vec poškodená, zničená, ukradnutá alebo stratená 

vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak, aby mu 
poisťovňa vyplatila z poistenia na: 
a) novú hodnotu, hodnotu zodpovedajúcu primeraným nákladom na 

znovuzriadenie alebo znovunadobudnuté novej veci alebo veci 
porovnateľných vlastností v čase bezprostredne pred poistnou 
udalosťou, zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov, 

b) časovú hodnotu, hodnotu zodpovedajúcu primeraným nákladom 
na znovuzriadenie alebo znovunadobudnuté novej veci alebo 
veci porovnateľných vlastnosti v čase bezprostredne pred poist
nou udalosťou, zníženú o opotrebenie a o hodnotu použiteľných 
zvyškov, 

c) obstarávaciu hodnotu, hodnotu zodpovedajúcu primeraným ná
kladom na znovuzriadenie alebo znovunadobudnime veci alebo 
veci porovnateľných vlastností v čase bezprostredne pred poist
nou udalosťou, zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov, 

d) redukovanú hodnotu, hodnotu do výšky redukovanej hodnoty 
veci. 

3. Pri poistení zásob nesmie súčet plnenia prekročiť ich nadobúdaciu 
hodnotu. 

4. Poisťovňa je oprávnená odložiť výplatu plnenia, ako aj preddavku 
až do ukončenia vyšetrovania, ak proti poistenému alebo tomu, kto 
má právo na plnenie, je vedené policajné vyšetrovanie alebo trestné 
konanie v súvislosti so škodovou udalosťou alebo pokiaľ existujú 
pochybnosti o oprávnenosti nároku na plnenie. 

5. Ak poruší poistený povinnosti uvedené vo všeobecnej a zvláštnej 
časti všeobecných poistných podmienok, je poisťovňa oprávnená 
znížiť plnenie podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah a 
výšku povinnosti poisťovne plniť. 

6. Ak poistený vedome alebo následkom požitia alkoholu alebo iných 
návykových látok porušil povinnosti uvedené vo všeobecnej a zvlášt
nej časti všeobecných poistných podmienok a toto porušenie pod
statne prispelo ku vzniku poistnej udalosti alebo k väčšiemu rozsa-
nu jej nástedKOv, je poisťovňa oprávnená plnenie z poistnej zmluvy 
primerane znížiť. To isté sa vzťahuje aj na toho, kto žije s poisteným 
v spoločnej domácnosti, ak vedome porušil tieto povinnosti, alebo 
následkom požitia alkoholu alebo návykových látok. 

7. Od predchádzajúcich ustanovení sa možno v poistných zmluvách od
chýliť, pokiaľ to vyžaduje účel alebo povaha poistenia 

Č l á n o k 11 
P o d p o i s t e n i e 

V prípade, že hodnota novej veci alebo veci porovnateľných vlastnosti v 
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[poistenia 
•"'.:" "as:a-ie škoda na území 

e v pôstnej zmluve dohodnuté inak. 

Článok 13 
Poplatky 

jčtovaf poistníkovi v prípade omeškania s úhra-
léstnétío poplatok za zaslanie upomienky na úhradu 

výzvy na zaplatenie poistného podľa § 801 ods. 2 Občian-
ákonníka alebo predžalobnej výzvy, a lo vo výške zverejnenej 

v sadzobníku poplatkov na internetovej stránke www.kpas.sk. Pois
ťovňa si vyhradzuje právo na zmenu výšky jednotlivých poplatkov. 

2. Pre poisiníka, ktorý je v omeškaní s úhradou splatného poistného 
je výška poplatku stanovená podľa aktuálne platného sadzobníka 

játyHfÉftev v £ase odoslania upomienky na úhradu dlžného poistného, 
výzvy na zaplatenie alebo predžalobnej výzvy. 

Článok 14 
Spôsob vybavovania sťažnosti 

1. Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo strany poisteného 
a/atebo polstníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovne v súvis
losti s uzavretou poistnou zmluvou. Sťažnosť musí byť podaná v pí
somnej forme a riadne doručená poisťovni na adresu sídla poisťovne 
alebo na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne. 

2. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka, na 
aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť 
sťažovateľom podpísaná. 

3. Poisťovňa písomne poskytne sfažovateľovl informácie o postupe pri 
vybavovaní sťažností a potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to sťažova
teľ požiada, 

4. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovne doložiť bez zbytočné
ho odkladu požadované doklady k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť 
neobsahuje požadované náležitosti alebo sťažovateľ nedoloží dokla
dy, poisťovňa je oprávnená vyzvať a upozorniť sťažovateľa, že v prí
pade, ak v stanovenej lehote nedoplní prípadne neoprav! požadované 
náležitosti a doklady, nebude možné vybavovanie sťažnosti ukončiť a 
sťažnosť bude odložení 

5. Poisťovňa je povinná sťažnosť prešetriť a informovať sťažovateľa o 
spôsobe vybavenia jeho sťažnosti bez zbytočného odkladu, najne
skôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti 
vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa predchádzajúcej 
vety predĺžiť, najviac o 30 dni, o čom bude sťažovateľ bezodkladne 
upovedomený. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ 
informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

6. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho 
istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnos
ti. 

7. Pri opakovanej sťažnosti poisťovňa prekontroluje správnosť vyba
venia predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola predchádzajúca sťažnosť 
vybavená správne, poisťovňa túto skutočnosť oznámi sfažovateľovi. 
Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, 
že nebola vybavená správne, poisťovňa opakovanú sťažnosť prešetri 
a vybaví. 

8. V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením jeho sťažnosti má 
sťažovateľ možnosť obrátiť sa na Národnú banku Slovenska a/alebo 
na príslušný súd. 

Č l á n o k 1 5 
Výktect p o j m o v 

Pre účely poistenia platí ďalej tento výklad pojmov: 

PtstK plnenie - je peňažné alebo naturálne plnenie pri vzniku poistnej 
udalosti, na základe poistnej zmluvy vyplatené v novej, časovej, obstará
vacej alebo redukovanej hodnote. 
P-ičina poistnej udalosti - je riziko uvedené v poistnej zmluve alebo v práv
nom predpise, v dôsledku ktorého došlo k vzniku poistnej udalosti. 
Poistné krytie - súbor údajov, ktoré preukazujú skutočný stav uplatňované
ho nároku na poistné plnenie. 
Poistenie na súbor majetku - vyjadruje sa agregovanou poistnou sumou, kto
rá zodpovedá súčtu poistných súm tvoriacich súbor. Súborom majetku 
sa rozumie súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí, 
Poistenie na výber majetku - vyjadruje sa zoznamom poisteného majetku, 
podľa osobitnej prílohy k poistnej zmluve. 
Technický rok - je doba, ktorá sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve 
ako začiatok (účinnosť) poistenia a konči sa nultou hodinou rovnakého 
dňa v nasledujúcom roku. 
Spoluúčasť integrálna (podmienená! - je franšíza, do výšky ktorej sa plnenie 
neposkytuje (ďalej len franšíza). 
Ak je poistné plnenie vyššie ako franšíza, poisťovňa uhradí celú výšku 
škody. Franšíza sa neodpočítava z celkovej výšky plnenia. 
Spoluúčasť excedentná (odpočilateľnál - je spoluúčasť, do výšky ktorej sa pl
nenie neposkytuje a ktorá sa vždy odpočítava od celkovej výšky plnenia 
(ďalej len spoluúčasť). 
SuMetsf je výška podielu, ktorým sa poistený podieľa na vzniknutej 
škode. Pri poistnom plnení poisťovňa zníži náhradu za vzniknutú škodu o 
dohodnutú výšku spoluúčasti. 
Netá hriMla - je hodnota novej veci alebo veci porovnateľných vlastností 
v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou. 
Čatári M u l a -je hodnota novej veci alebo veci porovnateľných vlastnos
tí, znížená o opotrebenie. 
Mstirincii leiwli - je hodnota, za ktorú je možné v čase poistnej udalosti 
poškodenú alebo zničenú vec, prípadne vec porovnateľných vlastností, 
aké mala v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou, zaobstarať. 
KiAWtaii kfánti - je hodnota predmetov, vedená v účtovnej evidencii 
ako nadobúdacia hodnota (cena). 
Retameí hedMtt - je upravená hodnota veci vedenej v účtovnej evidencii. 
Ak má predmet účtovnú hodnotu: 

a) vyššiu ako 80 % nadobúdacej hodnoty, poisťovňa poskytne 
plnenie do výšky nadobúdajúcej hodnoty vykázanej z účtovnej 
evidencie, 

b) vyššiu ako 50 % a nižšiu ako 80 % nadobúdacej hodnoty, pois
ťovňa poskytne plnenie do výšky 80 % nadobúdacej hodnoty, 

c) nižšiu ako 50 % nadobúdacej hodnoty, poisťovňa poskytne plne
nie do výšky 50 % nadobúdacej hodnoty, 

Zniak - je tá Časť majetku, ktorá je ďalej použiteľná alebo využiteľná na 
akýkoľvek účel. 
Štotft • je poškodenie zdravia, majetkových hodnôt alebo iných záujmov, 
vyjadrená v peňažnej jednotke. Poistnou udalosťou sa stáva iba vtedy, 
ak udalosť, ktorou bola škoda spôsobená, zodpovedá dohodnutým alebo 
inak stanoveným podmienkam. 
U9f zfek - je ujma vyjadriteľná v peniazoch, spočívajúca v tom, že po
škodený v dôsledku škodovej udalosti nedosiahne rozmnoženie majetko
vých hodnôt, ktoré by sadalo očakávať pri pravidelnom chode vecí (t. j. 
keby nebolo došlo k vzniku škody). 
TetUna Skada - úplné zničenie alebo rozsiahle poškodenie poistenej veci, 
keď náklady na opravu prekračujú jej časovú hodnotu. Vznikne aj vtedy, 
ak výpočet poistného plnenia presiahne poistnú sumu poistenej veci. 
Škoda spôsobená úmyselne sa rozumie taká Škoda, ktorú škodca chcel 
spôsobiť buď v úmysle priamom, alebo nepriamom. 
Užtaiín wel - sa rozumie stav, keď poistený má vec podľa práva vo svojej 
moci za účelom využitia 
ZnkMbnlHím nci sa rozumie zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je 
možné odstrániť opravou, a preto vec už nemožno ďalej používať na 
pôvodný účet. 
Strateil* n d - j e mimovoľne udalosť, ku ktorej dochádza bez prejavu vôte 
poisteného, ale v dôsledku ktorej poistený nemá možnosť vec držať, uží
vať alebo s ňou disponovať. 
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•tfqr. odberné poukážky na tovar, benzín, stravné lístky a pod 
i M K a r i m t a p peňažné prostriedky. 
tam* - si predmety, ktoré majú okrem vlastnej úžitkovej hodnoly aj 
hodnotu umeteckú. historickú alebo zberateľskú (napr. klenoty, umelec-
tó zbierky). 
tamtí - peniaze, cenné papiere, ceniny alebo cennosti. 
MuteTiosf - pre účely poistenia je stavba spojená so zemou pevným 
základom. 
Budova - samostatný pozemný stavebný objekt priestorovo sústredený a 
navonok celkom uzavretý, s jedným alebo viacerými úžitkovými priestor
mi. 
Briton tfcs tíB* ifattauín tfrttt ttmtatto tftttti je objekt ohraničený v 
priestore obvodovými stenovými a strešnými konštrukciami, má cha
rakter nehnuteľnosti a bola vybudovaná na hospodársky účel alebo má 
slúžiť na bývanie. 
Dem - budova, v ktorej pripadajú k úhmu podlahovej plochy všetkých 
miestností aspoň dve tretiny na byty, vrátane časti bytov, ktoré sa užíva
jú k inému účelu ako k bývaniu ako vedľajšie miestnosti, a príslušenstvo 
prislúchajúce k bytu. 
Rezattimá stnfei - súhrn stavebných prác vrátane dodávok stavebných 
látok a dielov a dodávok strojov a zariadení vrátane ich montáže, náradia 
a inventára uskutočňovaný spravidla na súvislom mieste a v súvislom 
čase, ktorého účelom je vybudovanie hmotného investičného majetku. 
Stmiiý tljtkt - priestorovo oddelená alebo samostatná časť stavby (napr. 
budova s kompletným príslušenstvom a zariadením), ktorá plní vymedze
nú funkciu. 

Z v ä d m i ňi - sa rozumie zhoršenie akosti povrchových alebo podzem
ných vôd, ako aj odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou. 
Za škodu spôsobenú znečistením vôd sa považuje i prípadná ďalšia 
škoda, ktorá je v príčinnej súvislosti so znečistením vôd ako úhyn rýb, 
znečistené korytá vodného toku a pod. 
Zosúvaním pôdy • sa rozumie pohyb hornín z vyšších polôh svahu do niž
ších, ku ktorému dochádza pôsobením zemskej príťažlivosti alebo ľud
skej činnosti pri porušení podmienok rovnováhy svahu. 
Opotrebenie - je prirodzený úbytok hodnoty vecí spôsobený starnutím, prí
padne používaním. 
Otytiáncit l ä M i - sú náklady, ktoré je poistený povinný vynaložiť z 
dôvodov bezpečnostných, hygienických alebo iného verejného záujmu 
na odpratanie zvyškov poistených stavieb po poistnej udalosti. Plnenie 
poisťovne sa neposkytuje na odpratanie nepoškodených alebo opraviteľ
né poškodených zvyšných časti stavby v prípadoch, keď poistený nevy
konáva alebo nevykoná zriadenie stavby. 
Škodová udalosť - je udalosť nahlásená poisleným, pri ktorej vznikne pois-
i'ovateľovi povinnosť preveriť, či ide o poistnú udalosť v zmysle dohodnu
tých poistných podmienok. 

Č l á n o k 1 6 
Z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a 

t. Práva a povinnosti z poistenia sa riadia slovenskými právnymi pred
pismi, zmluvnými dojednaniami, všeobecnou časťou všeobecných 
poistných podmienok a príslušnými zvláštnymi časťami všeobec
ných poistných podmienok. 

2. Zmluvné strany budú riešiť prípadné spory vyplývajúce z poistnej 
zmluvy predovšetkým dohodou. Ak sa na riešení sporu nedohodnú, 
bude spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu na území 
Slovenskej republiky. 

3. Súčasťou týchto všeobecných poistných podmienok sú príslušné 
zvláštne časti všeobecných poistných podmienok, v závistosti od 
dojednaného rozsahu poistenia majetku a zodpovednosti za škodu. 

4. Tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a zod
povednosti za Škodu - všeobecná časť {VPP 100-3) boli schválené 
Predstavenstvom spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group a nadobúdajú účinnosť dňom 01.10.2014. 
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VPP 650-3 

VŠEOBECNE POISTNE PODMIENKY PRE 
POISTENIE STROJOV A ZARIADENÍ (VPP 650-3) 

»a poJstenie strojov a zariadení sa vzťahujú príslušné ustanovenia vše
obecnej časti Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majet
ku a zodpovednosti za škodu - všeobecná časí (ďalej len „VPP 100-3") 
a tieto Všeobecné poistné podmienky - zvláštna Časť - poistenie strojov 
a zariadení (ďalej len „VPP 650-3"). 

Č l á n o k 1 
R o z s a h p o i s t e n i a 

1. Poistenie sa vzťahuje na prípady nepredvídaného a náhleho poško
denia alebo zničenia strojov a technologických zariadení, pokiaľ toto 2. 
poškodenie alebo zničenie vylučuje funkčnosť poistených veci. Pois
tenie sa nevzťahuje na Škody, ktoré tieto zmluvné podmienky, poist
ná zmluva a jej prílohy alebo zákon vylučujú. Poistenie sa vzťahuje 
na nepredvídané škody zapríčinené dôvodmi, ako sú napr. chyby ma
teriálu, konštrukčné, dielenské alebo montážne cnyby, nedostatočná 
skúsenosť alebo nedbanlivosť obsluhy, nedostatok vody v kotloch, 
fyzikálny výbuch, roztrhnutie vplyvom odstredivej sily, krátke spoje
nie alebo iné dôvody (mimo dôvodov vylúčených v týchto podmien
kach, y poistnej zmluve alebo v prílohách k poistnej zmluve), ktoré si 
vylaďujú opravu alebo výmenu. 

2. Toto poistenie sa vzťahuje len na stroje a technologické zariadenia, 
ktoré úspešne prešli skúšobnými preberacími a výkonovými testami 
a boli pri uzatvorení poistenia (alebo na začiatku poistenia) preukáza
teľne v prevádzkyschopnom stave. 

3. Poistenie sa vzťahuje len na stroje a technologické riadenia, ktoré 
sú menovite uvedené v poistnej zmluve alebo v prílohe k poistnej 
zmluve. V zozname poistených strojov bude uvedená príslušná trie- 3. 
da, názov a poistná suma 

Č l á n o k 2 
Riz iká v y l ú č e n é z p o i s t e n i a 

i. Okrem výluk uvedených vo VPP 100-3 sa poistenie nevzťahuje na 
škody na poistených veciach priamo alebo nepriamo spôsobených 
alebo vzniknutých: 
a) akoukoľvek živelnou udalosťou, alebo kvapalinou unikajúcou 

z vodovodných zariadení, 
b) normálnymi atmosférickými vplyvmi, 
c) krádežou vlámaním, lúpežou, vrátane prostej krádeže veci (t. j. 

bez prekonania prekážky chrániacej vec pred odcudzením), 
d) následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, chemických, teplotných, 

mechanických a elektrických vplyvov, 
e) v dôsledku korózie, oxidácie, kavrtácie, erózie, usadenín všet

kých druhov alebo únavou materiálu, 
f) trvalým vplyvom prevádzky alebo prirodzeným opotrebovaním 

alebo starnutím, 
g) predčasným opotrebovaním, 
h) nedostatočným použŕvanlm, dlhodobým uskladnením, 
I) používaním poistenej veci v rozpore s predpismi výrobcu, v roz

pore s technickými podmienkami alebo technickými normami 
(napr. nevykonaním výrobcom stanovených skúšok po celkovej 
alebo generálnej oprave, používaním na účel, na ktorý nieje urče
ný, a pod.), mimoriadnymi podmienkami vyvolanými testovaním, 4. 
preťažením alebo pokusmi, 

j) v súvislosti s výpadkom alebo prerušením dodávky plynu, vody 
alebo elektrickej energie z verejných sietí a to v takom prípade, 
keď bol o tom klient dopredu informovaný, 

k) na základe vád a nedostaftov, ktoré existovali na poistených ve
ciach už pred začiatkom tohto poistenia, 

I) v dôsledku výpočtového porovnania, rozlíšenia, usporiadania ate-

bo spracovania údajov zahrnujúcich akúkoľvek zmenu dátumu, 
vrátane odhadu prestupného roku, akýmkoľvek výpočtovým sys
témom, hardvérom, programom alebo softvérom, 

m) straty, zmeny, poškodenia, zníženia funkčnosti, dostupnosti ale
bo činnosti počítačového systému, programu, softvéru, dát. 

n) porušením, zničením, skreslením, vymazaním alebo inou stratou 
či poškodením dát magnetickým poľom, prejavom počítačového 
vírusu alebo obdobného programu, 

o) prepravou (transportom). 
Okrem výluk podľa odseku 1 tohto článku sa poistenie ďale, nevzťa
huje a poisťovňa neposkytne poistné plnenie za: 
a) následné škody akéhokoľvek druhu alebo povahy {napr. penále, 

strata kontraktu a pod.), 
b) škody, za ktoré ručí zo zákona alebo na základe zmluvy výrobca, 

dodávateľ, predávajúci, opravár alebo iný zmluvný partner, 
c) škody na vzhľade, estetické nedostatky, ktoré neovplyvňujú 

funkčnosť zariadenia (napr. prasklina plastového krytu), 
d) náklady vynaložené v súvislosti s odstraňovaním funkčných ne

dostatkov, ak tieto neboli spôsobené poistnou udalosťou, za kto
rú je poisťovňa povinná poskytnúť poistné plnenie; t. j. náklady, 
ktoré by vznikli aj vtedy, ak by nedošlo k poistnej udalosti (napr. 
náklady na údržbu), 

ifebo vylepšením zariadenia akým
koľvek spôsobom, 

f) straty, ktoré sa zistia až pri inventúre alebo kontrole, 
g) viacnäktady vynaložené pri prerušení prevádzky zariadení. 
Ak nedošlo z rovnakej príčiny a v rovnakom Čase aj k inému poško
deniu alebo zničeniu poistenej veci, za ktoré je poisťovňa povinná 
poskytnúť poistné plnenie, poistenie sa nevzťahuje na poškodenie 
alebo zničenie: 
a) časti zariadení, dielov a nástrojov, ktoré sa pravidelne vymieňa' 

jú pri zmene pracovných úkonov (napr rezné nástroje, matrice, 
formy, kokily, razidla, ryté a vzorkované valce, poistky, svetelné 
zdroje, akumulátory), 

b) diely á časti zariadení všetkého druhu, ktoré sa pravidelne vymie
ňajú kvôli rýchlemu opotrebovaniu alebo starnutiu (napr. hadice, 
tesnenia, gumové či plastové výstieľky, pásy, reťaze, remene, 
radlice pluhov, vrtáky, nože, frézy, pílové listy alebo iné ostria ä 
brúsne kotúče alebo pásy, búracie a vftacie kladivá, kefy, pneu
matiky, laná, drôty, sitá, pracovné časti drvičov, korčeky na ka-
meníe alebo betón, káble), 

c) výmurovky, výstieľky a nanesené vrstvy (pokrývky), ktoré mu
sia byť podľa skúsenosti počas obdobia životnosti poistenej veci 
viackrát vymenené (najmä pri peciach, ohniskách alebo iných za
riadeniach produkujúcich teplo, zariadeniach na produkciu pary 
a nádrží), 

d) Časti zariadení pre klzné a valivé uloženia pre priamočiary a ro
tačný pohyb (napr. ložiská, piesty, vložky valcov a pod.}. 

e) sklených dielov a častí. 
f) zdroje žiarenia a obrazovky, 
g) drôty, káble, optické vlákna. 
Poistenie sa nevzťahuje na: 
a) spotrebný materiál, 
b) pomocné a prevádzkové látky, ako napr. pohonné látky, 
c) chemikálie, 
d) kontaktné hmoty, katalyzátory, chladivá, 
e) čistiace prostriedky a mazivá, 
f) oleje, olejové náplne (okrem olejových a plynových náplní do 

transformátorov), 

/k. 



«; tíánky bez možnosli opätovného nabitia, 
.^Cfnkké články, 

z*oje svetla, 
fcl fcr a litrové vložky, 

ri-r-TK-é činidlá, tonery, farebné pásky, 
•I zinkové. obrazové a filmové nosiče, 
4) Btraéné hmoty a vložky. 

5. Postenie sa nevzťahuje na základy a podstavce strojov a zariadení. 
Vzťahuje sa na ne len v 
slovne dojednané. 

6. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na: 
a) bicykle, 
b) motorové vozidlá a pojazdné pracovné stroje, 
c) mobilné telefóny, prenosné navigačné prístroje, diktafóny, pre

nosila audiotechnika, 
d) kamery, fotoaparáty, 
ej čítačky kódov, označovače cestovných lístkov, prenosné osobné 

pokladnice, prenosné elektronické informačné systémy, objedná
vacie zariadenia v reštauráciách apod, 

f) etektronieké knihy, tablety, 
g) ultrazvukové zariadenia, endoskopy, kardiostimulátory, načúva

cie prístroje, 
7. Všetky ustanovenia tohto článku m6žu byť upravené, doplnené alebo 

pozmenené poistnou zmluvou. 
6. Pokiar to nie je v poistnej zmluve výslovne dojednané, okrem výluk 

podľa ods. 6 tohto článku, poistenie sa nevzťahuje na prenosnú elek
troniku. 

Č l á n o k 3 
P l n e n i e poisťovne 

1. Ak sa dojedná poistenie na obstarávacie ceny vedené v účtovníctve 
poisteného, platí nasledovné - ak vznikne právo na plnenie z poistnej 
udalosti, je poisťovňa povinná plniť sumu, ktorá zodpovedá nákladom 
na opravu alebo znovuniadenie stroja, znílenú o srxrfuueasf', krátenú 
v pomere Obstarávacej ceny k novej cene stroja, najviac však sumu, 
vypočítanú z obstarávacej ceny stroja vedenej v účtovníctve nasle
dovne: 

Vek stroja Plnenie v % 
od - do v rokoch z obstarávacej ceny stroja 

0-2 100 
2-3 90 
M 70 
6-9 50 

nad 9 30 

2. Ak sa dojedná poistenie na nové ceny, platí nasledovné - ak vznikne 
právo na plnenie z poistnej udalosti, je poisťovňa povinná plniť sumu, 
ktorá zodpovedá nákladom na opravu alebo znovuzriadenle stroja, 
zníženú o spoluúčasť, najviac však sumu vypočítanú z novej ceny 
stroja nasledovne: 

Vek stroja Plnenie v % 
od - do v rokoch z obstarávacej ceny stroja 

0-2 100 
2-3 90 
3-6 70 
6-9 50 

nad 9 30 
Nová cena stroja je určená: 

a) pri nových strojoch do jedného roku veku stroja ako jeho obsta
rávacia cena vedená v účtovníctve, 

b) ph staršom stroji nad jeden rok veku stroja sa urči jeho nová 
cena prenäsobenfm koeficientom určeným zo štatistických úda
jov pre rok výroby stroja. 

3. Náklady na provizórnu opravu nahradí poistiteľ iba vtedy, ak sú tieto 
náklady súčasťou celkových nákladov na opravu a nezvyšujú celko
vé plnenie poístrMa, ak nerozhodne poistite!" po poistnej Udalosti 
mak. 

4. Ak poistený úmyselne uvedie poisťovňu do omylu v súvislosti s pod
statnými okolnosťami týkajúcimi sa uzavretia poistnej zmluvy, môže 
poisťovňa od zmluvy odstúpiť, 

5; Poistenie sa dojednáva vidy so spoluúčasťou, ktorej výška je uvede
ná v poistnej zmluva 

Č l á n o k 4 
V y m e d z e n i e p o j m o v 

1. Poistený je ten, kto uzavrel s poistítefom poistnú zmluvu a zaplatil 
poistné. 

2. Poškodením veci sa rozumie taká zmena stavu veci alebo jej častí, 
ktorá vylučuje alebo obmedzuje jej funkčnosť. 

3. Zničením veci sa rozumie zmena stavu, ktorá vylučuje alebo obme
dzuje jej funkčnosť, ak ju nemožno odstrániť opravou, a preto vec už 
nemožno ďalej používať na pôvodný účel. 

4. Mechanickým poškodením alebo zničením sa v tomto poistení rozu
mie fyzické poškodenie alebo zničenie poistenej veci. 

5. Elektrickým poškodením alebo zničením sa v tomto poistení rozumie 
poškodenie alebo zničenie poistenej vecí z dôvodov, ako sú napr. 
skrat Či iné pôsobenie elektrického prúdu (napr. prepätie, chyby 
izolácie, výboj, oblúk, preskok) vedúce k strate jej ŕurtkčnosti alebo 
k strata funkčnosti jej prvkov. 

Tieto Všeobecné poistné podmienky boli schválené predstavenstvom 
spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, as. Vienna Insurance Group a na
dobúdajú účinnosť dnom 01.01.2015. 

2/2 

1 


