
ZÁPIS Z HLASOVANIA PER ROLLAM  č.3/2021 

Rady SZTŠ konaného dňa 12.2.2021 

 

Zúčastnení:   Petr HORÁČEK, Peter OLEJ, Peter IVANIČ, Miroslav FROLO, Hana ŠVEHLOVÁ, 

Matej CHREN 

Zápisom poverená:  V.Špániková 
 

 

Na základe poverenia prezidentom, Mgr. Petrom Horáčkom, požiadala Mgr. Veronika Špániková,  

generálny sekretár SZTŠ,  Radu SZTŠ o hlasovanie per rollam ohľadne schválenia poistenia prístroja 

Spiroergometra a tiež o schválenie smernice pre jeho používanie. 

 

Predmet hlasovania: 

SMERNICA: pripomienkovaná MVK, H.Švehlovou a P.Ivaničom v Prílohe č.1 („Smernica 

spiroergometer SZTŠ final 12.2.2021“) 

POISTENIE: 

Na základe nášho rozhodnutia bol pre potreby diagnostiky a výskumov v oblasti tanečného športu na konci roku 

2020 zakúpený špičkový prístroj spiroergometer. Tento by mal byť využívaný ( v spolupráci s FTVŠ UK BA ) 

najmä na území SR pre potreby členskej základne SZTŠ. Zároveň vedenie zväzu vstúpilo do jednaní so 

Vzdelávacou akadémiou WDSF a prezídiom kontinentálnej asociácie DSE, čo otvorí možnosť používať prístroj a 

team našich špecialistov na medzinárodnom poli. 

Z hore uvedených dôvodov, ako aj s ohľadom na zaobstarávaciu cenu predmetného prístroja, som požiadal Mgr. 

Milana Špánika , PhD. (člena MVK SZTŠ) o zistenie možností poistenia. Preverenie možností poisťovní 

prebiehalo (vďaka významnej pomoci Mgr. Evy Špánikovej) už od konca decembra 2020. O konzultáciu bola 

požiadaná spoločnosť Assistant s.r.o. ( Ing. Peter Mónosi ), ktorá zväzu už v minulosti riešila poistné 

krytie pre prípad zavinenia škody.  

Závery tejto konzultácie sú nasledovné: 

 - pri vypracovaní poistenia šitého na mieru čo sa týka hlavne miest a spôsobu využitia predmetu 

poistenia bolo na zreteli nasledovné:  a) určiť správne poistnú sumu a poistenie realizovať s DPH  b) 

určiť územný rozsah poistenia, t.j. poistenie realizovať s územným rozsahom Európa (hotelové izby, 

domácnosti, administratívne priestory, motorové vozidlo)  c) prispôsobiť požadovaný spôsob 

zabezpečenia poisteného priestoru (odcudzenie a lúpežné prepadnutie) k možnostiam zväzu a hľadať 

kompromis medzi požiadavkami poisťovne a reálnou možnosťou ako by bolo možné toto zabezpečenie 

realizovať (keď predmet poistenia nebude zabezpečený požadovaným spôsobom, poisťovňa nevyplatí 

poistné plnenie. 

Výsledky výberového konania , ako aj výsledok analýzy spoločnosti Assistant  bol následne zaslaný 

členovi Rady SZTŠ, poverenému otázkami legislatívy Ing. Petrovi Ivaničovi . Ten pridal vlastný 

posudok  a na jeho základe predkladáme Rade na zváženie tieto závery : 



Oslovenie aj iných poisťovní na vypracovanie ponúk poisťovne nebolo úspešné a to vzhľadom na 

skutočnosť , že poisťovne nechcú poisťovať iba jeden predmet poistenia (ale poistenie celej 

spoločnosti) a tiež skutočnosť,  že tento druh poistenia je vysoké riziko pre poisťovňu. Treba dodať, že 

časť oslovených poisťovní neodpovedala vôbec, časť tento typ komodít odmieta poisťovať , resp. 

poistenie významne determinuje. 

Na základe vyššie uvedeného je nám poistenie odporúčané uzavrieť v poisťovni PREMIUM, a to 

z dôvodu najefektívnejšieho nastavenia poistenia, najlacnejšej ponuky a poskytnutia množstva ďalších 

menších pripoistení.  

Ponuka poistenia prístroja Cortex Metamax set komplet v poisťovni PREMIUM. 

- Ročné poistné: 883€ 

- Spoluúčasť v podobe FRANŠÍZY 50€/Pri poistení prepravy FRANŠÍZA 100€ - Poisťovňa PREMIUM 

ako jediná poisťovňa na Slovensku ponúka FRANŠÍZU 

o podstata franšízy je v tom, že pri poistnej udalosti keď máme výšku plnenia do 50€, uvedená 

poistná udalosť je na klientových pleciach, ale keď už máme škodu za 51€ poisťovňa plní 

v plnej výške škody.  

o Pri škode za 1 000€ - poisťovňa PREMIUM vyplatí celých 1 000€ = neodpočítava ŽIADNU 

spoluúčasť (tento princíp platí už od škody za 51€/pri poistení prepravy od 101€) 

o  To znamená že od výšky škody za 51€/101 PREMIUM neodpočítava žiadnu spoluúčasť 

- Ponuka je pripravená na nasledovné riziká, ktoré sú poistené na plnú poistnú sumu prístroja = 30 405€ 

o  Živel, Krádež, Poistenie Lomu stroja, Poistenie prevozu stroja 

- S poisťovňou bol taktiež prerokovaný nasledovný príklad vzniku poistnej udalosti: poškodenie stroja 

v čase testovania – športovec má prístroj podľa predpisov pripnutý na sebe – vykonáva pohyb (beh, 

skoky, tanec...) prístroj sa samovoľne zo športovca odopne, spadne a poškodí sa/športovec spodne pri 

pohybe a prístroj poškodí =uvedená škoda, ak bol prístroj správne upevnený na športovcovi bude 

plnená z poistenia LOMU STROJA. 

- Územná platnosť poistenia je Európa – uvedené na tretej strane ponuky 

- Pri prevoze je však potrebné, aby osoby, ktoré budú prístroj prevážať autom mali so SZTŠ podpísanú 

zmluvu, alebo poverenie (doklad), že súkromné vozidlo povereného človeka vykoná/vykonáva prevoz 

poisteného prístroja patriaceho SZTŠ. 

- Poisťovňa PREMIUM poskytuje v rámci poistenia gratis niektoré menšie pripoistenia ako poškodenie 

prístroja v rámci nakládky/vykládky z vozidla, cennosti, ceniny a peniaze pri preprave (limit max 30 

000 Eur) – naviac, umelecké predmety, výstavné modely (tanečné šaty na predaj v rámci súťaže), 

obnova dát atď....(celé znenie je uvedené v ponuke) 

 

v prílohe č.2: 

1) Ponuku poisťovne PREMIUM, kde sú na konci ponuky uvedené osobitné dojednania prispôsobené pre 

účely dojednávaného poistenia. 

2) OPP poisťovne PREMIUM pre poistenie hnuteľného majetku/vecí 

3) DPP poisťovne PREMIUM týkajúce sa zabezpečenia majetku 

4) DPP poisťovne PREMIUM tykajúce sa strojov a elektroniky 

5) VPP poisťovne PREMIUM  

 

Osobitné podmienky uvedené v ponuke sú prispôsobené pre plánované skladovanie poisťovaného testovacieho 

prístroja, taktiež sú dojednané podmienky týkajúce sa prevozu/prepravy lietadlom. SZTŠ by stal klientom 

GRANDEN s.r.o., a teda je k dispozícií ich vlastné oddelenie likvidácie, ktoré klienta v prípade poistnej udalosti 

zastupuje v komunikácií s poisťovňou a v maximálnej možnej miere odbremeňuje klienta od administratívneho 

zaťaženia.  

 

 



1. SMERNICA:  A) súhlasím 

                        B) nesúhlasím 

                        C) zdržal sa 

2. POISTENIE: A) súhlasím 

                        B) nesúhlasím 

                        C) zdržal sa 

Výsledok hlasovania:    1. Smernica  Súhlasím (možnosť „A“)  5 

     Nesúhlasím (možnosť „B“)  0 

     Zdržal sa (možnosť „C“)  1 

    2.Poistenie Súhlasím (možnosť „A“) 6 

     Nesúhlasím (možnosť „B“)  0 

     Zdržal sa (možnosť „C“)  0 

 

Prijaté uznesenie:   

Rada SZTŠ schvaľuje smernicu Spiroergometer SZTŠ v pomere hlasov 5 súhlasí, 0 nesúhlasí a 1 sa 

zdržal.  

Rada SZTŠ jednomyseľne schvaľuje poistenie Spiroergometra SZTŠ  podľa predloženého návrhu.  

 

Zapísal:  12.2.2021  Mgr. Veronika Špániková 
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Zoznam použitých skratiek v abecednom poradí: 

 
EKG Elektrokardiogram 

GPS  Globálny polohový systém (GPS)  

MVK Metodicko vzdelávacia komisia 

SZTŠ Slovenský zväz tanečného športu 

 

Zákon o športe  Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Článok 1.  Úvodné ustanovenia 

 
Táto smernica konkretizuje a upravuje zásady používania a údržby mobilného meracieho 

a diagnostického zariadenia vo vlastníctve Slovenského zväzu tanečného športu – 

SPIROERGOMETRA.   

 

Článok 2.  Popis zariadenia 

 
1. Spiroergometer (popis zariadenia a príslušenstvo) 

 

Cortex Metamax set komplet  

- mobilný systém nezávislý na prívode elektriny, prevádzka na batérie až 15 hodín 

- komplexné kardiopulmonálne záťažové testy (CPET testy) priamo v teréne 

- obojsmerný bezdrôtový prenos dát umožňuje komunikáciu s testovaným do vzdialenosti 

1km 

- maximálna presnosť merania vďaka využitiu najmodernejších technológií 

- spoľahlivé testovanie pri rôznej úrovni záťaže 

- jednoduchá a rýchla kalibrácia 

- kompaktné prevedenie priliehajúce k telu, váha iba 570g vrátane batérie 

- analýza dýchacích plynov systémom breath-by breath alebo mixing chamber  

- meranie srdečných funkcií pomocou hrudného pásu 

- možnosť použitia GPS modulu pre meranie rýchlosti, vzdialenosti, nadmorskej výšky 

a pozície meraného subjektu 

- možnosť pripojenia zariadenia merajúceho krvný tlak a oxymeter  

- Cortex kalibračný set profesionál 

- náhradná maska s príslušenstvom 

 

2. Dodávateľ zariadenia:  

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o., Strážna 11, Bratislava 831 01, IČO 44 710 577   

 

3. Zaškolenie na používanie a správa prístroja : 

Osoby určené pre zaškolenie na používanie a údržbu prístroja sú členovia MVK 

(zaškolovací protokol v prílohe 1.).  

Osoba poverená správou prístroja bude mať podpísanú hmotnú zodpovednosť (viď príloha 

2.). 

 

Článok 3.  Základné práva a povinnosti 
1. Správa zariadenia 

Výkon kalibrácie meradla zabezpečuje osoba zaškolená a poverená správou prístroja.   

 

Práva a povinnosti:  

a) vykonáva kalibráciu meradla pre merania zabezpečované MVK aj pre použitie pre 

externé organizácie,  

b) vedie dokumentáciu o zariadení (kalibrácie, použitie, údržba a opravy), 

c) dbá o správne používanie a vhodné nakladanie s prístrojom, 

d) v spolupráci s MVK navrhuje opatrenia na zlepšenie metrologického zabezpečenia 

prístroja, na úpravy a doplnenie vybavenia prístroja, 

e) vykonáva justáciu, nastavovanie a servis meradla pred samotným meraním,  
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f) vypracúva nové kalibračné postupy (ak sú potrebné), 

g) zabezpečuje nadväznosť kalibrovaného meradla, 

h) vykonáva školenie a inštruktáž zamestnancov a poverených osôb SZTŠ, ktoré budú 

s prístrojom pracovať,  

i) spracováva návrhy pre spoluprácu s členmi SZTŠ a externými organizáciami, 

j) vykonáva metrologický dozor nad správnym používaním meradla,  

k) vyraďuje a podáva návrhy na vyradenie meradiel z metrologickej evidencie. 

 

Článok 4. Používatelia meradla 
 
1. Používateľmi sú všetci zamestnanci a poverené osoby SZTŠ, ktorí absolvovali zaškolenie 

na používanie zariadenia dodávateľom tohto zariadenia.  

 

2. Prezident musí na návrh MVK písomne určiť zamestnancov/osoby poverené vykonávaním 

metrologickej činnosti a meraniami so spiroergometrom.  

 

3. Práva a povinnosti zamestnancov/osôb poverených vykonávaním metrologickej činnosti 

a meraniami so spiroergometrom v SZTŠ:  

 

a) vedú evidenciu používania meradla  

b) zabezpečujú správne používanie meradla,  

c) zabezpečujú správne uloženie meradla a jeho ochranu proti poškodeniu,  

d) zabezpečujú jednotnosť a správnosť merania ,  

e) sledujú platnosť kalibrácie a lehotu následnej kalibrácie meradla,  

f) plnia pracovné úlohy vyplývajúceho z plánu používania zariadenia 

vypracovaného MVK pre daný rok. 

 

4. Meradlo je možné používať na daný účel iba vtedy, ak má platnú kalibráciu.  

Článok 5.  Meracie metódy 
 
1. Metódy merania stanovujú súhrn praktických a teoretických operácií, ktoré majú byť za 

určitých podmienok použité pri vykonávaní merania podľa daného princípu.  

2. Spôsob kontroly a postup kalibrácie meradla a určovanie neistôt výsledkov meraní sú 

stanovené príslušným manuálom/príručkou používania prístroja.  

3. O všetkých vykonaných meraniach a výsledkoch sa vykonáva záznam v denníku meradla.  

 
Meradlo sa považuje za nekalibrované ak :  

a) uplynula doba následnej kalibrácie,  

b) boli vykonané zmeny alebo úpravy meradla, ktoré môžu ovplyvniť jeho metrologické 

vlastnosti,  

c) je zjavné, že meradlo stratilo požadované metrologické vlastnosti.  

 

Článok 6.  Nákup, opravy a vyraďovanie meradiel 
 
1. Nákup meradiel  

Nákup meradiel nového typu a výber najvhodnejšieho meradla pre použitie na merania 

a diagnostiku SZTŠ navrhuje MVK na prerokovanie a schválenie Prezídiu SZTŠ.  
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Pri meradlách určených a pri pracovných meradlách kalibrovaných je potrebné zaviesť 

denník meradla. 

 

2. Opravy a údržba meradiel  

Poverení zamestnanci/osoby vykonávajú justáciu, nastavovanie a opravy pracovných 

meradiel.  

Pokiaľ nie sú dostatočné metrologické vlastnosti, je potrebné zabezpečiť nákup nového 

kalibračného materiálu alebo zabezpečiť opravu meradla.  

 

Pozáručný servis: 

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o., Lamačská cesta 3/B, 84104 Bratislava 

Tel.:+421918 371 883 

e-mail: servis@compek.sk 

 

Cenník pozáručného servisu podľa zmluvy: 

-doprava 0,35€/ km 

- doprava -Bratislava paušálne 10€ 

- servisná hodina technika 40€/ hod. 

- servisná hodina – vzdialená pomoc Teamviewer 5€/10 min. 

 

Objednávanie kalibračného materiálu a spotrebného materiálu nevyhnutného na kalibráciu 

a používanie meradla zabezpečuje poverený zamestnanec/osoba objednávkou, ktorú 

schvaľuje Prezídium SZTŠ. 

 

Opravu meradla zabezpečí poverená osoba u dodávateľa zariadenia.  Po vykonanej oprave 

musí poverený zamestnanec/osoba zabezpečiť kalibráciu meradla. Neopraviteľné meradlá 

sa vyraďujú z evidencie.  Tieto meradlá sa nesmú ďalej používať pre pôvodné určenie. Tento 

stav používateľ meradla zaznamená do denníka  meradla. 

 

3. Vyraďovanie meradiel  

Meradlá, ktoré pri kalibrácii nevykážu požadované metrologické vlastnosti a sú 

neopraviteľné, poverený zamestnanec/osoba označí štítkom „vyradené“, zapíše stav do 

denníka meradla a toto meradlo sa už nemôže používať.  

 

Článok 7.  Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto smernica bola schválená Radou SZTŠ dňa 12.2.2021 

2. Táto smernica nadobúda účinnosť od 13.2.2021  

 

Vypracovala: Mgr. Veronika Špániková  

 

mailto:servis@compek.sk


PREMIUM Insurance Company Limited
68 George Borg Olivier Street, St. Julian’s, STJ 1081, Maltská republika
IČO: C91171
registrovaná v registri spoločností Malta, registračné číslo C 91171
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Po, vložka číslo: 3737/B
IČO: 50 659 669, DIČ: 4120066170

Finančný agent:
Eva Špániková
Email: spanikova@granden.sk    Telefón: +421903197367
Názov spoločnosti: GRANDEN s.r.o.

Upisovateľ rizika:
Martin Zummer
Email: martin.zummer@premium-ic.sk    Telefón: +421918619999

Poisťovateľ:

PONUKA POISTENIA ČÍSLO: 2110005838
PREMIOVÉ Podnikanie

Dátum vystavenia ponuky: 03.02.2021
Platnosť ponuky: ponuka poistenia je platná 30 kalendárnych dní od jej vystavenia

Poistník (Poistník je totožný s Poisteným)

Obchodné meno: Slovenský zväz tanečného športu
Registrácia:
IČO: 00684767
DIČ: 2020848698
IČ DPH:
Dátum vzniku: 13.09.1990

Adresa sídla

Ulica, Súpisné číslo/Orientačné číslo: Škultétyho 3030/1
PSČ: 83103
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Emailová adresa:
Telefónne číslo:

Ponuka poistenia číslo: 2110005838 Call centrum: 0850 888 988 poistenie@premium-ic.sk www.premium-ic.sk1.



Údaje o poistení

Poistná doba: Neurčitá
Dohodnutý počet rokov poistenia: Minimálne 1 rok
Poistné obdobie: Technický rok
Výročný deň: 04.02.
Začiatok poistenia: 04.02.2021 00:00
Koniec poistenia: poistenie na dobu neurčitú

Prehľad poistenia a poistného Ročné poistné po zľavách (Eur)
1. Poistenie hnuteľných vecí 135,36

2. Malé prerušenie prevádzky v cene poistenia

3. Poistenie hnuteľných vecí - prepravné riziká 390,76

4. Poistenie hnuteľných vecí - technické riziká 356,88

Ročné poistné po zľavách a zaokrúhlení (vrátane dane z poistenia) - Bežné poistné 883,00
Daň z poistenia 8% 70,64
Výška splátky poistného (vrátane dane z poistenia) 883,00

Prehľad zliav
Zľava za priaznivý škodovy priebeh 20%

Obchodná zľava 10%

Kupónová zľava 0%

Zľava za zníženú rizikovosť 20%

Zľava za dohodnutý počet rokov poistenia 0%

Súčet poskytnutých zliav 50%

Vinkulácia poistného plnenia

Vinkulácia poistného plnenia sa zriaďuje v prospech:

Obchodné meno:
Číslo úverovej zmluvy:

Asistenčné služby

Poskytnutie asistenčných služieb Áno

Ponuka poistenia číslo: 2110005838 Call centrum: 0850 888 988 poistenie@premium-ic.sk www.premium-ic.sk2.



Predmet poistenia Poistná suma
(Eur)

Limit plnenia
(Eur) Franšíza (Eur) Ročné poistné

(Eur)
Ročné poistné po

zľavách (Eur)

1. Poistenie hnuteľných vecí 270,73 135,36
a) Hnuteľné veci 30 405,00 30 405,00 50,00

b) Doplnkové predmety poistenia
Skupina doplnkových predmetov poistenia 1)
- náklady na odstránenie poškodených poistených hnuteľných vecí a zásob
- náklady na odstránenie nepoškodených poistených hnuteľných vecí a zásob

2 000,00 50,00

Skupina doplnkových predmetov poistenia 2)
- náklady na opravu pevne vsadeného alebo osadeného skla

2 000,00 50,00

Skupina doplnkových predmetov poistenia 3)
- cennosti, ceniny a peniaze v trezore
- cennosti, ceniny a peniaze pri preprave (limit max 30 000 Eur)
- umelecké predmety
- výstavné modely
- obnova dát
- výmena zámkov dverí
- návrat DPH do štátneho rozpočtu SR

2 000,00 50,00

Požadujete poistiť všetky hnuteľné veci evidované v účtovnej evidencii poisteného (súbor) alebo len jednotlivé vymenované v zozname (výber)? Výber

Zoznam poistených hnuteľných vecí pre výber

Typ
identifikačného

čísla
Identifi
kačné č. Názov Miesto poistenia, určenie Poistná suma Limit plnenia

1 Iné Cortex Metamax set komplet Slovenský zväz tanečného športu, Európa 30 405,00 30 405,00

Predmet poistenia Poistná suma
(Eur)

Limit plnenia
(Eur) Franšíza Ročné poistné

(Eur)
Ročné poistné po

zľavách (Eur)

2. Malé prerušenie prevádzky 0,00 0,002 000,00 3 dni

Predmet poistenia Poistná suma
(Eur)

Limit plnenia
(Eur) Franšíza (Eur) Ročné poistné

(Eur)
Ročné poistné po

zľavách (Eur)

3. Poistenie hnuteľných vecí - prepravné riziká 781,53 390,76
a) Hnuteľné veci a zásoby počas ich prepravy 30 405,00 100,00

b) Doplnkové predmety poistenia
- náklady na odstránenie prepravovaných hnuteľných vecí a zásob po poistnej
udalosti

2 000,00 50,00

- nakládka / vykládka prepravovaných hnuteľných vecí a zásob 2 000,00 50,00

Územná platnosť
- Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko nie

- Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko + Európska únia nie

- Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko + Európska únia + krajiny Európy áno

Ponuka poistenia číslo: 2110005838 Call centrum: 0850 888 988 poistenie@premium-ic.sk www.premium-ic.sk3.



Predmet poistenia Poistná suma
(Eur)

Limit plnenia
(Eur) Franšíza (Eur) Ročné poistné

(Eur)
Ročné poistné po

zľavách (Eur)

4. Poistenie hnuteľných vecí - technické riziká 713,76 356,88
a) Stroje a elektronika 30 405,00 30 405,00 200,00

Územná platnosť
- Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko nie

- Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko + Európska únia nie

- Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko + Európska únia + krajiny Európy áno
Požadujete poistiť všetky stroje a elektroniku evidované v účtovnej evidencii poisteného (súbor) alebo len jednotlivé vymenované v zozname
(výber)?

Výber

Zoznam poistených vecí pre výber

Typ
identifikačného

čísla
Identifi
kačné č. Názov Miesto poistenia, určenie Poistná suma Limit plnenia

1 Iné Cortex Metamax set komplet Slovenský zväz tanečného športu, Európa 30 405,00 30 405,00

Osobitné dojednania
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe zabezpečenia hnuteľného majetku proti krádeži vlámaním do uzatvoreného priestoru Dom rodinný, adresa
Nezvalova 53, 821 06 Bratislava :
- dvere do miesta poistenia musia byť plné (súvislá výplň dverí bez medzier, napr. sklenená z nepriehľadného bezpečnostného skla) a uzamknuté zámkou
bezpečnostnou ,
- okná poistených priestorov musia byť uzatvorené tak, aby ich zvonku nebolo možné otvoriť bez ich poškodenia a ak sa predmet poistenia nachádza v stavbe
mimo obce, musia byť všetky presklené časti vybavené mrežou alebo okenicami, prípadne okennými roletami, ktoré sú zaistené z vnútornej strany,
- miesto poistenia musí byť zabezpečené kamerovým systémom s vývodom na minimálne na dve telefónne čísla a v prípade neprítomnosti osôb s upozornením na
pohyb alebo so záznamom.

Zabezpečenia hnuteľného majetku proti krádeži vlámaním do uzatvoreného priestoru kancelárie Slovenského zväzu tanečného športu, adresa ...  :
- dvere v zmysle DPP-SME-ZMOV kód D1,
- okná v zmysle DPP-SME-ZMOV kód O1,
- steny, stropy, podlahy v zmysle DPP-SME-ZMOV kód S3,
- miesto poistenia musí byť zabezpečené strážnikom prítomným v mieste poistenia 24 hod. denne a 7 dní v týždni.

Zabezpečenia hnuteľného majetku proti krádeži vlámaním do uzatvoreného priestoru v mieste dočasného pobytu (hotel, penzión a pod.):
- predmet poistenia sa bude nachádzať v uzamknutej izbe zodpovednej osoby, alebo v špeciálne vymedzenom priestore hotela/trezore určenom na
odkladanie cenných vecí klientov.

Zabezpečenie hnuteľného majetku počas prepravy vozidlom/lietadlom :
- vo vozidle, v zmysle DPP-SME-ZMOV kód PZV2, PZK2 a pod stálym dohľadom,
- v lietadle, predmet poistenia je považovaný za príručnú batožinu zodpovednej osoby a podlieha pravidlám pre prepravu príručnej batožiny.

Asistenčné služby
a) Náklady na príjazd technika na miesto havárie Bez obmedzenia

b) Náklady na odstránenie príčin havárie 130 Eur

c) Náklady na použitý drobný materiál 20 Eur

d) Náklady na ochranu nezabezpečenej nehnuteľnosti 48 hod., do 660 Eur
e) Náklady na transport hnuteľných vecí a zásob do skladu mimo miesta
poistenia 435 Eur

f) Zabezpečenie technika na uvedenie miesta havárie do pôvodného stavu
(náklady hradí poistený) Bez obmedzenia

Ponuka poistenia číslo: 2110005838 Call centrum: 0850 888 988 poistenie@premium-ic.sk www.premium-ic.sk4.
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Článok 1  
Úvodné ustanovenia 

1. Tieto OPP-SME pre poistenie hnuteľných vecí (ďalej len  
„OPP-SME-HV“) doplňujú ustanovenia VPP-SME a sú 
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.  

2. Poistenie hnuteľných vecí (ďalej len „poistenie“) sa riadi 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, VPP-SME, 
týmito OPP-SME-HV, DPP-SME, ak sú súčasťou poistnej 
zmluvy a poistnou zmluvou. 

Článok 2  
Predmet poistenia 

1. Predmetom poistenia je v poistnej zmluve definovaný súbor 
hnuteľných vecí alebo zásob vo vlastníctve poisteného alebo 
samostatné hnuteľné veci alebo zásoby vo vlastníctve 
poisteného špecifikované v poistnej zmluve podľa jednotlivých 
položiek (výber). 

2. Poistenie sa vzťahuje aj na hnuteľné veci alebo zásoby  
vo vlastníctve cudzích osôb len, ak ich poistený užíva alebo ich 
prevzal na základe písomnej zmluvy, objednávky alebo 
zákazkového listu za účelom poskytnutia služby, ktorá je jeho 
oprávneným predmetom podnikania. 

3. Poistenie sa vzťahuje na veci podľa ods. 1 a 2 tohto článku, len 
ak sú evidované v účtovnej, resp. inej povinnej evidencii 
poisteného (napr. zákazková kniha).   

4. Ak sa dojedná poistenie súboru, vzťahuje sa poistenie aj na 
predmety, ktoré sa stali súčasťou poisteného súboru (boli 
zaradené do účtovnej, resp. inej povinnej evidencie poisteného) 
po uzatvorení poistnej zmluvy a to dňom ich zaradenia  
do súboru. Pre predmety, ktoré prestali byť súčasťou poisteného 
súboru (boli vyradené z účtovnej, resp. inej povinnej evidencie 
poisteného), poistenie zaniká a to dňom ich vyradenia zo súboru. 

5. Poistenie sa vzťahuje aj na: 

a)  veci osobnej potreby zamestnancov, do výšky 200 EUR  
na jedného zamestnanca a navyše 

b) všetky veci zamestnancov, ktoré boli do miesta poistenia 
prinesené na žiadosť alebo so súhlasom zamestnávateľa  
v súvislosti s plnením pracovných úloh, do výšky 1 000 EUR. 

Poistenie vecí zamestnancov sa nevzťahuje na ceniny, cennosti, 
peniaze v hotovosti a veci vylúčené v ods. 8, tohto článku. 

6.  Predmetom poistenia sú aj „Doplnkové predmety poistenia“: 

(a) Náklady na odstránenie poškodených hnuteľných vecí alebo 
zásob (vypratávacie náklady) - vypratanie miesta poistenia 
vrátane strhnutia stojacich častí, odvoz sutiny a iných 
zvyškov na najbližšiu skládku a na ich uloženie alebo 
zničenie.  

(b) Náklady na odstránenie nepoškodených hnuteľných vecí 
alebo zásob - demontáž alebo remontáž nepoškodených 
hnuteľných vecí alebo zásob. 

(c) Náklady na opravu alebo znovuzriadenie pevne vsadeného 
alebo osadeného skla - všetky druhy skla vrátane umelého 
skla z polykarbonátu alebo polymetylmetakrylátu (plexisklo): 

- pultov a vitrín,  

- nábytku, resp. iných hnuteľných vecí, 

poškodených inou ako „vymenovanou“ udalosťou (čl. 3,  
ods. 3, týchto OPP-SME-HV). 

(d) Cennosti, ceniny a peniaze v trezore – pre prípad poškodenia 
alebo zničenia krádežou alebo lúpežou v mieste poistenia. 

(e) Cennosti, ceniny a peniaze pri preprave – pre prípad 
poškodenia alebo zničenia krádežou alebo lúpežou  
pri preprave. 

(f) Umelecké predmety - veci umeleckej, zberateľskej, historickej 
hodnoty, starožitnosti, pre prípad poškodenia alebo zničenia 
krádežou alebo lúpežou v mieste poistenia. 

(g) Výstavné modely – modely, vzory, prototypy, exponáty 
a výrobné zariadenia nepoužiteľné pre štandardnú produkciu.  

(h) Náklady na obnovenie dát - obnova nosičov dát a dát, 
záznamov účtovnej, výrobnej a prevádzkovej dokumentácie 
na nich uložených.  

(i)  Náklady na výmenu zámkov vstupných dverí po strate klúča -  
náklady na výmenu zámkov vstupných dverí do budovy  
v mieste poistenia a zámkov dverí od trezorov a trezorových 
miestností v mieste poistenia, ak prišlo k poškodeniu, 
zničeniu alebo strate kľúča v dôsledku krádeže alebo lúpeže 
a to aj mimo miesta poistenia. 

(j) Malé prerušenie prevádzky (Stále náklady + extra náklady) -
náklady na zamedzenie alebo skrátenie prerušenia 
prevádzky následkom poistnej udalosti, v zmysle  
DPP-SME-MPP. 

(k) Návrat DPH do štátneho rozpočtu SR - daň z pridanej 
hodnoty (DPH), ktorú je poistený, plátca DPH, v zmysle 
všeobecne závezných právnych predpisov povinný vrátiť do 
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (SR) za poistené veci 
v prípade ich poškodenia alebo zničenia poistnou udalosťou. 

(l) Iný „Doplnkový predmet poistenia“, ak je uvedený v poistnej 
zmluve.  

7. Pre „Doplnkové predmety poistenia“, v zmysle ods. 6 tohto 
článku, sa dojednáva automatický limit plnenia do výšky  
2 000 EUR.  

 Uvedený limit plnenia sa uplatňuje na jednotlivé „Doplnkové 
predmety poistenia“ alebo tieto predmety poistenia spojené  
do skupín podľa dojedania v poistnej zmluve.  

 Pre „Doplnkové predmety poistenia“ sa v poistnej zmluve môžu 
dohodnúť aj vyššie limity poistného plnenia. 

8. Poistenie sa nevzťahuje na: 
 (a) motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel, ktoré  

sú vyrobené alebo schválené na účely prevádzky v premávke 
na pozemných komunikáciách a podliehajú prihláseniu do 
evidencie vozidiel okrem tých, ktoré sú evidované ako zásoby 
alebo okrem pojazdných strojov kategórie N, T, C, P, LS  
a strojov ťahaných alebo prípojných kategórie O, R, S, 

(b)  lietadlá, prípadne iné zariadenia schopné pohybu  
v atmosfére, plavidlá, koľajové vozidlá, 

(c)  domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá a iné druhy 
vyšších organizmov, 

(d)  lesy, porasty a rastliny, 
 (e) na veci uložené v budove v čase vykonávania stavebných, 

montážnych alebo rekonštrukčných prác, pokiaľ vykonávané 
stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce mali 
akýkoľvek vplyv na príčinu vzniku alebo zväčšenie rozsahu 
následkov škody,  

(f)  softvérové vybavenie, elektronické dáta a ostatný nehmotný 
majetok, 

 (g)  automaty na vhadzovanie mincí alebo vkladanie bankoviek 
(vrátane automatov na rozmieňanie alebo zamieňanie 
peňazí) vrátane ich obsahu, ako aj na automaty vydávajúce 
peniaze, 
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 (h)  hnuteľné veci alebo zásoby umiestnené na voľnom 
priestranstve, pod prístreškami alebo v otvorených budovách 
okrem vecí, ktoré sa vzhľadom ku svojmu charakteru 
(veľkosť, hmotnosť, odolnosť a pod.) obvykle na takýchto 
miestach umiestňujú (stavebniny, hutnícky materiál, ťažké 
stroje, poľnohospodárska technika a pod.) s výnimkou zásob 
poľnohospodárskych produktov a plodín umiestnených mimo 
oploteného areálu na voľnom priestranstve, 

 (ch)stavebné bunky, nafukovacie haly alebo stany a hnuteľné 
veci alebo zásoby umiestnené na takýchto miestach, 

 (i)  veci, ktoré sú nevyužívané alebo nevyužiteľné, 
 (j)  hnuteľné veci alebo zásoby uložené v budove alebo stavbe, 

ku ktorým je vydané rozhodnutie o ich odstránení, 
 (k) hospodársku stratu, ušlý zisk, 
 (l)  činné médiá (napr. palivá, mazivá, chemikálie, filtračné 

hmoty, chladiace zmesi, katalyzátory), ak škoda na nich 
nevznikla v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou v zmysle 
týchto OPP-SME-HV. 

 Poistenie sa na predmety uvedené v písmenách (a) až (l) tohto 
ods. nevzťahuje ani v prípade, ak sú súčasťou poisteného 
súboru vecí. 

9.  V poistnej zmluve možno dojednať, že sa poistenie nevzťahuje aj 
na iné predmety ako predmety uvedené v týchto OPP-SME-HV. 

Článok 3  
Poistné riziká 

1. Poistenie sa vzťahuje na priamu fyzickú škodu na poistenej veci 
spôsobenú „náhodnou udalosťou“, ktorá nie je v týchto  
OPP-SME-HV, VPP-SME, DPP-SME alebo v poistnej zmluve 
vylúčená. 

2. „Náhodnou udalosťou“ môže byť nasledovná „vymenovaná“ 
udalosť (poistné riziko): 

  (a) požiar, 
 (b) priamy úder blesku, 
 (c) výbuch, 
  (d)  náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa s posádkou, 
 (e) náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa bez posádky, 
   (f) aerodynamický tresk, 
  (g) atmosférické zrážky,  
 (h) dym,   
 (i) krupobitie, 
 (j) lavína, 
 (k) náraz motorového vozidla vedeného poisteným, 
 (l) náraz motorového vozidla vedeného inou osobou ako 

poisteným, 
 (m) pád stromov, stožiarov a iných predmetov, 
  (n) povodeň alebo záplava,  
 (o) prudký vietor, 
  (p) tiaž snehu alebo námrazy, 
 (q) voda z neverejných rozvodov,  
 (r) výbuch sopky, 
  (s) zemetrasenie,  
 (t) zosuv pôdy, zrútenie, skál alebo zeminy, 
 (u) krádež vlámaním,  
 (v) lúpež, 
 (w) vandalizmus. 

 Poistné riziko „požiar“ sa nevzťahuje na škody spôsobené: 
 (a)  pôsobením úžitkového ohňa alebo sálavého tepla, 
 (b) tlením s obmedzeným prístupom vzduchu. 

  Poistné riziko „priamy úder blesku“ sa nevzťahuje na škody 
spôsobené prepätím alebo indukciou na zariadeniach 
zapojených do elektrickej a/alebo dátovej siete. 

 Poistné riziko „výbuch“ sa nevzťahuje na škody spôsobené: 
 (a) výbuchom (reakciou) v spaľovacom priestore motorov, 

hlavniach strelných zbraní a iných zariadeniach 
a činnostiach, pri ktorých sa energia výbuchu cieľavedome 
využíva,  

 (b) aerodynamickým treskom, 
  

 
 (c) na tlakových nádobách a zariadeniach (kotol, potrubie 

a pod.) v dôsledku nastatia výbuchu v týchto tlakových 
nádobách alebo zariadeniach v dôsledku ich veku, 
opotrebenia, korózie alebo vplyvom usadenín, kalov, 
kavitácie a iných trvalých vplyvov prevádzky, 

(d)  podtlakom (implózia). 

 Poistným rizikom „náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa bez 
posádky“ nie sú poistené tie škodové udalosti, ktoré neboli 
nahlásené Policajnému zboru SR. 

 Poistné riziko „atmosférické zrážky“ sa nevzťahuje na škody 
spôsobené: 

 (a) premočením, rozmočením alebo nasiaknutím vodou, ktorej 
zdrojom neboli atmosférické zrážky, 

 (b) vniknutím atmosférických zrážok cez otvory v streche alebo 
obvodových stenách spôsobených obnovou, 
rekonštrukciou, montážou alebo obdobnou činnosťou. 

 Poistné riziko „dym“ sa nevzťahuje na škody spôsobené 
trvalým pôsobením dymu. 

  Poistné riziko „náraz motorového vozidla vedeného 
poisteným“ sa nevzťahuje na škody na samotných motorových 
vozidlách, pohyblivých pracovných strojoch a ich nákladoch. 

 Poistné riziko „náraz motorového vozidla vedeného inou 
osobou ako poistený“ sa nevzťahuje na škody: 

 (a)  na samotných motorových vozidlách, pohyblivých 
pracovných strojoch a ich nákladoch, 

 (b) ktoré neboli nahlásené Policajnému zboru SR. 

 Poistné riziko „povodeň“ sa nevzťahuje na škodové udalosti 
vzniknuté následkom:  

 (a) povodne alebo v priamej súvislosti s povodňou do 10 dní  
po uzavretí poistenia, pokiaľ nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak, 

 (b) regulovaného vypúšťania vôd z vodných tokov. 

 Poistné riziká „povodeň a záplava“ sa nevzťahujú na škody: 
 (a) spôsobené na veciach umiestnených v objektoch 

vybudovaných na vodných tokoch (hate, náhony, malé 
vodné elektrárne, hrádze, spevnenia brehov a pod.),  
ak kulminačný prietok vody nedosiahol v mieste poistenia 
aspoň úroveň dvadsať ročného prietoku; za dvadsaťročný 
prietok sa považuje kulminačný prietok vody v toku, ktorý  
je v dlhodobom priemere dosiahnutý alebo prekročený 
jedenkrát za dvadsať rokov, 

 (b) rozsušením, hnilobou (hnitím), 
 (c) spôsobené povodňou alebo záplavou, ktoré sa s ohľadom 

na situáciu v mieste poistenia dajú predpokladať, t. j. ak bol 
výskyt povodne alebo záplavy v mieste poistenia častejší 
ako jedenkrát za desať rokov pred dátumom vzniku 
škodovej udalosti, 

 (d) spôsobené v dôsledku nefunkčnosti uzáverov 
zabraňujúcich spätnému vystúpeniu vody z kanalizácie,  

(e)  zvýšením hladiny podzemnej vody, ktoré nebolo spôsobené 
povodňou alebo záplavou, 

 (f) vzdutím hladiny vodnej nádrže, jazera, mora alebo oceánu. 

 Poistné riziko „záplava“ sa nevzťahuje na škody vzniknuté 
v dôsledku vzniknutia vodnej plochy zapríčinenej poistným 
rizikom vody z neverejných rozvodov. 

  Poistné riziko „tiaž snehu alebo námrazy“ sa nevzťahuje  
na škody: 

 (a) vzniknuté v dôsledku zanedbania údržby strechy budovy 
(stavby) alebo nesprávneho konštrukčného vyhotovenia 
strechy, 

 (b) vzniknuté priamo alebo nepriamo v dôsledku schátraných, 
prehnitých alebo inak poškodených strešných, nosných 
a ostatných konštrukcií. 

 Poistné riziko „voda z neverejných rozvodov“ sa nevzťahuje 
na: 

 (a) náklady vzniknuté v súvislosti s únikom vody alebo iného 
média (vodné, stočné, a pod.), 

 (b) škody spôsobené vystúpením vody z kanalizačných potrubí, 
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 (c) škody spôsobené pri vykonávaní tlakových skúšok, oprave 
alebo údržbe vodovodných zariadení, 

 (d) škody spôsobené vodou unikajúcou zo strešných žľabov 
a vonkajších zvodov atmosférických zrážok, 

 (e) škody spôsobené sadaním pôdy, ak bolo spôsobené inou 
príčinou ako vodou z neverejných rozvodov. 

Poistné riziko zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy  
(pre tento ods. ďalej len „zosuv pôdy“) sa nevzťahuje na: 

 (a) škody, ak sa v čase uzatvorenia poistnej zmluvy zosuv 
pôdy v geologickom zmysle už začal, 

 (b) škody spôsobené zosuvom pôdy, ktorý sa s ohľadom na 
situáciu v mieste poistenia dá predpokladať, t. j. jeho výskyt 
bol častejší ako jedenkrát za desať rokov pred dátumom 
vzniku škodovej udalosti, 

 (c) škody, ak bol zosuv pôdy zapríčinený akoukoľvek 
priemyselnou, stavebnou alebo ľudskou činnosťou, 

 (d) škody spôsobené sadaním pôdy, 
 (e) náklady na úpravu terénu po zosuve pôdy. 

  Poistné riziko „krádež“, „lúpež“ alebo „vandalizmus“  
sa nevzťahuje na škody: 

 (a) ktoré neboli nahlásené Policajnému zboru SR, 
 (b)  pri ktorých poistený neumožnil poisťovateľovi prístup 

k vyšetrovaciemu alebo obdobnému spisu polície a na 
vyžiadanie poisťovateľa neposkytol kópie v ňom 
obsiahnutých dokumentov, 

 (c) spôsobené spreneverou, 
 (d) spôsobené stratou t. j. obyčajnou krádežou alebo lúpežou 

bez prekonania zabezpečenia majetku proti odcudzeniu 
alebo vandalizmu, okrem prípadu uvedeného v ods. 4 tohto 
čl. týchto OPP-SME-HV, 

 (e)  spôsobené úmyselným konaním zamestnancov poisteného, 
ak toto konanie bolo uskutočnené v mieste poistenia počas 
doby, kedy bol umožnený prístup do miesta poistenia pre 
týchto zamestnancov, 

 (f)  zistením rozdielov pri inventúre alebo audite, 
 (g)  na prepravovaných cennostiach, ceninách a peniazoch,  

ku ktorým došlo v čase od 22:00 do 6:00, 
 (h) estetického charakteru (pomaľovanie, posprejovanie, 

polepenie, rytie a pod.), ktoré nemajú vplyv na funkčnosť 
poistenej veci nad rámec nákladov na premaľovanie alebo 
vyčistenie časti objektu, ktorá bola znehodnotená, napr. pri 
viacpodlažnom objekte vymaľovanie do úrovne tých 
podlaží, ktoré boli znehodnotením priamo zasiahnuté. 

3. „Náhodnou udalosťou“ môže byť aj iná ako „vymenovaná“ 
udalosť (ods. 2, tohto čl. týchto OPP-SME-HV), ktorá nie je  
vo VPP-SME, OPP-SME-HV, DPP-SME, v poistnej zmluve alebo 
v tomto ods. ďalej vylúčená: 

 - náhodnou udalosťou nie sú akékoľvek škody vzniknuté  
na poistenom skle: 

 (a) pri preprave, 
 (b) pri inštalácii, montáži alebo demontáži, 
 (c) spôsobené jeho poškriabaním, pomaľovaním, 

posprejovaním, polepením alebo iným obdobným 
spôsobom, 

 (d) spôsobené pri jeho rozmrazovaní, 
 (e) pôsobením sálavého tepla pri odstraňovaní náterov alebo 

polepov, 
 (f) ktoré je súčasťou skleníku, ak nie je v poistnej zmluve 

uvedené inak. 

 - náhodnou udalosťou nie sú ani škody, na poistenej veci, 
spôsobené: 

 (a) trvalým vplyvom prevádzky, prirodzeným opotrebovaním 
alebo starnutím, predčasným opotrebovaním, 

 (b) následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, teplotných, 
chemických, elektrických alebo mechanických vplyvov, 

 (c)  koróziou, eróziou, hrdzou, oxidáciou, usadeninami všetkých 
druhov, 

 (d)  bežnými atmosferickými podmienkami, s ktorými je 
potrebné podľa ročného obdobia a miestnych pomerov 
počítať, 

 (e)  prirodzenou povahou veci, bez ohľadu na akékoľvek ďalšie 
spolupôsobiace príčiny, 

 (f)  skratom, kolísaním napätia, prepätím, indukciou, 
 (g)  chybou konštrukcie, chybou projektu, 
 (h)  vadou materiálu alebo prevedenia, vnútornou alebo skrytou 

vadou alebo únavou materiálu, 
 (ch) chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou, chybným 

vyhotovením, pracovnou chybou,  
  (i) zlyhaním meracích, riadiacich, regulačných alebo 

bezpečnostných zariadení,  
 (j) nedostatkom vody, oleja alebo mazadiel,  
 (k) chybou v súvislosti s opravou, údržbou, rekonštrukciou, 

modernizáciou, testovaním a úpravami, 
 (l)  procesom spracovania, obrábania, výroby, balenia, úpravy, 

testovania alebo spustenia do výroby, 
 (m) rastlinami, hubami, plesňami alebo podobnými organizmami 

a akýmikoľvek vedľajšími produktmi alebo zamorení z nich 
vzniknutých (mykotoxíny, spóry a pod.), 

 (n) genetickými zmenami živočíchov alebo rastlín.  

- náhodnou udalosťou nie sú ani škody, za ktoré podľa zákona 
alebo zmluvy zodpovedá dodávateľ alebo zmluvný partner 
poisteného vrátane škôd. na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, 
zhotoviteľa diela alebo dodávateľa služby. 

4.  Poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu 
predmetu poistenia, ktorá nastala v príčinnej súvislosti  
s náhodnou udalosťou uvedenou v ods. 2 a 3 tohto čl., týchto 
OPP-SME-HV (následná fyzická škoda), za ktorú vzniklo 
poistenému právo na poistné plnenie. 

5.  V poistnej zmluve možno dojednať, že sa poistenie nevzťahuje  
aj na iné náhodné udalosti, resp. riziká ako sú uvedené v týchto 
OPP-SME-HV. 

Článok 4 
Územná platnosť a miesto poistenia 

 

1. Ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa vzťahuje 
na poistené predmety len vtedy, ak ku škode na predmete 
poistenia došlo na mieste, ktoré je uvedené v poistnej zmluve 
ako miesto poistenia. 

2. Ak sa dojednáva poistenie súboru predmetov poistenia,  
je miestom poistenia miesto uvedené v účtovnej evidencii 
poisteného ako miesto prevádzky. Ak je niektorý predmet 
poistenia zo súboru predmetom nájomnej zmluvy, v ktorej 
je poistník uvedený ako prenajímateľ, je miestom poistenia tohto 
predmetu miesto uvedené v účtovnej evidencii nájomcu ako 
miesto prevádzky. 

3. Ak sa dojednáva poistenie predmetov poistenia špecifikovaných 
v poistnej zmluve podľa jednotlivých položiek (výber), miestom 
poistenia je miesto uvedené v účtovnej evidencii poisteného ako 
miesto prevádzky, ak nie je v poistnej zmluve uvedené,  
že miestom poistenia je budova, miestnosť alebo miesto 
nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, vymedzené 
v poistnej zmluve adresou alebo katastrálnym územím a číslom 
parcely (pozemku), kde sa poistené predmety nachádzajú. 

 V prípade, ak sa jedná o poistnú udalosť len v dôsledku 
nevedomej chyby alebo neúmyselného opomenutia: 

 (a) pri uvádzaní miesta poistenia, kde sa poistená vec 
nachádza alebo, 

(b) v dôsledku nezahrnutia miesta: 
(i) vlastneného, prenajatého alebo lízovaného poisteným 

ku dňu začiatku poistenia alebo 
(ii) zakúpeného, prenajatého alebo so začiatkom lízingu 

počas trvania platnosti poistenia,  
 tak sa poistenie vzťahuje aj na tieto miesta v takom rozsahu, 

ktorý by poistenie poskytlo v prípade, ak by neprišlo k takejto 
nevedomej chybe alebo neúmyselnému opomenutiu  
za podmienky, že každá nevedomá chyba alebo neúmyselné 
opomenutie musí byť nahlásené poistníkom, resp. poisteným 
spolu s dátumom zistenia a zaevidovania opravy.  

 Toto však nenavyšuje poistné sumy a limity poistného plnenia 
uvedené v poistnej zmluve a nezbavuje povinnosti poistníka, 
resp. poisteného povinnosti nahlásiť nové miesto poistenia  
poisťovateľovi najneskôr do 90 dní odo dňa začatia jeho prvého 
užívania poisteným.  
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4. Pre cennosti, ceniny a peniaze pri preprave je miestom 
poistenia územie Slovenskej republiky pokiaľ nie je v poistnej 
zmluve uvedené inak. 

5. Miestom poistenia pre: 
 (a)  pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené 

a stroje, ktoré sú prípojnými vozidlami,  
 (b) prenosnú (mobilnú) elektroniku a elektroniku pevne 

zabudovanú v motorovom vozidle, 
 (c) hnuteľné veci alebo zásoby, ktoré prevzal zamestnanec 

poisteného na pokyn alebo so súhlasom zamestnávateľa  
za účelom plnenia svojich pracovných úloh mimo miesta 
poistenia,  

 je územie Slovenskej republiky pokiaľ nie je v poistnej zmluve 
uvedené inak. 

6. Poistenie sa vzťahuje aj na miesto, kam boli poistené veci 
premiestnené, z miesta poistenia uvedeného v poistnej zmluve, 
na nevyhnutnú dobu v dôsledku bezprostredne hroziacej alebo 
už vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie sa na toto miesto 
vzťahuje odo dňa, kedy boli poistené veci premiestnené na toto 
miesto, len ak poistený do 14 dní túto skutočnosť oznámil 
poisťovateľovi a zároveň mu poskytol adresu a zoznam 
premiestnených vecí. 

Článok  5 
Poistná hodnota, poistná suma, limit poistného plnenia 

 

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v čase dojednania 
poistenia a je rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. 

2. Poistnou hodnotou môže byť: 
(a)   Nová hodnota - hodnota, ktorú je nutné vynaložiť v mieste 

poistenia na znovunadobudnutie rovnakej veci alebo veci 
porovnateľného typu, druhu, kvality a parametrov, 

(b)   Menovitá hodnota – pre peniaze a ceniny, pokiaľ nie je 
v poistnej zmluve uvedené inak, 

(c)   Iná hodnota, ak je to dohodnuté v poistnej zmluve. 

3. Poistná suma predstavuje hornú hranicu poistného plnenia,  
ak nie je v poistnej zmluve pre predmet poistenia dojednaný 
limit plnenia, za jedno poistné obdobie a zároveň je podkladom 
pre výpočet poistného. Poistná suma sa stanovuje  
pre jednotlivé položky predmetov poistenia a mala by 
zodpovedať ich poistnej hodnote. 

4. Celková poistná suma pri poistení súboru vecí alebo výberu 
vecí uvedená v poistnej zmluve je súčtom poistných súm 
jednotlivých poistených vecí, z ktorých súbor vecí alebo výber 
vecí pozostáva. 

5. Poistnú sumu stanovuje a za jej správnosť zodpovedá poistník. 

6. Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma poistenej 
veci, resp. súboru vecí nižšia ako je jej poistná hodnota o viac 
ako 15%, má poisťovateľ právo znížiť poistné plnenie 
v rovnakom pomere, v akom je poistná suma ku poistnej 
hodnote poistenej veci, resp. súboru vecí.  

7. V poistnej zmluve môžu byť dohodnuté limity poistného plnenia 
pre jednotlivé predmety poistenia, súbory vecí, výbery vecí, 
jednotlivé poistné riziká alebo skupiny poistných rizík. Tento 
spôsob poistenia a výška limitu poistného plnenia musia byť 
výslovne uvedené v poistnej zmluve, v prípade dojednania tohto 
spôsobu poistenia sa ustanovenie ods. 6 tohto čl. neuplatňuje.  

8. Limit poistného plnenia, pre hlavné predmety poistenia 
(hnuteľné veci, zásoby), sa dojednáva v rámci poistnej sumy 
predmetov poistenia a teda nenavyšuje ich poistnú sumu. 

9. Limit poistného plnenia predstavujú hornú hranicu poistného 
plnenia poisťovateľa pre jednu a zároveň všetky poistné 
udalosti, ktoré nastanú v jednom poistnom období. 

10. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve vyslovene dojednané inak, 
poisťovateľ poskytne poistné plnenie v jednom poistnom období 
za všetky poistné udalosti max. vo výške: 

 (a) 3 000 000 EUR za poistné udalosti spôsobené krupobitím,  

 (b) 3 000 000 EUR za poistné udalosti spôsobené povodňou 
alebo záplavou, 

 (c) 3 000 000 EUR za poistné udalosti spôsobené prudkým 
vetrom, 

 (d) 3 000 000 EUR za poistné udalosti spôsobené výbuchom 
sopky, 

 (e) 3 000 000 EUR za poistné udalosti spôsobené 
zemetrasením, 

 (f) 3 000 000 EUR za poistné udalosti spôsobené zosuvom 
pôdy, zrútením skál alebo zeminy. 

11. V súlade s čl. 6 Poistné plnenie, ods. 13 sa dojednáva  
tzv. automatická obnova poistnej sumy, resp. limitu plnenia. 
V takomto prípade sa po výplate poistného plnenia obnoví 
poistná suma, resp. limit plnenia na pôvodnú výšku, t. j. navýši 
sa o rozdiel vzniknutý znížením poistnej sumy resp. limitu 
plnenia v dôsledku výplaty poistného plnenia. Poistník  
je povinný doplatiť pomerné poistné zodpovedajúce navýšeniu 
poistnej sumy, resp. limitu plnenia. Pre zamedzenie pochybností 
v prípade, ak by nárok na odškodnenie z poistnej udalosti 
prevyšoval dojednanú poistnú sumu, resp. limit plnenia,  
tak výška poistného plnenia je ohraničená dojednanou výškou 
poistnej sumy, resp. limitu plnenia a nie je možné si nárokovať 
na doplatenie poistného plnenia z obnovenej poistnej sumy, 
resp. limitu plnenia.  

Článok 6 
Poistné plnenie 

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

2. „Poistnou udalosťou“ je akákoľvek „náhodná udalosť“, s ktorou je 
spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie  
(čl. 3 týchto OPP-SME-HV). 

3. „Náhodnou udalosťou“ je udalosť, ktorá nastane v mieste 
poistenia, počas trvania poistenia, nečakane a náhle a  
o ktorej v čase dojednania poistnej zmluvy poisťovateľ a poistený 
predpokladajú, že môže nastať, avšak nie je isté, či nastane, 
resp. kedy nastane. 

4.  V prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia predmetu 
poistenia (čl. 2 týchto OPP-SME-HV), v dôsledku poistnej 
udalosti, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovateľ poskytol 
poistné plnenie vo výške primeraných a hospodárnych nákladov, 
zvyčajných v čase a mieste vzniku poistnej udalosti, 
vynaložených na znovunadobudnutie alebo opravu poistenej 
veci, pričom rozhodujúca je nižšia z týchto súm.  

Do primeraných nákladov sa: 
 (a) zahŕňajú náklady spojené s umiestnením alebo osadením 

opravenej alebo znovunadobudnutej veci na miesto, kde sa 
nachádzala pred poistnou udalosťou, 

 (b) nezahŕňa mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, v noci, 
v dňoch pracovného pokoja a voľna, cestovné a ubytovacie 
náklady technikov a expertov zo zahraničia, náklady na 
posudkového znalca, náklady na zemné a výkopové práce, 
náklady na dodatočné projektové plánovacie práce, 
prepravné náklady na zaslanie poškodenej veci do opravy 
v zahraničí vrátane expresných príplatkov a leteckej 
prepravy náhradných dielov. 

5. Poistné plnenie za zásoby vyrobené poisteným alebo 
exspirované zásoby je obmedzené dosiahnuteľnou cenou pri ich 
predaji. 

6. V prípade poistnej udalosti na skle, inou ako „vymenovanou“ 
udalosťou, poskytne poisťovateľ aj primerané náklady na 
premiestnenie, demontáž, montáž a inštaláciu, pomocné práce, 
ktoré bolo nutné vynaložiť pri oprave alebo inštalácii poisteného 
skla po poistnej udalosti; súčet týchto nákladov a poistného 
plnenia z poistného rizika rozbitie skla nesmie prekročiť limit 
poistného plnenia dojednaný pre predmet poistenia. 

7. Ak dôjde k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu poistených 
listinných cenných papierov, peňazí alebo cenín v dôsledku 
poistnej udalosti, poisťovateľ uhradí v prípade: 
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 (a) listinných cenných papierov alebo peňazí sumu vynaloženú 
na umorenie a pokiaľ emitent nevydá ich duplikát sumu, 
o ktorú sa majetok poisteného v listinných cenných 
papieroch alebo peniazoch znížil v menovitej hodnote, 
v hodnote vyjadrenej emisným kurzom alebo kurzom 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 

 (b) cenín, pokiaľ emitent nevydá ich duplikát sumu, o ktorú sa 
majetok poisteného v ceninách znížil v ich menovitej 
hodnote. 

8.  V prípade odcudzenia kľúča od vstupných dverí prevádzky 
poisteného, krádežou vlámaním alebo lúpežou, poskytne 
poisťovateľ nevyhnutné náklady na: 

 (a)  výmenu zámku vstupných dverí, 

 (b) náklady na zablokovanie odcudzených čipových kľúčov, 
kúpu a naprogramovanie nových čipových kľúčov v prípade 
dverí vybavených magnetickým zámkom. 

 V prípade zablokovania zámku, v dôsledku krádeže vlámaním 
alebo lúpeže, poskytne poisťovateľ nevyhnutné náklady na 
odblokovanie týchto zámkov. Ak rozsah poškodenia 
neumožňuje opravu zámku poskytne poisťovateľ nevyhnutné 
náklady na výmenu zámku vstupných dverí. 

 Uvedené ustanovenia sa vzťahujú aj na zámky, vstupných dverí 
do prevádzky poisteného, pokiaľ sa priestory prevádzky 
poisteného nachádzajú v cudzej nehnuteľnosti a zámky sú  
vo vlastníctve poisteného.  

9. Poistenému vzniká právo, aby mu poisťovateľ poskytol poistné 
plnenie, ak dôjde k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu 
poistenej veci v súvislosti s vykonaním alebo pokusom 
o vykonanie týchto činov bez ohľadu, či k samotným činom 
došlo alebo nedošlo. 

10. V prípade zničenia alebo odcudzenia poistenej veci, ktorá bola 
poistená na novú hodnotu, poisťovateľ poskytne poistné plnenie 
presahujúce časovú hodnotu, len ak:  

 (a) jej skutočný technický stav, stanovený v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov, je vyšší ako zostatkové 
percento prevádzkyschopnej veci stanovené, resp. uvedené 
v týchto predpisoch, 

 (b) poistený do troch rokov od vzniku poistnej udalosti zrealizuje 
znovunadobudnutie veci rovnakého typu, druhu, kvality 
a parametrov v mieste poistenia, resp. aj na inom mieste 
v rámci územia Slovenskej republiky, ak je 
znovunadobudnutie v mieste poistenia nerealizovateľné 
z právnych alebo ekonomických dôvodov.  

 Časová hodnota je nová hodnota znížená o sumu 
zodpovedajúcu stupňu opotrebenia veci alebo iného 
znehodnotenia veci. 

11. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti, 
ktoré nastanú v priebehu jedného poistného obdobia maximálne 
do výšky: 

 (a) poistnej sumy stanovenej pre príslušnú poistenú vec, 
 (b) súhrnného limitu poistného plnenia dojednaného v poistnej 

zmluve pre príslušnú poistenú vec, súbor alebo výber 
poistených vecí, 

 (c) súhrnného limitu poistného plnenia dojednaného v poistnej 
zmluve pre príslušné poistné riziko. 

 Pre výšku poistného plnenia je rozhodujúca nižšia z uvedených 
súm. 

12. Ak vznikne poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie 
vznikom poistnej udalosti, tak poistenému, ktorý: 

 (a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) vyplatí 
poisťovateľ poistné plnenie bez DPH; okrem prípadu,  
ak bola poistená vec odcudzená a DPH bola zahrnutá  
do poistnej sumy, vtedy vyplatí poisťovateľ poistné plnenia 
vrátane DPH, 

 (b) nie je platcom DPH vyplatí poisťovateľ poistné plnenie 
s DPH, avšak len za podmienky, že DPH je zahrnutá 
v poistnej sume poistenej veci uvedenej v poistnej zmluve. 

13. Po vyplatení poistného plnenia sa znižuje poistná suma,  
resp. limit plnenia pre príslušnú položku predmetu poistenia 
o výšku vyplateného poistného plnenia. Výška poistnej sumy, 
resp. limitu plnenia bude automaticky navýšená na pôvodnú 
hodnotu po doplatení príslušného poistného. Tento doplatok 
poistného bude odpočítaný od poistného plnenia. 

Článok 7 
Spôsoby zabezpečenia poisteného majetku 

1.  Nárok na poskytnutie poistného plnenia v prípade požiaru 
vzniká, ak nižšie uvedené predmety poistenia boli, v čase 
vzniku poistnej udalosti, uložené v riadne uzatvorených 
úschovných objektoch s požiarnou odolnosťou podľa normy  
EN 1047-1: 

 (a) S 60 P pre peniaze, ceniny, cennosti v mieste poistenia 
(mimo ich prepravy) alebo dokumentáciu, 

 (b) S 60 D pre optické médiá (CD, DVD, Blue-ray disky) a flash 
pamäte (USB flash pamäte, pamäťové karty), 

 (c) S 60 DIS pre disketové médiá.  

2. Nárok na poskytnutie poistného plnenia v prípade krádeže, 
lúpeže alebo vandalizmu vzniká, ak bol predmet poistenia, 
v čase vzniku poistnej udalosti, zabezpečený v súlade  
so spôsobmi zabezpečenia majetku proti odcudzeniu alebo 
vandalizmu, ktoré sú obsahom doplnkových poistných 
podmienok pre poistenie živnostníkov a malých podnikov (ďalej 
len „DPP-SME-ZMOV“). 

Článok 8 
Povinnosti poisteného 

1. Okrem povinností stanovených VPP-SME je poistený povinný: 

(a) zabezpečiť plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia 
kanalizácie, 

(b)  udržiavať vodovodné zariadenia v prevádzkyschopnom 
stave a zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu, 

 (c)  v chladnom období zaistiť primerané vykurovanie budovy 
(stavby), 

 (d)  v prípade hrozby vodovodnej škody uzatvoriť prívod vody 
a vypustiť potrubie. 

2.  Poistený je povinný zabezpečiť: 

(a)  funkčnosť všetkých uzatváracích a uzamykacích 
mechanizmov, 

(b) prevádzku, údržbu a kontrolu elektronického 
zabezpečovacieho systému v súlade s návodom na 
obsluhu a údržbu; pokiaľ nie je stanovené inak, minimálne 
jedenkrát ročne musí byť elektronický zabezpečovací 
systém preukázateľným spôsobom skontrolovaný vrátane 
vykonania funkčnej skúšky výrobcom alebo oprávnenou 
servisnou spoločnosťou, 

(c) kľúče a ovládače od dverí a brán od miesta poistenia 
uložené v rovnakom mieste poistenia musia byť uschované 
v: 

  (i) riadne uzatvorenom a uzamknutom trezore alebo 
uzamknutej schránke umiestnenom v riadne 
uzatvorenom a uzamknutom priestore, ktorý je 
zabezpečený minimálne na úrovni zhodnej s priestorom, 
od ktorého sú kľúče a ovládače alebo 

  (ii) nepretržite stráženom uzatvorenom priestore (napr. 
obsluhovaná vrátnica), 

  v prípade ak nie je možné splniť podmienky uvedené v (i) a 
(ii), kľúče a ovládače musia byť uschované mimo miesta 
poistenia, 

(d) v prípade elektronického riadenia vstupu na báze čipového 
kľúču, prístupových kariet, biometrických údajov alebo 
jedinečných prístupových kódov, t. j. pri odblokovaní zámku 
pri úspešnom overení identifikačného prvku (čipový kľúč, 
prístupová karta, biometrický údaj, prístupový kód) viesť 
evidenciu vydaných identifikačných prvkov spolu  
s identifikáciou osôb ktorým bol identifikačný prvok vydaný. 
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3. Poistený je povinný zabezpečiť, aby v čase vzniku škodovej 
udalosti bol/-i: 

 (a) otvárateľné okná, svetlíky, výklady a pod. riadne uzatvorené 
z vnútornej strany a v prípade, ak sú otvárateľné  
aj z vonkajšej strany musia byť riadne uzamknuté, 

 (b) dvere , brány a vstupné brány riadne uzatvorené 
a uzamknuté, 

 (c) elektronický zabezpečovací systém v stave stráženia 
(aktivovaný), 

 (d) trezory riadne uzatvorené a uzamknuté, 
 (e) tašky a kufre použité na prepravu cenností, cenín a peňazí 

riadne uzatvorené a v prípade, ak je to požadované  
DPP-SME-ZMOV, aj uzamknuté. 

Článok 9 
Výklad pojmov - predmety 

 

1. Budova je priestorovo sústredená zastrešená pozemná stavba 
vrátane podzemných priestorov, ktorá je stavebnotechnicky 
vhodná a určená na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusí 
mať steny, ale musí mať strechu. 

2. Za ceniny sa považujú vkladné a šekové knižky, platobné karty, 
cenné papiere, poštové známky, kolky, losy, cestovné lístky 
a kupóny MHD, dobíjacie kupóny pre mobilné telefóny, 
diaľničné známky, stravovacie poukážky a podobne. 

3. Cennosti sú:  
 (a) drahé kovy, drahokamy, polodrahokamy, perly a výrobky 

z nich vyrobené, 
 (b) bižutéria, náramkové a vreckové hodinky, okuliare a perá 

s predajnou cenou vyššou ako 160 EUR. 
 Za cennosti sa nepovažujú súčasti a diely strojov a strojných 

zariadení (ďalej len „stroje“), ktoré tvoria súčasť poistených 
strojov, t. j. sú v stroji riadne namontované, nainštalované alebo 
osadené. Avšak tieto predmety sa považujú za cennosti 
v prípade, ak neboli súčasťou poisteného stroja v čase vzniku 
škodovej udalosti. 

4. Za hnuteľné veci sa považujú samostatné hnuteľné veci  
a súbory hnuteľných vecí, ktoré nie sú nehnuteľnosťou, majú 
samostatné technicko-ekonomické určenie, prevádzkovo-
technické funkcie alebo dobu použiteľnosti dlhšiu ako jeden rok 
a vstupnú cenu v EUR rovnú alebo vyššiu ako je stanovené  
vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.  

 Sú to najmä:  
(a) stroje, prístroje, zariadenia, 
(b) dopravné prostriedky okrem výluk v týchto OPP-SME-HV, 
(c) inventár (napr. nábytok, hudobné nástroje, elektrické 

spotrebiče a pod.), 
(d) drobný dlhodobý hmotný majetok (ďalej len „DHM“). 

 DHM je taký hmotný majetok, ktorého doba použiteľnosti  
je dlhšia ako 1 rok, má samostatné technicko-ekonomické 
určenie a vstupná cena je v EUR nižšia ako je stanovené,  
vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, pre odpisovaný 
hmotný majetok. 

 Za hnuteľné veci sa nepovažujú ceniny, cennosti, peniaze, 
umelecké predmety a výstavné modely. 

5. Konštrukčným upevnením sa rozumie pevné spojenie 
príslušenstva stavby alebo budovy s nehnuteľnosťou 
rozoberateľného alebo nerozoberateľného typu.  
Za rozoberateľné spojenie sa považuje také spojenie, na 
ktorého prekonanie je potrebné použiť minimálne ručné náradie. 
Za nerozoberateľné spojenie sa považuje také spojenie, pri 
ktorom nie je možné poistenú vec odpojiť bez deštrukčného 
narušenia spojenia a/alebo poistenej veci. 

6. Za nehnuteľnosti sa považujú budovy, haly a stavby vrátane 
ich stavebných súčastí a príslušenstva.  

7.  Za peniaze sa považujú platné tuzemské a zahraničné 
bankovky a mince. 

 

8. Za príslušenstvo stavby alebo budovy sa považujú veci, 
ktoré sú určené k tomu, aby boli s budovou alebo stavbou trvale 
užívané a sú zvyčajne odmontovateľne pripojené vnútri alebo 
zvonku budovy alebo stavby (elektronické zabezpečovacie 
systémy (EZS), elektronické požiarne systémy (EPS), antény, 
kamerové systémy, tieniaca technika, mechanické zábranné 
prostriedky s výnimkou mechanických zábranných prostriedkov 
umiestnených mimo stavby alebo budovy a tých, ktoré svojou 
podstatou patria do stavebných súčastí (napr. okná, dvere) a 
pod.).  

9.  Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami 
zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou 
alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Stavby  
sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia delia na budovy 
(pozemné stavby) a inžinierske stavby. Pevným spojením  
so zemou sa rozumie: 

 (a)   spojenie pevným základom,  
 (b)   upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný 

základ v zemi alebo o inú stavbu,  
 (c)  ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na 

inej stavbe,  
 (d)  pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia 

územia,  
 (e)  umiestnenie pod zemou. 

10. Za stavebné súčasti budovy alebo stavby sa považujú veci, 
ktoré k budove alebo stavbe, z titulu svojej povahy patria a  
spravidla ide o veci, ktoré sú zabudované v budove alebo 
stavbe alebo sú k nim pripojené konštrukčným upevnením, a to: 

 (a) vnútorné rozvody studenej a teplej vody (vrátane rozvodov 
pre ústredné kúrenie), pary a súvisiaca regulačná a meracia 
technika, vnútorné rozvody kanalizácie, vnútorné odpadové 
šachty, vnútorné rozvody vzduchu (klimatizácia 
a vzduchotechnika) a plynov, rozvody protipožiarnych 
zariadení vrátane hasiacich zariadení,  

 (b) vnútorné rozvody elektroinštalácie vrátane stropných 
a nástenných svietidiel a príslušných rozvodných skríň 
a rozvádzačov, slaboprúdové a telekomunikačné vnútorné 
vedenia vrátane rozvodov zabezpečovacích 
a bezpečnostných zariadení, rozvody dátových sietí, 
bleskozvody, osobné a nákladné výťahy, lokálne a ústredné 
kúrenie vrátane kotlov a výmenníkových staníc, 

 (c) zabudované konštrukcie (napr. kovové), slúžiace 
k pripevňovaniu zariadení a predmetov, stavebné 
konštrukcie žeriavových dráh vrátane pojazdných koľajníc 
a zberačov, 

 (d) dvere, okná, okenice, mreže, rolety, žalúzie, markízy, 
izolácie stavieb a budov akéhokoľvek druhu, obklady stien 
a stropov vrátane závesných stropov (napr. kazetové), 
vstavaný nábytok, zábradlia, zabudované umelecké diela 
v stavbách a budovách, poštové schránky, 

 (e) základné armatúry a vybavenie spojené so stavebným 
dielom (sanitárna technika, vodovodné batérie, sušiče rúk, 
kuchynské sporáky, sklokeramické varné dosky, kuchynské 
odsávače pár, bojlery),  

 (f) vonkajšie osvetlenie stavieb a budov okrem osvetlenia 
výrobných a prevádzkových zariadení, osvetlenie 
výškových objektov, dopravné značky a dopravné značenia. 

11.  Súbor vecí je tvorený jednotlivými vecami, ktoré majú rovnaký 
alebo podobný charakter alebo sú určené k rovnakému účelu 
použitia/využitia. Poistenie konkrétne menovaných vecí 
takéhoto charakteru sa nazýva poistenie výberu vecí. 

12. Úschovné objekty sú priestory ohraničené špeciálnou 
konštrukciou, ktorá zaručuje maximálne dosiahnuteľnú 
bezpečnosť pre vnútri uložené predmety pred ich poškodením 
alebo zničením. Pre účely týchto OPPZ sú úschovné objekty 
dvojplášťové ohňovzdorné s izolačnou výplňou. 

13. Veci osobnej potreby zamestnancov poisteného sú veci, 
ktoré sa zvyčajne nosia do práce alebo ktoré si zamestnanec 
poisteného odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej 
súvislosti s nimi na mieste, kde sa takéto veci obvykle ukladajú 
a toto miesto sa nachádza na mieste poistenia.  
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14.  Zásoby sú materíál alebo tovar, ktoré sú ako zásoby evidované 
v účtovnej evidencii poisteného a DHM, ktorý sa účtovná 
jednotka rozhodne nezaradiť do dlhodobého hmotného majetku 
podľa postupov účtovania. 

Článok   10 
Výklad pojmov - riziká 

1. Aerodynamický tresk je tlaková vlna vyvolaná preletom 
nadzvukového lietadla. 

2. Atmosférickými zrážkami sa rozumie  kondenzácia alebo 
sublimácia vodnej pary v ovzduší, ktorá následne dopadá na 
zemský povrch. Jedná sa o všetku vodu v kvapalnom alebo 
tuhom skupenstve (dážď, mrholenie, sneh, snehové krúpky, 
snehové zrná, mrznúci dážď, krúpy a snehové ihličky) 
vypadávajúce na zemský povrch zo všetkých druhov oblakov, 
tzv. vertikálne zrážky.  

3. Za dym sa považuje dym, ktorý náhle unikol zo spaľovacích, 
vykurovacích, sušiarenských alebo varných zariadení.  

4.  Erózia je fyzikálny proces rozrušovania a odstraňovania časti 
zemského povrchu pôsobením vonkajších (exogénnych) 
činiteľov. 

5. Za krádež sa považuje neoprávnené prisvojenie si poistenej 
veci treťou osobou, ak sa páchateľ zmocnil tejto veci jedným 
z nasledujúcich spôsobov: 

 (a)  do miesta poistenia sa dostal za preukázateľného použitia 
nástroja alebo zariadenia, ktoré nie je určené na jeho riadne 
otváranie alebo iným deštrukčným spôsobom, 

 (b)  do miesta poistenia sa dostal za použitia kľúča určeného  
na jeho riadne otváranie, ktorého sa preukázateľne zmocnil 
krádežou vlámaním alebo lúpežou, 

 (c) do miesta poistenia sa dostal iným spôsobom ako je 
uvedené v písmene (a) alebo (b) tohto ods., pričom 
zanechal  trasologické stopy dokazujúce jeho nepovolenú 
prítomnosť alebo existujú iné dôkazy (napr. kamerový 
záznam) potvrdzujúce vniknutie a prítomnosť páchateľa. 

6. Krupobitím sa rozumie jav, pri ktorom v atmosfére vytvorené 
kúsky ľadu dopadajú na zemský povrch. 

7. Za lavínu sa považuje náhly pád snehovej alebo ľadovej vrstvy 
z prírodných svahov vrátane atmosférického tlaku (tlaková vlna) 
zapríčineného lavínou. 

8. Za lúpež sa považuje neoprávnené zmocnenie sa veci 
páchateľom: 

 (a) za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia 
proti poistenému, jeho zamestnancovi, inej oprávnenej 
osobe alebo osobe poverenej poisteným, 

 (b) využitím zníženého odporu poisteného, zamestnanca 
poisteného alebo oprávnenej osoby alebo v dôsledku ich 
fyzického oslabenia po nehode (nie v príčinnej súvislosti 
s vedomým požitím alkoholu, drog alebo zneužitím liekov) 
alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť 
zodpovedný poistený alebo poverená osoba;  

 za osoby poverené poisteným sa pre toto písmeno považujú 
osoby, ktorým poistený zveril poistené veci, osoby poverené 
strážením prepravovaných vecí alebo osoby poverené strážnou 
službou. 

9. Mykotoxíny sú toxické organické látky, ktoré sú produkované 
radou mikroskopických hub (plesní). 

10. Nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa bez posádky 
rozumieme náraz alebo zrútenie sa RC modelu alebo 
bezpilotného lietadla (dron), ktoré sú pohyblivé a diaľkovo 
ovládané signálom na diaľku. RC model je rádiom riadený 
model zmenšeniny, resp. napodobeniny lietajúceho prostriedku 
(napr. lietadlo, vrtuľník).  

11. Nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa s posádkou 
rozumieme náraz alebo zrútenie sa lietajúceho telesa 
s posádkou (lietadlo, klzák, vrtuľník, vzducholoď, lietajúci balón, 
rogalo a pod.), jeho častí, objektov alebo posádky, ktoré z neho 
vypadli. Za náraz alebo zrútenie sa lietajúceho telesa 
s posádkou sa považujú aj prípady, keď lietajúce teleso vzlietlo 
s posádkou, ale v dôsledku udalosti, ktorá predchádzala nárazu 
alebo zrúteniu posádka lietajúce teleso opustila.  

12. Nárazom motorového vozidla vedeného poisteným  
sa rozumie náraz motorového vozidla alebo pohyblivého 
pracovného stroja (pre tento pojem ďalej len „náraz vozidla“) 
vedeného poisteným, jeho zamestnancami alebo osobami 
žijúcimi s poisteným v domácnosti. Za náraz vozidla  
sa považuje aj náraz nákladu vozidla alebo vymrštenie 
predmetu, ktoré bolo zapríčinené nárazom vozidla. 

13. Nárazom motorového vozidla vedeného inou osobou ako 
poisteným sa rozumie náraz motorového vozidla alebo 
pohyblivého pracovného stroja (pre tento pojem ďalej len „náraz 
vozidla“) vedeného inou osobou ako poisteným, jeho 
zamestnancami alebo osobami žijúcimi s poisteným 
v domácnosti. Za náraz vozidla sa považuje aj náraz nákladu 
vozidla alebo vymrštenie predmetu, ktoré bolo zapríčinené 
nárazom vozidla. 

14. Odcudzenie je škoda spôsobená niektorým z poistných rizík: 
 (a) krádež, 
 (b) lúpež, 
  v rozsahu dojednanom v poistnej zmluve uzatvorenej medzi 

poisteným a poisťovateľom. 

15. Pád stromov, stožiarov a iných predmetov je taký pohyb 
objektov, ktorý má znaky pádu vyvolaného zemskou gravitáciou, 
pričom objekt nie je súčasťou poškodenej veci. 

16. Poverená osoba je zamestnanec poisteného vo veku 
minimálne 18 rokov, bezúhonný, spôsobilý na právne úkony, 
v plnom rozsahu a je zdravotne, fyzicky a psychicky spôsobilý 
na výkon činnosti, ktorou bol poverený.  

17. Povodňou sa rozumie zaplavenie priestorov v mieste poistenia 
vodou, ktorá sa vyliala z brehov povrchového vodstva (rieky, 
jazerá, vodné nádrže a pod.) alebo tieto brehy pretrhla. 
V prípade ohradzovaného vodného toku je za breh vodného 
toku považované teleso hrádze. Za povodeň sa považuje aj: 

 (a) zvýšenie hladiny podzemnej vody v dôsledku povodne 
alebo atmosférických zrážok v mieste poistenia, 

 (b) spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia 
spôsobené povodňou alebo atmosférickými zrážkami 
v mieste poistenia.  

18. Požiarom sa rozumie oheň v podobe viditeľného plameňa, 
ktorý vznikol mimo určeného ohniska alebo ktorý takéto ohnisko 
opustil a vlastnou živelnou silou sa rozšíril alebo bol páchateľom 
úmyselne založený a/alebo rozšírený. Za požiar sa považujú aj 
jeho sprievodné javy v podobe tepla a splodín horenia 
vznikajúcich pri požiari a pôsobenie hasiacej látky použitej pri 
hasení požiaru. 

19. Predčasné opotrebovanie zariadenia nastane, ak je zariadenie 
prevádzkované v rozpore s technickými podmienkami 
(používanie zariadenia na účely, ku ktorým nie je určené, 
zanedbávanie údržby a profylaktiky, trvalé predimenzovanie 
prevádzkových parametrov zariadenia spôsobené zlým 
nastavením zariadenia a pod.), čo má za následok jeho 
zrýchlené opotrebovanie alebo zrýchlené opotrebovanie 
súčastí, súčiastok alebo prvkov zariadenia. 

20. Prepravou cenností, cenín a peňazí sa rozumie ich preprava 
vykonávaná poisteným alebo poisteným poverenou osobou.  

 Toto poistenie sa vzťahuje aj na: 
 (a) lúpež, ku ktorej došlo pri preberaní alebo odovzdávaní 

cenností, cenín a/alebo peňazí v miestach určenia, 
 (b) lúpež v čase zníženého odporu poisteného alebo poverenej 

osoby v dôsledku ich fyzického oslabenia po nehode (nie 
v príčinnej súvislosti s vedomým požitím alkoholu, drog alebo 
zneužitím liekov) alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže 
byť zodpovedný poistený alebo poverená osoba. 
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21. Priamy úder blesku je priame pôsobenie energie blesku alebo 
teploty jeho výboja na poistenú vec vrátane poškodenia alebo 
zničenia poistnej veci padajúcim objektom, ak bol jeho pád 
spôsobený úderom blesku. 

22. Prirodzeným opotrebovaním sa pre účely tohto poistenia 
rozumie postupný proces opotrebovania zariadenia spôsobený 
jeho používaním počas prevádzky alebo inými aktívnymi 
vonkajšími vplyvmi dlhodobého charakteru (trvalým pôsobením 
chemických, teplotných, mechanických a elektrických vplyvov  
a pod.). Prejavuje sa predovšetkým postupným znižovaním 
hodnôt parametrov stanovených výrobcom pre daný typ 
zariadenia. 

23. Profylaktika je pravidelná kontrolná, nastavovacia a kalibračná 
činnosť k zabezpečeniu presnej činnosti strojov, technológií  
a zariadení. 

24. Prudkým vetrom sa rozumie dynamické pôsobenie hmoty 
vzduchu, ktorá sa pohybuje rýchlosťou 65 km/h (18,06 m/s) 
a viac. Ak nie je táto rýchlosť pre miesto vzniku škody zistená, 
musí poistený preukázať, že prúdenie vzduchu spôsobilo v okolí 
poistenej veci škody na riadne udržiavaných budovách alebo 
iných rovnako odolných veciach alebo že škody pri bezchybnom 
stave poistenej budovy alebo stavby, v ktorej sa poistené veci 
nachádzajú, mohla vzniknúť iba v dôsledku prudkého vetra.  
Pre účely stanovenia rýchlosti vetra je akceptované iba meranie 
vykonané Slovenským hydrometeorologickým ústavom. V rámci 
prudkého vetra sú poistené aj poistné udalosti spôsobené 
pádom alebo vrhnutím objektov na poistenú vec, ak bol pád 
alebo vrhnutie spôsobené prudkým vetrom. 

25. Rozbitím skla sa rozumie rozbitie skla akoukoľvek inou 
náhodnou udalosťou ako je  uvedená v tomto čl. 3, ods. 2 týchto  
OPP-SME-HV, ktorá nie je vo VPP-SME, OPP-SME-HV,  
DPP-SME alebo poistnej zmluve vylúčená. Za rozbitie skla sa 
považuje jeho roztrieštenie, popraskanie alebo také poškodenie, 
že je nevyhnutná jeho výmena z dôvodu hroziaceho vzniku 
škody na živote alebo inom majetku. 

26. Spreneverou sa rozumie neoprávnené privlastnenie si zverenej 
poistenej veci. 

27. Tiažou snehu alebo námrazy sa rozumie deštruktívne 
pôsobenie nadmernej hmotnosti snehu alebo námrazy na 
strešné krytiny, nosné a ostatné konštrukcie budov.  
Za nadmernú hmotnosť snehu alebo námrazy sa považuje 
zaťaženie stavebnej konštrukcie presahujúce platnou normou 
stanovené hodnoty v čase kolaudácie budovy (stavby).  
Za poistnú udalosť spôsobenú tiažou snehu alebo námrazy  
sa považuje aj presakovanie vody z roztápajúceho sa snehu 
alebo námrazy do budovy cez otvor, ktorý vznikol poškodením 
stavebných súčastí budovy v dôsledku tiaže snehu alebo 
námrazy. 

28. Pod vandalizmom sa rozumie úmyselné poškodenie alebo 
úmyselné zničenie:  

(a) verejne prístupnej poistenej veci alebo poistenej veci 
nachádzajúcej sa v priestore bezprostredne hraničiacom 
s verejne prístupným miestom,  

(b) spôsobobené vo vnútri nehnuteľností, 

ktorého sa dopustila tretia osoba (páchateľ) t. z. iná osoba ako 
poistník, poistený alebo osoba konajúca na ich podnet alebo 
pokyn. 

29. Vodou z neverejných rozvodov sa rozumie nečakaný a náhly 
únik vody, pary alebo kvapaliny: 

 (a) vnútri budovy alebo stavby z pevne zabudovaných 
vodovodných alebo kanalizačných potrubí, vykurovacích, 
klimatizačných, solárnych alebo hasiacich systémov, 
vrátane pripojených sanitárnych zariadení, armatúr alebo 
zariadení pripojených na tieto systémy, 

 (b) z vnútorných  potrubí a zvodov na obvodovom plášti budovy 
určených na odvod atmosférických zrážok, 

 (c) z nádrží o objeme väčšom ako 50 litrov, ktoré nie sú 
súčasťou systémov podľa písmena (a) tohto odseku, 

  Zariadenia uvedené v písmenách (a) až (c) sú pre účely týchto 
OPPZ vodovodné zariadenia.  

30.  Voľným priestranstvo sa chápe priestranstvo mimo interiéru 
budovy alebo stavby. 

31. Výbuchom sa rozumie náhly ničivý prejav tlakovej sily 
vzniknutej v dôsledku rozpínavosti plynov alebo pary. Za výbuch 
tlakovej nádoby so stlačeným plynom alebo parou (kotol, 
potrubie a pod.) sa považuje náhle roztrhnutie jej stien v takom 
rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vnútornou 
časťou nádoby a vonkajším prostredím. 

32. Za výbuch sopky sa považuje uvoľnenie tlaku spôsobené 
porušením zemskej vrstvy spojené s chrlením a vylievaním lávy, 
uvoľňovaním popola alebo iných materiálov alebo plynov. 

33. Záplavou sa rozumie prírodnými vplyvmi spôsobené vytvorenie 
súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi 
v mieste poistenia. Za záplavu sa považuje aj: 

 (a) zvýšenie hladiny podzemnej vody v dôsledku záplavy alebo 
atmosférických zrážok v mieste poistenia, 

 (b) spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia 
spôsobené záplavy alebo atmosférickými zrážkami v mieste 
poistenia.  

34. Za zemetrasenie sa považujú pohybmi zemskej kôry vyvolané 
otrasy zemského povrchu, dosahujúce aspoň 6. stupeň 
Európskej makroseizmickej stupnice (EMS-98) v mieste 
poistenia. 

35. Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy je prírodnými 
a klimatickými vplyvmi zapríčinené náhle a nepredvídané 
zosunutie sa alebo zrútenie pôdy, zeminy alebo skál vrátane 
objektov, ktoré boli zosuvom uvedené do pohybu.  

Článok  11  
Záverečné ustanovenia 

1. OPP-SME-HV tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy  
a zmluvné strany môžu upraviť ich ustanovenia dohodou 
v poistnej zmluve. 

2. Ustanovenia týchto OPP-SME-HV týkajúce sa poisteného platia 
aj pre poistníka (pokiaľ je poistník osobou odlišnou  
od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú osobu.  

3.  Tieto OPP-SME-HV nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2019. 
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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Poistenie sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka, poistnou zmluvou a príslušnými poistnými  
podmienkami v zmysle odseku 2 tohto článku.  

2. Okrem týchto Všeobecných poistných podmienok pre poistenie 
majetku a zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP-MZ“) môžu 
byť podmienky poistenia upravené Osobitnými poistnými 
podmienkami (ďalej len „OPP“), Doplnkovými poistnými 
podmienkami (ďalej len „DPP“), ak tak ustanovuje poistná 
zmluva a ustanoveniami poistnej zmluvy.  

3. OPP a DPP upresňujú podmienky poistenia pre konkrétne druhy 
poistenia (napr. poistenie majetku), predmety poistenia  
(napr. poistenie budov) alebo vybraný segment klientov  
(napr. podnikatelia), resp. ich kombinácie. Uvedené  
je zohľadnené v ich obsahu a označení (napr. „OPP-SME-B“). 

4. V prípade, ak je ustanovenie VPP-MZ v priamom rozpore 
s ustanovením OPP alebo DPP, má prednosť ustanovenie OPP 
a DPP. Pokiaľ nie sú ustanovenia VPP-MZ odlišné v rovnakej 
veci s ustanoveniami OPP a DPP, platia zároveň ustanovenia 
oboch. To isté platí aj vo vzťahu medzi ustanoveniami poistnej 
zmluvy, DPP, OPP a týmito VPP-MZ, pričom nadradenosť 
ustanovení dokumentov je v rovnakom poradí ako sú dokumenty 
uvedené. Pre vylúčenie pochybností ustanovenia poistnej zmluvy 
majú prednosť pred ustanoveniami DPP, OPP a VPP-MZ. 

Článok 2 
Predmet poistenia, Poistné riziko 

1. Predmet poistenia je definovaný v OPP alebo v poistnej zmluve, 
príp. aj v DPP. Poistenie sa vzťahuje len na tie predmety 
poistenia, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve. 

2. Poistné riziko predstavuje možné príčiny vzniku škody na 
predmete poistenia. Poistné riziká sú špecifikované v OPP, DPP 
alebo v poistnej zmluve.  

Článok 3 
Všeobecné výluky z poistenia 

1. Poistenie sa nevzťahuje na škody a náklady akéhokoľvek druhu 
zapríčinené alebo spôsobené v príčinnej súvislosti s/so: 

(a)  teroristickým činom, 
(b)  následkom vojnových udalostí bez ohľadu na to, či vojna 

bola alebo nebola vyhlásená, aktom zahraničného 
nepriateľstva, občianskou vojnou, 

(c)  vyhlásením výnimočného stavu, revolúciou, povstaním, 
vzburou, štátnym prevratom, vojenským prevratom, 
zabavením, rekviráciou pre vojenské účely, 

(d) demonštráciou, vnútornými nepokojmi, štrajkom, výlukou 
práce, 

(e) represívnymi zásahmi štátnych orgánov alebo verejnej 
správy, 

(f) akýmkoľvek rozhodnutím štátneho orgánu, orgánu územnej 
samosprávy, súdnym rozhodnutím alebo inými úradnými 
opatreniami, uskutočnenými na iné účely než na zamedzenie 
vzniku alebo zmenšenie rozsahu poistnej udalosti. 

 

 

2.  Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody a náklady akéhokoľvek 
druhu zapríčinené alebo spôsobené v príčinnej súvislosti s/so: 

(a) úmyselným konaním alebo opomenutím poistníka, 
poisteného alebo inej osoby konajúcej na ich podnet alebo 
pokyn, ich osobou blízkou, osobou oprávnenou, osobou 
poverenou alebo osobou, ktorá žije s poisteným, 

(b) požitím alkoholu, návykových látok alebo zneužitím liekov 
poistníkom, resp. poisteným alebo inou osobou konajúcej na 
ich podnet alebo pokyn, ich osobou blízkou, osobou 
oprávnenou, osobou poverenou alebo osobou, ktorá žije 
s poisteným, 

(c) vadou alebo nedostatkom, ktorým/-i trpela poistená vec už 
v dobe uzatvorenia poistenia a ktoré mali alebo mohli byť 
poistníkovi, resp. poistenému známe bez ohľadu na to,  
či boli známe poisťovateľovi. 

3.  Poistenie sa nevzťahuje aj na škody a náklady akéhokoľvek 
druhu zapríčinené alebo spôsobené v príčinnej súvislosti s/so: 

(a) pôsobením jadrovej energie, ionizujúceho žiarenia, 
kontamináciou rádioaktivitou, 

(b) pôsobením magnetických alebo elektromagnetických polí 
a ich žiarenia, 

(c) znečistením, kontamináciou vrátane presakovania, 
zamorením pôdy, vôd vrátane podzemných vôd, ovzdušia, 
resp. životného prostredia, ak nevznikli v priamej súvislosti  
s poistnou udalosťou, s ktorou je spojená povinnosť 
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie, 

(d) stratou, poškodením, zničením, poruchou, vymazaním, 
skreslením alebo modifikáciou elektronických dát alebo 
softvérového vybavenia z akejkoľvek príčiny (zahŕňajúc,  
ale nie limitujúc počítačové vírusy, malware, hackerský útok) 
alebo znížením/obmedzením funkčnosti, použiteľnosti alebo 
ceny z toho vyplývajúcich, 

(e) stratou alebo znížením historickej, kultúrnej, umeleckej alebo 
zberateľskej hodnoty, 

(f) čistými finančnými škodami. 

Článok 4 
Vznik, trvanie, zmeny a zánik poistenia 

1. Poistenie vzniká okamihom vymedzeným v poistnej zmluve ako 
dátum a čas začiatku poistenia, avšak nie skôr ako uzavretím 
poistnej zmluvy.  

2.  Poistná zmluva je uzavretá zaplatením prvého ročného 
poistného, resp. prvej splátky poistného vo výške a v lehote 
uvedenej v návrhu poistnej zmluvy. Poistné sa považuje  
za zaplatené pripísaním poistného na účet poisťovateľa uvedený  
v návrhu poistnej zmluvy. Ak poistník zaplatí poistné v lehote a 
výške uvedenej v návrhu poistnej zmluvy, poistenie sa vzťahuje 
aj na dobu odo dňa označeného v návrhu poistnej zmluvy ako 
začiatok poistenia. 

3. Poistenie sa dojednáva na poistnú dobu, ktorou sa rozumie čas, 
na ktorý sa poistná zmluvu uzavrie. Je vymedzená dátumom 
vzniku poistenia a v prípade poistenia na dobu určitú aj dátumom 
jeho zániku. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú v prípade, 
ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak. 

4. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, tak pri poistení: 

(a) na dobu neurčitú je poistným obdobím jeden technický alebo 
kalendárny rok (1 poistný rok, t. j. 365 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní, resp. 366 dní pri prestupnom roku), 

(b)  na dobu určitú, pri období kratšom ako jeden rok sú poistná 
doba a poistné obdobie totožné. 
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 Technický rok začína nultou hodinou dňa označeného v poistnej 
zmluve ako začiatok poistenia a končí poslednou hodinou dňa 
predchádzajúcemu dňu výročia začiatku poistenia.  

 Kalendárny rok začína nultou hodinou prvého dňa kalendárneho 
roka označeného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia 
a končí poslednou hodinou dňa kalendárneho roka 
predchádzajúcemu dňu začiatku nového kalendárneho roka. 

5. Ustanovenia poistnej zmluvy možno meniť len písomnou 
dohodou zmluvných strán, poistníka a poisťovateľa. Pre 
uzavretie takejto dohody platia rovnaké pravidlá ako  
pri uzatvorení poistnej zmluvy. 

6. V súvislosti so zmenou poistnej zmluvy nedochádza ku zmene 
začiatku a konca poistného obdobia dohodnutého v poistnej 
zmluve, ak nie je dohodnuté inak. 

7. Poistenie zaniká nasledovnými spôsobmi: 

(a) uplynutím poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve  
pri poistení na dobu určitú, 

(b) písomnou výpoveďou poisťovateľa alebo poistníka: 
(ba) do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej 

zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a začína 
plynúť od 00:00 hod. dňa nasledujúceho po dni 
doručenia výpovede druhej zmluvnej strane; uplynutím 
výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom poisťovateľ 
má právo na pomernú časť poistného zodpovedajúcu 
dobe trvania poistenia, 

(bb) do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného 
plnenia alebo zníženia poistného plnenia; výpovedná 
lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne, 
pričom poisťovateľ má právo na pomernú časť 
poistného zodpovedajúcu dobe trvania poistenia,  

(bc) do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia  
o jednostrannej zmene poistného zo strany 
poisťovateľa; výpovedná lehota je osemdenná a jej 
uplynutím poistenie zanikne, pričom výpoveď v tomto 
prípade môže podať len poistník a poisťovateľ má právo 
na pomernú časť poistného zodpovedajúcu dobe trvania 
poistenia, 

(bd) ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveď doručená 
druhej zmluvnej strane najneskôr šesť týždňov pred 
koncom poistného obdobia. 

(c) písomnou dohodou medzi poistníkom a poisťovateľom, 

(d) odstúpením poisťovateľa od poistnej zmluvy pri vedomom 
porušení povinnosti poistníka, resp. poisteného odpovedať 
pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa 
týkajúce sa dojednávania poistenia, ak by pri pravdivom 
a úplnom zodpovedaní otázok poisťovateľ poistnú zmluvu 
neuzavrel; toto právo si môže poisťovateľ uplatniť do troch 
mesiacov odo dňa, keď takúto skutočnosť zistil, inak právo 
zanikne; poistenie v tomto prípade zaniká od počiatku  
a účastníci poistenia sú si povinný vrátiť plnenia, ktoré si 
navzájom poskytli do uplatnenia práva poisťovateľa  
na odstúpenie od poistnej zmluvy, 

(e) odmietnutím poistného plnenia ak sa poisťovateľ dozvie až 
po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť,  
ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede 
nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie 
poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený odmietnuť 
poistné plnenie z poistnej zmluvy; odmietnutím poistného 
plnenia poistenie zanikne, 

(f) pre neplatenie poistného, ak poistné za: 
(fa) prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo 

zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, 
(fb)   ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného 

mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa  
na jeho zaplatenie, ak nebolo  poistné zaplatené  
pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa musí 
obsahovať upozornenie, že poistenie zanikne v prípade 
nezaplatenia poistného.  

 Poisťovateľ je povinný doručiť výzvu do jedného 
mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola táto 
výzva doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo 
zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. 

To isté platí aj keď bola zaplatená len časť poistného, pričom 
poisťovateľ má právo na pomernú časť poistného 
zodpovedajúcu dobe trvania poistenia. 

(g)  zánikom, resp. ukončením činnosti poisteného: 
(ga) u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do všeobecne 

záväzný právnym predpisom určeného registra, 
výmazom z tohto registra, 

(gb) u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do všeobecne 
záväzný právnym predpisom určeného registra, dňom 
zrušenia právnickej osoby zriaďovateľom, 

(gc) u fyzických osôb - podnikateľov, ktoré sú zapísané  
v všeobecne záväzným právnym predpisom určenom 
registri, dňom výmazu z tohto registra, 

(gd) u fyzických osôb - podnikateľov, ktoré nie sú zapísané  
v registri, dňom zániku oprávnenia k podnikateľskej 
činnosti, 

(h) ak odpadne dôvod ďalšieho poistenia t. j. zánikom poistenej 
veci napr. jej  úplným zničením (totálna škoda),  
resp. krádežou, resp. úradným rozhodnutím o odstránení 
stavby a to dňom jej odstránenia najneskôr však dňom 
uvedeným v úradnom rozhodnutí o odstránení, 

(i) zmenou osoby vlastníka poistenej veci ako aj zmenou správy 
cudzej veci alebo jej užívania; v prípade poistenia súboru 
vecí zanikne poistenie len vo vzťahu k veci, ktorá prestala byť 
súčasťou poisteného súboru vecí; ustanovenie článku 5, 
odsek 9 týchto VPP-MZ tým nie je dotknuté. 

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

8. Pokiaľ zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov: 

a) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho toho z manželov, ktorý 
uzavrel poistnú zmluvu, vstupuje do poistenia na jeho miesto 
pozostalý manžel(ka), ak je naďalej vlastníkom alebo 
spoluvlastníkom poistených vecí, 

b) z dôvodu rozvodu manželstva alebo ak na návrh niektorého  
z manželov bezpodielové spoluvlastníctvo zrušil súd, 
prechádzajú práva a povinnosti z poistenia na toho  
z manželov, ktorý sa stane po vysporiadaní bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov vlastníkom poistených vecí. 

9. Ak zomrie poistník: 

a) ktorý nie je vlastníkom poistených vecí prechádzajú práva a 
povinnosti poistníka na poisteného, 

b) ktorý je vlastník poistených vecí vstupuje do jeho práv a 
povinností dedič poistených vecí na základe právoplatného 
rozhodnutia súdu o ukončení dedičského konania. 

10. V prípade zániku právnickej osoby, ktorá je poistníkom, prejdú 
práva a povinnosti poistníka, vyplývajúce mu z poistnej zmluvy, 
na poisteného, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak. 

Článok 5 
Poistné 

1. Poistné je zmluvne dohodnutá cena za poistnú ochranu 
poskytovanú zo strany poisťovateľa v rozsahu dojednanom 
poistnou zmluvou. Výšku poistného stanovuje poisťovateľ. 
Poistné uhrádza poistník vo výške a termínoch splatnosti 
dohodnutých v poistnej zmluve. Výška poistného, termín 
splatnosti poistného a výška splátky poistného v prípade platenia 
poistného vo forme splátok musia byť uvedené v poistnej zmluve 
alebo predpise poistného, určeného poisťovateľom. 

2. Časť poistnej doby, za ktorú sa platí poistné sa nazýva poistné 
obdobie. 
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3. Ak dôjde v priebehu poistného obdobia k zmene 
v skutočnostiach, na základe ktorých sa stanovila výška 
poistného, poisťovateľ je oprávnený dňom tejto zmeny upraviť 
výšku poistného, a to aj spätne ku dňu tejto zmeny. 

4. Poisťovateľ má právo na poistné za časový interval vymedzený 
vznikom a zánikom poistenia. Ak poistenie zanikne pred 
uplynutím poistného obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené, 
poisťovateľ je povinný zvyšujúcu časť z uhradeného poistného 
vrátiť. V prípade, ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho 
poistenia tým odpadol (napr. krádež, zničenie poistenej veci 
a pod.), patrí poisťovateľovi poistné do konca poistného obdobia, 
v ktorom nastala poistná udalosť. 

5. Poistné sa považuje za zaplatené načas, ak je pripísané  
na bankový účet poisťovateľa v správnej výške najneskôr v deň 
jeho splatnosti, pričom bol správne uvedený variabilný symbol 
priradený poisťovateľom. 

6. V poistnej zmluve je možné dohodnúť platbu poistného  
za poistné obdobie v polročných alebo štvrťročných splátkach. 
V prípade, ak bolo v poistnej zmluve dohodnuté platenie 
poistného v splátkach platí, že nezaplatením splátky poistného 
sa stáva poistné prislúchajúce do konca poistného obdobia 
splatné v plnej výške uplynutím 15 dní odo dňa doručenia 
písomného upozornenia poistníka na uplatnenia tohto práva  
zo strany poisťovateľa, ak poisťovateľ uplatní toto svoje právo  
do dňa splatnosti nasledujúcej splátky poistného. 

7. Poistník je povinný platiť poistné spôsobom dohodnutým 
v poistnej zmluve. Poistné za prvé poistné obdobie, resp. prvá 
splátka poistného, sú splatné v lehote 15 dní odo dňa začiatku 
poistenia uvedeného v návrhu poistnej zmluvy. Dátumy 
splatností  jednotlivých splátok poistného sú uvedené v návrhu 
poistnej zmluvy. Poistnou zmluvou možno výslovne dohodnúť,  
že poistné je povinný platiť priamo poistený, v tomto prípade  
sa na poisteného vzťahujú primerane všetky ustanovenia tohto 
článku VPP-MZ vzťahujúce sa na poistníka. 

8.  Zmenu frekvencie platenia poistného (ročne, polročne, 
štvrťročne) je možné vykonať vždy k výročnému dňu poistnej 
zmluvy, na základe písomnej žiadosti poistníka doručenej 
poisťovateľovi najneskôr 15 dní pred výročným dňom poistenia 
(deň, ktorý sa číslom dňa v mesiaci a názvom mesiaca zhoduje  
s dňom začiatku poistenia). Zmena frekvencie platenia poistného 
môže mať vplyv na výšku plateného poistného. 

9. V prípade, ak je poistník v omeškaní s platbou poistného,  
má poisťovateľ právo: 

a) požadovať úroky z omeškania poistného za každý deň 
omeškania podľa všeobecne záväzných predpisov, 

b) na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti 
s doručovaním písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžného 
poistného, 

c) odpočítať z výšky poistného plnenia sumu zodpovedajúcu 
dlžnému poistnému vrátane úrokov z omeškania. 

10. Poisťovateľ je oprávnený jednostranne kedykoľvek zmeniť výšku 
poistného dohodnutú v poistnej zmluve v prípade zmeny 
všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ má táto zmena 
všeobecne záväzných právnych predpisov priamy vplyv na 
náklady poisťovateľa na poistenie dohodnuté v zmysle týchto 
VPP-MZ. 

Článok 6 
Poistné plnenie 

1. Poistné plnenie je peňažné plnenie, ktoré poisťovateľ poskytne 
v prípade poistenia majetku poistenému a v prípade poistenia 
zodpovednosti za škodu poškodenému, za poistnú udalosť, 
v dôsledku ktorej vzniklo v zmysle podmienok poistnej zmluvy 
právo na poskytnutie poistného plnenia.  

 

 

2. Poisťovateľ poskytuje poistné plnenie v mene platnej na území 
Slovenskej republiky. Pri prepočte cudzej meny na menu platnú 
na území Slovenskej republiky sa použije výmenný kurz 
Európskej centrálnej banky platný ku dňu vzniku poistnej 
udalosti. 

3. Zvyšky poškodenej alebo zničenej poistenej veci zostávajú 
v prípade poistenia majetku vo vlastníctve poisteného a 
v prípade poistenia zodpovednosti za škodu vo vlastníctve 
poškodeného. 

4. Výška poskytnutého poistného plnenia sa znižuje o hodnotu 
zvyškov (s prihliadnutím na možnosť ich ďalšieho predaja). 

5. Poistné plnenie je splatné do 15 dní po skončení vyšetrovania 
poisťovateľom nutného na zistenie rozsahu povinnosti 
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenia a určenia jeho výšky. 

6. Poisťovateľ uhradí v prípade poistenia majetku poistenému a  
v prípade poistenia zodpovednosti za škodu poškodenému  
tzv. zálohu na poistné plnenie do 15 dní odo dňa keď sa 
prebiehajúcim šetrením poisťovateľa predbežne preukáže, že sa 
jedná o poistnú udalosť a poistenému vzniká nárok na 
poskytnutie poistného plnenia. Výška zálohy na poistné plnenie 
je najviac 20% z predbežne stanovenej výšky poistného plnenia. 

 Ak sa však v ďalšom priebehu šetrenia alebo po jeho ukončení 
preukáže, že poistený nemal nárok na poskytnutie poistného 
plnenia alebo výška poskytnutej zálohy na poskytnuté poistné 
plnenie prevyšuje stanovenú celkovú výšku poistného plnenia, 
poistený je povinný vrátiť poisťovateľovi poskytnuté poistné 
plnenie alebo tú časť poistného plnenia, na ktorú nemá nárok.  

7. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov šetrenia poisťovateľovi 
tým, že treba rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, 
prípadne oneskoreným oznámením poistnej udalosti zaviní,  
že poisťovateľ nebude môcť včas poskytnúť poistné plnenie,  
je poisťovateľ oprávnený uplatniť postih vo výške takto 
vzniknutých nákladov. 

8. Poisťovateľ má právo: 

(a) odpočítať od poistného plnenia sumu zodpovedajúcu 
dlžnému poistnému a ďalším splatným pohľadávkam 
poisťovateľa, 

(b) primerane znížiť poistné plnenie, ak na základe vedome 
nepravdivých alebo neúplných údajov, ktoré poistník uviedol 
pri dojednávaní poistenia, stanovil nižšie poistné, 

(c) primerane znížiť poistné plnenie za vedomé porušenie 
povinností uvedených v týchto VPP-MZ, OPP, DPP a poistnej 
zmluve, ak to malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti 
alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov; a to podľa toho, 
aký vplyv malo porušenie povinností na rozsah povinnosti 
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie, 

(d) zamietnuť poistné plnenie, ak poistený uvedie poisťovateľa 
do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku 
nároku na poistné plnenie a/alebo výšky poistného plnenia. 

9. Ak v dôsledku oneskoreného oznámenia škodovej udalosti 
nebude možné zo strany poisťovateľa objektívne zistiť príčinu 
vzniku škody a/alebo jej rozsah, tak je poisťovateľ oprávnený 
odmietnuť poskytnúť poistné plnenie alebo znížiť výšku 
poistného plnenia o časť škody, ktorú nebolo možné 
zdokumentovať.  

10. Ak v čase vzniku poistnej udalosti alebo po skončení šetrenia 
poistnej udalosti potrebného na zistenie povinnosti poisťovateľa 
poskytnúť poistné plnenie, poistený uvedený v poistnej zmluve 
zomrel, poisťovateľ vyplatí poistné plnenie osobe určenej  
v dedičskom konaní. 
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Článok 7 
Franšíza 

1. Franšíza je hodnota dohodnutá v poistnej zmluve alebo uvedená 
v príslušných poistných podmienkach, do výšky ktorej 
poisťovateľ neposkytuje poistné plnenie pri jednotlivej poistnej 
udalosti. Franšíza môže byť vyjadrená fixnou finančnou sumou, 
percentom, časovým úsekom alebo ich kombináciami. 

2. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie v prípade, ak celková 
výška vypočítaného plnenia (t. j. výška poistného plnenia pred 
odrátaním franšízy) neprevyšuje dohodnutú franšízu. V prípade, 
ak celková výška vypočítaného plnenia (t. j. výška poistného 
plnenia pred odrátaním franšízy) prevyšuje dohodnutú franšízu, 
poisťovateľ poskytne poistné plnenie bez odrátania franšízy. 

3. V prípade franšízy vyjadrenej časovým úsekom poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie len v prípade, ak dĺžka trvania 
škodovej udalosti presiahne tento časový úsek a bez odrátania 
franšízy. 

Článok 8 
Zachraňovacie náklady 

1. Zachraňovacími nákladmi sa rozumejú primerané a účelne 
vynaložené náklady, ktoré poistník alebo poistený vynaložili: 

(a) na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej poistnej 
udalosti, 

(b) na zmiernenie následkov už vzniknutej poistnej udalosti, 
(c) v dôsledku právnej povinnosti z dôvodov hygienických, 

bezpečnostných, ekologických alebo verejného záujmu  
na odpratanie poistenej veci alebo jej zvyškov, poškodenej 
alebo zničenej poistnou udalosťou, 

(d) na dopravu súvisiacu s opravou veci poškodenej poistnou 
udalosťou do najbližšej vhodnej opravovne; tieto náklady 
hradí poisťovateľ pri doprave veci na území Slovenskej 
republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

Súčet poskytnutého poistného plnenia a náhrad nákladov podľa 
písmen (a) až (d) nesmie presiahnuť poistnú sumu alebo limit 
poistného plnenia poistenej veci, na ktorú sa tieto náklady 
vzťahujú. Do nákladov uvedených v písmenách (a) a (b) sa 
zahŕňajú aj neúspešné opatrenia, ak boli primerané okolnostiam.  

2. Poisťovateľ po predchádzajúcom písomnom súhlase poistenému 
uhradí primerané a účelne vynaložené náklady poisteného 
a/alebo poistníka na zistenie príčiny a rozsahu škody  
na poistenom majetku postihnutom  poistnou udalosťou do výšky 
3% z poistnej sumy alebo limitu poistného plnenia predmetu 
poistenia postihnutého poistnou udalosťou. Súčet takto 
vynaložených nákladov, zachraňovacích nákladov a 
poskytnutého poistného plnenia nesmie presiahnuť poistnú sumu 
alebo limit poistného plnenia poistenej veci, na ktorú sa tieto 
náklady vzťahujú. 

3. Poisťovateľ nie je povinný uhradiť náklady uvedené v odseku 1 
tohto článku, vzniknuté hasičskému a záchrannému zboru, polícii 
alebo iným subjektom, ktoré sú povinné zasiahnuť vo verejnom 
záujme na základe právnych predpisov. 

4. Poisťovateľ je vždy povinný nahradiť náklady v plnej výške, ktoré 
boli vykonané na jeho pokyn, a to aj nad dohodnutú poistnú 
sumu alebo limit poistného plnenia dojednaný pre poistenú vec. 

Článok 9 
Znalecké konanie 

1. V prípade nezhody o príčine alebo rozsahu vzniknutej škody 
alebo o výške poistného plnenia sa môžu poistený a poisťovateľ 
dohodnúť, že budú stanovené tzv. znaleckým konaním. Znalecké 
konanie môže byť rozšírené aj na ostatné okolnosti a skutočnosti 
vzniku práva na poskytnutie poistného plnenia.  

 

2. Zásady znaleckého konania: 

(a) každá strana písomne určí jedného znalca a bezodkladne 
informuje o ňom druhú stranu; námietku voči osobe znalca 
druhej strany možno vzniesť len do začatia jeho činností, 

(b) určení znalci sa dohodnú na osobe tretieho znalca, ktorý má 
rozhodný hlas v prípade nezhody znalcov určených 
jednotlivými stranami, 

(c) znalci určení poisteným a poisťovateľom vypracujú nezávisle 
od seba znalecké posudky o sporných otázkach, 

(d) znalci odovzdajú svoje znalecké posudky zároveň 
poistenému aj poisťovateľovi; v prípade, ak sa znalecké 
posudky od seba líšia, poisťovateľ postúpi oba znalcovi 
s rozhodným hlasom; znalec s rozhodným hlasom rozhodne 
o sporných otázkach a svoje rozhodnutie odovzdá 
poistenému aj poisťovateľovi, 

(e) každá strana hradí náklady na ňou zvoleného znalca, 
náklady na znalca s rozhodným hlasom hradia strany 
rovnakým dielom. 

V prípade, ak sa znalecké posudky vypracované znalcami 
zvolenými stranami zhodujú v prospech poisteného, poisťovateľ 
uhradí náklady vynaložené poisteným na ním zvoleného znalca 
do výšky 500 EUR za jedno poistné obdobie. 

3. Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a povinnosti 
poisteného a poisťovateľa stanovené právnymi predpismi, týmito 
VPP-MZ, OPP, DPP, poistnou zmluvou a zmluvnými 
dojednaniami. 

4.  Poistený a poisťovateľ sa môžu písomne dohodnúť aj na inom 
postupe vo vzťahu k znaleckému konaniu v zmysle tohto článku 
VPP-MZ (napr. určení len jedného znalca a pod.).  

Článok 10 
Povinnosti poisťovateľa, poistníka a poisteného  

1. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi 
predpismi je poisťovateľ povinný: 

(a) oznámiť poistníkovi poistné podmienky týkajúce sa 
dojednávaného poistenia, 

(b) po oznámení poistnej udalosti bez zbytočného odkladu 
zahájiť šetrenie potrebné k určeniu rozsahu svojej povinnosti 
poskytnúť poistné plnenie, ako aj k určeniu výšky poistného 
plnenia, 

(c) po obdržaní všetkých dokumentov a ostatných nevyhnutných 
náležitostí vrátane dokumentov vypracovávaných treťou 
stranou (napr. znalecký posudok, správa o zásahu hasičov 
a pod.), podkladov a informácií potrebných k ukončeniu 
šetrenia potrebného k určeniu rozsahu povinnosti 
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výšku poistného 
plnenia, ukončiť toto šetrenie do 15 pracovných dní, 

(d) vrátiť poistníkovi, poistenému resp. poškodenému originálne 
doklady, pri ktorých si požiada o vrátenie, ak nie sú tieto 
doklady nutnou súčasťou spisu poistnej udalosti, 

(e) vo vopred stanovenom termíne umožniť poistníkovi,  
poistenému resp. poškodenému nahliadnuť do spisu jeho 
škodovej alebo poistnej udalosti; poskytnúť poistníkovi  
na základe písomnej žiadosti kópiu dokumentov zo spisu 
škodovej udalosti alebo spisu poistnej udalosti, pričom 
náklady na ich vyhotovenie znáša poistník; v odôvodnených 
prípadoch je poisťovateľ oprávnený prístup čiastočne alebo 
v celom rozsahu zamietnuť, 

(f) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,  
ktoré sa dozvedel pri dojednávaní poistenia, správe poistenia 
a vyšetrovaní poistných udalostí; tieto informácie môže 
poskytnúť tretím stranám výlučne v rozsahu vyplývajúcom  
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

g) vyplatiť primeraný preddavok na náklady právneho 
zastupovania v prípade, že sa jedná o nárok krytý poistením, 
ak o to poistený požiada, právne zastupovanie je účelné 
s prihliadnutím na všetky okolnosti a zároveň je výslovne 
odsúhlasené poisťovateľom. 
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2. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi 
predpismi sú poistník a poistený povinní: 

(a) odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky 
poisťovateľa, vrátane e-mailovej komunikácie a dopĺňania 
dotazníkov, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia, 

(b) umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám vstup 
do poistených objektov a umožniť im tým posúdiť poistné 
riziko, preskúmať funkčnosť a činnosť zariadení slúžiacich  
na ochranu majetku; ďalej sú povinní poisťovateľovi alebo 
ním povereným osobám predložiť k nahliadnutiu projektovú, 
požiarnotechnickú, protipovodňovú, účtovnú a inú obdobnú 
dokumentáciu, 

(c) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi 
akúkoľvek zmenu v náležitostiach, ktoré boli podkladom pre 
uzatvorenie poistnej zmluvy, a to najmä zmeny prevádzkovej 
činnosti poisteného, osobných údajov, druhu a rozsahu 
poistného rizika, miesta poistenia, zariadení slúžiacich  
na ochranu poisteného majetku, 

(d) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi 
zmenu poistnej hodnoty súboru alebo výberu poistených 
vecí, ak došlo v čase trvania poistenia k jej navýšeniu o viac 
ako 10%, 

(e) v prípade právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa viesť 
účtovnú evidenciu poisteného majetku uvedeného v poistnej 
zmluve a túto evidenciu mať uloženú takým spôsobom,  
aby v prípade vzniku poistnej udalosti nemohla byť 
poškodená, zničená, stratená alebo odcudzená spolu 
s poisteným majetkom, 

(f) udržiavať poistený majetok v dobrom technickom stave, 
vykonávať alebo zabezpečovať stanovené revízie a kontroly, 
používať ho podľa návodu na obsluhu a údržbu a na účel,  
na ktorý ho výrobca určil, 

(g) dodržiavať ustanovenia technických noriem, všeobecne 
záväzných právnych predpisov, VPP-MZ, OPP, DPP 
vzťahujúcich sa k dojednanému poisteniu a ustanovenia 
poistnej zmluvy, 

(h) v prípade, ak je poistený iná osoba ako poistník, je poistník 
povinný bezodkladne po uzatvorení poistnej zmluvy 
oboznámiť poisteného s obsahom týchto VPP-MZ,  
OPP a DPP vzťahujúcim sa k dojednanému poisteniu 
a poistnej zmluve, 

(i) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať 
primerané opatrenia na jej odvrátenie, 

(j) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie 
s poistným krytím rovnakého majetku a poistných rizík 
u iného poisťovateľa vrátane informácií o výške poistných 
súm, limitov poistného plnenia a obchodného mena 
poisťovateľa, s ktorým bolo uzatvorené ďalšie poistenie,  
ako aj zmeny tohto ďalšieho poistenia, 

(k) poistník je povinný platiť poistné v zmysle článku “Poistné” 
týchto VPP-MZ.  

3. V prípade vzniku škodovej udalosti je poistený povinný:  

(a) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi vznik škody 
alebo udalosť, s ktorou je alebo by mohla byť spájaná 
zodpovednosť poisteného za škodu a ktorá by v budúcnosti 
mohla stanoviť povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné 
plnenie a toto hlásenie doložiť najneskôr do 5 dní v písomnej 
forme, 

(b) vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov 
škody a vyžiadať si k tomu pokyny poisťovateľa  
a postupovať v súlade s nimi, 

(c) nemeniť stav zapríčinený škodou bez súhlasu poisťovateľa, 
ak to nie je nevyhnutné na odvrátenie alebo zmiernenie 
následkov škody alebo v rozpore so všeobecným záujmom, 

(d)  podať pravdivé vysvetlenie o vzniku škody a rozsahu jej 
následkov, preukázať vznik a jej rozsah, zabezpečiť 
dostatočné dôkazy o rozsahu a príčine vzniku škody a to 
napríklad zabezpečením vyšetrovania políciou alebo inými 
vyšetrovacími orgánmi, uchovaním vymenených 
poškodených dielov, fotografickým alebo filmovým 
záznamom, 

(e) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, predložiť 
poisťovateľovi ním požadované doklady a umožniť 
poisťovateľovi (alebo ním povereným osobám) vstup do 
miesta poistenia, vykonanie obhliadky a vyšetrenie príčin 
vzniku a rozsahu škodovej udalosti a do definitívneho 
ukončenia škodovej udalosti umožniť prípadnú doobhliadku 
pracovníkom poisťovateľa  
za účelom došetrenia škodovej udalosti, 

(f) bez zbytočného odkladu oznámiť polícii vznik škody, ktorá 
nastala za okolností vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania 
trestného činu a umožniť poisťovateľovi prístup  
k vyšetrovaciemu spisu polície, 

(g) umožniť poisťovateľovi vyhotoviť kópie dokladov, ktoré 
predložil pre zistenie okolností rozhodujúcich pre posúdenie 
nároku  
na poistné plnenie a jeho výšku, ako aj umožniť šetrenie, 
ktoré je na to potrebné, 

(h) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi nájdenie 
poistených vecí alebo ich zvyškov, ak boli stratené alebo 
odcudzené pri poistnej udalosti; pri prevzatí týchto vecí alebo 
ich zvyškov je poistený povinný vrátiť peňažnú sumu 
zodpovedajúcu ich výške z poskytnutého poistného plnenia, 
najneskôr do 30 dní odo dňa ich nájdenia; ak boli poistené 
veci poškodené v dobe od poistnej udalosti do ich nájdenia, 
náklady na opravu veci takto poškodenej hradí poisťovateľ 
ako v prípade poistnej udalosti, v rozsahu dojednanom 
v poistnej zmluve, 

(i) bez zbytočného odkladu začať umorovacie alebo iné 
obdobné konanie listinných cenných papierov, vkladných a 
šekových knižiek, platobných kariet, cenín a iných obdobných 
dokumentov, ktoré boli zničené, stratené alebo odcudzené pri 
poistnej udalosti, 

(j) zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej škody 
alebo iné obdobné práva, uplatniť nárok na náhradu škody 
voči tomu, kto za ňu zodpovedá a vykonať všetky úkony 
potrebné na zabezpečenie prechodu tohto práva na 
poisťovateľa, 

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

(l) prenechať poisťovateľovi výber právneho zástupcu a vedenie 
súdneho konania vo všetkých prípadoch, kde náklady znáša 
poisťovateľ, náklady musia byť výslovne písomne 
odsúhlasené poisťovateľom, 

(m) bez zbytočného odkladu doložiť dodatočné náležitosti a 
doklady požadované poisťovateľom k podanej reklamácii 
alebo sťažnosti, 

(n) uchovávať hodnoverné doklady (napr. daňový doklad, list 
vlastníctva, kúpna zmluva, znalecký posudok,  
fotodokumentácia, rozpočet, zmluva o dielo a pod.)  
o vlastníctve, resp. nadobudnutí poistenej veci a jej 
vlastnostiach a na požiadanie ich predložiť poisťovateľovi, ak 
si ich vyžiada za účelom vybavenia poistnej udalosti. 

 
4. Ak je voči poistenému súdne alebo mimosúdne uplatňovaný 

nárok na náhradu škody súvisiaci s predmetom poistenia,  
je poistený povinný: 

a) bezodkladne poisťovateľovi túto skutočnosť oznámiť, 
b)  zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej škody 

alebo iné obdobné práva, uplatniť nárok na náhradu 
vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá a 
vykonať všetky úkony potrebné na zabezpečenie prechodu 
tohto práva na poisťovateľa, pričom ak poistený poruší 
povinnosti zabezpečiť poisťovateľovi možnosť uplatniť právo, 
ktoré na neho prešlo, poistiteľ je oprávnený požadovať  
od poisteného náhradu až do výšky vyplateného plnenia 
alebo má právo v tejto výške ponížiť poistné plnenie, 
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c) využiť všetky dostupné právne prostriedky k obrane voči 
uplatnenému nároku; poistený poskytne súčinnosť 
poisťovateľovi, bude plne spolupracovať a poskytne mu 
všetky informácie, o ktoré poisťovateľ odôvodnene požiada, 
čo je podmienkou pre povinnosť poisťovateľa nahradiť 
vzniknuté škody, 

d) odvolať sa včas proti rozhodnutiu príslušných orgánov  
o náhrade škody, ktoré je akokoľvek v ich neprospech, pokiaľ 
sa písomne nedohodne s poisťovateľom inak, 

e) ak nárok na náhradu škody nie je krytý týmto poistením, 
potom všetky dovtedy vynaložené náklady právneho 
zastupovania, ktoré poisťovateľ uhradil musia byť vrátené 
poisťovateľovi, pričom náklady právneho zastupovania musia 
byť poisťovateľovi vrátené aj v prípade, ak je ich v zmysle 
právoplatného rozhodnutia povinná uhradiť protistrana. 

5. Ďalšie povinnosti poisteného môžu byť stanovené v OPP, 
DPP alebo poistnej zmluve. 

6. Povinnosti v zmysle odseku 3 a 4 tohto článku VPP-MZ  
sa vzťahujú aj na poistníka v rozsahu, v akom to vyplýva  
zo skutkovo-právnych okolností riešenia škodovej udalosti.  

Článok 11 
Dôsledky porušenia povinností 

1. Ak poistník alebo poistený alebo oprávnená osoba vedome alebo 
následkom vedomého požitia alkoholu, návykových látok alebo 
zneužitím liekov poruší niektorú alebo viacero povinností 
uvedených v týchto VPP-MZ a/alebo v OPP a/alebo v DPP 
a/alebo v poistnej zmluve a toto porušenie podstatne prispeje 
k vzniku poistnej udalosti alebo k zväčšeniu rozsahu následkov 
poistnej udalosti, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie 
primerane znížiť a to podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie 
povinnosti na rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné 
plnenie. 

2. V prípade, ak poistený zmarí možnosť alebo neposkytne 
poisťovateľovi potrebnú alebo požadovanú súčinnosť potrebnú 
na to, aby poisťovateľ mohol uplatniť právo na náhradu škody 
voči tretej osobe alebo ak sa prejavia následky takéhoto konania 
poisteného až potom, čo poisťovateľ poskytol poistné plnenie, 
poisťovateľ má voči poistenému okrem práva uvedeného 
v odseku 1 tohto článku aj právo na vrátenie poistného plnenia 
alebo jeho časti. 

3. Pokiaľ poisťovateľovi vznikne v dôsledku porušenia niektorej 
povinnosti škoda alebo poisťovateľ vynaloží v tejto súvislosti 
zbytočné náklady (napr. náklady na súdny spor), má právo  
na ich náhradu voči poistníkovi, ktorý porušením povinnosti 
spôsobil vznik takejto škody alebo zbytočných nákladov. 

Článok 12 
Spôsob  vybavovania sťažností a reklamácií 

1. Sťažnosťou alebo reklamáciou sa pre účely týchto VPP-MZ 
a/alebo pre účely poistnej zmluvy rozumie písomná námietka 
poistníka alebo poisteného na výkon poisťovacej činnosti 
poisťovateľa v súvislosti s uzavretou poistnou zmluvou. 

2. Poisťovateľ sa bude zaoberať každou sťažnosťou alebo 
reklamáciou, ktorá: 

(a) je podaná zmysle ods. 5 tohto článku VPP-MZ, 
(b) je riadne doručená poisťovateľovi v súlade s článkom 

„Doručovanie písomností“, 
(c) obsahuje informácie o osobe podávajúcej reklamáciu alebo 

sťažnosť, 
(d) obsahuje informácie, akej veci sa reklamácia alebo sťažnosť 

týka. 

3. Poisťovateľ je oprávnený vyzvať poistníka a zároveň poisteného 
na doloženie ďalších náležitostí a dokumentov k podanej 
reklamácii alebo sťažnosti.  

Ak poistník alebo poistený požadované náležitosti a doklady 
nedoplní v stanovenej lehote, nebude zo strany poisťovateľa 
možné vybavovanie reklamácie alebo sťažnosti ukončiť a 
reklamácia alebo sťažnosť bude odložená ako neopodstatnená. 

4. Poisťovateľ je povinný prešetriť reklamáciu alebo sťažnosť a 
informovať osobu podávajúcu reklamáciu alebo sťažnosť  
o spôsobe vybavenia jej požiadaviek, či dôvodoch jej zamietnutia 
do 30 dní odo dňa jej doručenia.  

Ak si vybavenie reklamácie alebo sťažnosti vyžaduje dlhšie 
obdobie, je možné lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť,  
o čom bude osoba podávajúca reklamáciu alebo sťažnosť 
bezodkladne upovedomená.  

V prípade, že je reklamácia alebo sťažnosť podaná opakovane, 
tou istou osobou a v rovnakej veci, a neobsahuje nové 
skutočnosti, poisťovateľ nie je povinný reklamáciu alebo 
sťažnosť vybaviť a osobu podávajúcu reklamáciu alebo sťažnosť 
o tom upovedomiť. 

5. Sťažnosť  alebo reklamáciu je  možné  podať  v akejkoľvek  
prevádzke  poisťovateľa  počas  prevádzkovej  doby  osobne  
alebo písomne na adrese poisťovateľa. Sťažnosť je možné podať 
aj elektronicky na e–mail adrese: staznosti@premium-ic.sk.  

Podrobnejšie  informácie  o mieste, spôsobe  podania sťažnosti 
a o ďalšom postupe  pri jej vybavovaní sú uvedené na webovej 
stránke poisťovateľa www.premium-ic.sk. 

Článok 13 
Doručovanie písomností 

1. Všetky oznámenia a vyhlásenia poistníka a/alebo poisteného  
sú záväzné iba v písomnej forme. 

2. Písomnosti sa doručujú spravidla poštou alebo iným subjektom 
oprávneným doručovať zásielky, môžu však byť doručené aj 
priamo poisťovateľom a doručujú sa ako bežné zásielky alebo 
doporučené zásielky, pokiaľ je predmetom doručenia výzva 
poisťovateľa na zaplatenie dlžného poistného, alebo výzva na 
zaplatenie celého, alebo oznámenie o zániku poistenia. 

3. Písomnosti sa účastníkom poistenia (poisťovateľovi, poistníkovi, 
poistenému, oprávnenej osobe) doručujú na poslednú známu 
adresu trvalého pobytu alebo sídla (resp. sídla príslušnej 
organizačnej zložky), prípadne na korešpondenčnú adresu. 

4. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej doručenia 
adresátovi. 

5. Poistník aj poistený sú povinní oznámiť poisťovateľovi zmenu 
svojej adresy bez zbytočného odkladu. 

6. Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na pošte a 
adresát si ju v príslušnej úložnej dobe nevyzdvihne, písomnosť 
sa považuje za doručenú dňom jej uloženina na pošte, aj keď sa 
adresát o jej uložení nedozvedel. To isté platí aj v prípade,  
ak bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre 
zmenu adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil. 

7. Ak adresát odmietne písomnosť prijať, považuje sa písomnosť  
za doručenú dňom, keď bolo jej prijatie odmietnuté. 

8. Poisťovateľ je oprávnený požadovať overenie totožnosti  
pri písomných úkonoch účastníkov poistenia v zmysle platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Článok 14 
Spôsob komunikácie 

1. Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne komunikačné 
prostriedky (napr. telefón, e-mail, SMS, fax) na vzájomnú 
komunikáciu s poistníkom, poisteným alebo nimi splnomocnenou 
osobou v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných 
udalostí a ponukou produktov a služieb poisťovateľa.  
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 Tieto prostriedky slúžia na urýchlenie vzájomnej komunikácie, 
avšak nenahrádzajú písomnú formu úkonov v prípadoch, kedy 
písomnú formu vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy 
alebo poistná zmluva. 

2. Oznámenie škodovej udalosti je možné podať aj telefonicky  
na telefónnom čísle poisťovateľa alebo elektronickou poštou  
na e-mail poisťovateľa, ktoré sú zriadené k tomuto účelu.  
To však nezbavuje poisteného jeho povinnosti podať do troch 
pracovných dní oznámenie poistnej udalosti aj písomne  
na predpísanom tlačive poisťovateľa. 

3.  Poisťovateľ je oprávnený všetky písomnosti, na ktorých prevzatie 
nie je potrebný podpis poistníka na listine; alebo ak ich listinnú 
formu nevyžaduje všeobecne záväzný predpis, tieto VPP-MZ, 
OPP, DPP alebo poistná zmluva; alebo ktorých povaha to 
umožňuje, zasielať elektronicky prostredníctvom e-mailu a/alebo 
do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy. 

4. Poistník a poistený (ak je jeho adresa uvedená v poistnej 
zmluve) je povinný hlásiť každú zmenu e-mailovej adresy 
uvedenej v poistnej zmluve bez zbytočného odkladu, pričom táto 
zmena je účinná dňom doručenia oznámenia poisťovateľovi.  

5. Povinnosť zaslania písomností poistníkovi elektronicky je 
splnená jej odoslaním na e-mailovú adresu poistníka uvedenú  
v poistnej zmluve alebo na e-mailovú adresu, ktorú poistník 
oznámi podľa predchádzajúceho odseku.  

6. Poisťovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť e-mailovej adresy 
poistníka a/alebo poisteného.  

7. Poistník a/alebo poistený môže kedykoľvek poisťovateľa 
požiadať o zrušenie doručovania písomností elektronicky,  
a to písomne, listom doručeným na adresu sídla poisťovateľa, 
pričom jeho účinnosť nastane doručením písomnej žiadosti 
poisťovateľovi. 

Článok 15 
Výklad pojmov 

1. Čistá finančná škoda je peňažná škoda, ktorá nie je priamym 
dôsledkom, resp. následkom fyzického poškodenia alebo 
zničenia poisteného majetku (t. j. škoda ktorej nepredchádza 
fyzické poškodenie alebo zničenie poisteného majetku,  
resp. veci). Je to nemateriálna škoda akéhokoľvek druhu, 
vrátane ušlého zisku, zvýšených nákladov na výrobu, pokút, 
manka, strát vzniknutých z omeškania, nedodržaním 
dohodnutého výkonu, stratou trhu alebo kontraktu, akýmikoľvek 
inými sankciami, zárukami alebo garanciami (finančné plnenie, 
produktové záruky, refundácia a pod.), úvermi a pod. 

2. Člen domácnosti je poistený, osoba žijúca s poisteným alebo 
osoba poverená. 

3.  Domácnosť je samostatne hospodáriaca jednotka členov 
domácnosti, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady 
na svoje potreby.  

4. Fyzická osoba – podnikateľ je osoba, ktorá podniká na základe 
živnostenského oprávnenia, iného než živnostenského 
oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo vykonáva 
poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa 
osobitného predpisu. 

5. Hnuteľná vec je každá hmotná vec, ktorá nie je nehnuteľnosťou. 

6. Ionizujúce žiarenie alebo kontaminácia rádioaktivitou je 
žiarenie, kontaminácia alebo znečistenie z akéhokoľvek 
jadrového paliva alebo akéhokoľvek jadrového odpadu 
vzniknutého spaľovaním jadrového paliva, rádioaktívnymi, 
toxickými, explozívnymi alebo inými nebezpečnými vlastnosťami 
akéhokoľvek jadrového zariadenia alebo akejkoľvek jeho jadrovej 
súčasti. 

 

 

7. Jadrová energia je:  

(a) ionizujúce žiarenie alebo kontaminácia rádioaktivitou, 
(b) rádioaktívne, toxické alebo inak rizikové alebo kontaminujúce 

vlastnosti akéhokoľvek nukleárneho zariadenia, reaktoru 
alebo nukleárnej montáže alebo nukleárneho komponentu, 

(c) pôsobenie akejkoľvek zbrane využívajúcej atómové alebo 
nukleárne štiepenie alebo syntézu, alebo inú podobnú 
reakciu, rádioaktívnej sily alebo materiálu. 

8. Majetok sú hnuteľné veci a nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahuje 
poistenie v zmysle poistnej zmluvy. 

9. Malware je  škodlivý softvér, ktorý sa dokáže sám šíriť  
bez vedomia používateľa zahŕňajúci v sebe počítačové vírusy, 
červy, trójske kone, adware, spyware a pod.. 

10. Nehnuteľnosť je pozemok alebo stavba spojená so zemou 
pevným spojením, ktorým je: 

(a)  spojenie pevným základom, 
(b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný 

základ v zemi alebo o inú stavbu, 
(c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej 

stavbe, 
(d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia 

územia, 
(e) umiestnenie pod zemou.  

11. Občan je každý človek, ktorému Ústava SR priznáva práva a 
slobody, bez ohľadu na štátne občianstvo. 

12. Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v platnom a účinnom znení. 

13. Oprava veci je opravenie poškodenej veci, resp. jej uvedenie  
do stavu, v akom bola bezprostredne pred poistnou udalosťou. 

14. Osoba blízka je príbuzný v priamom rade, súrodenec, 
manžel/ka, rodičia manžela alebo manželky; za osobu blízku  
sa považuje aj druh/družka, resp. ich rodičia, za predpokladu,  
že preukázateľne žijú s poisteným v jednej domácnosti. 

15. Osoba fyzická je občan alebo fyzická osoba – podnikateľ. 

16. Osoba oprávnená je osoba poverená poisteným alebo 
poistníkom na konanie v jej mene na základe poverenia alebo 
plnomocenstva. 

17. Osoba poverená je osoba, ktorej poistený alebo poistník zveril 
poistené veci (napr. nájomca, osoba poverené strážením 
poistených vecí alebo členov domácnosti a pod.). 

18. Osoba tretia je iná osoba ako poistený, poistník, osoba blízka, 
oprávnená, poverená alebo osoba žijúca s poisteným  
v spoločnej domácnosti. 

19. Osoba žijúca s poisteným je občan, ktorý spolu a spoločne 
s poisteným trvale (viac ako 183 dní v roku) žije v spoločnej 
domácnosti. 

20. Poisteným je v poistnej zmluve uvedená právnická osoba alebo 
fyzická osoba, na ktorej majetok alebo zodpovednosť za škodu  
sa poistenie vzťahuje. 

21. Poistná doba je čas, na ktorý sa poistná zmluva uzatvára. Môže 
byť určitá alebo neurčitá. Je vymedzená dátumom vzniku 
poistenia a v prípade poistenia na dobu určitú aj dátumom jeho 
zániku. 

22. Poistníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá 
s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu a zaviazala sa v nej 
platiť poistné a plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce z poistnej 
zmluvy. 

23. Poistná udalosť je škodová udalosť, s ktorou je podľa 
príslušných ustanovení poistnej zmluvy spojená povinnosť 
poisťovateľa poskytnúť poistenému alebo poškodenému poistné 
plnenie.  
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24. Poistná zmluva je písomný dvojstranný právny úkon,  
na základe ktorého vzniká poistenie majetku a/alebo 
poistenie zodpovednosti za škodu. Pod poistnou zmluvou  
sa rozumie aj návrh poistnej zmluvy zaslaný poistníkovi zo strany 
poisťovateľa, ktorý sa momentom zaplatenia prvého ročného 
poistného, resp. prvej splátky poistného, v lehote a vo výške 
uvedenej v príslušnom návrhu poistnej zmluvy, stáva platne 
uzatvorenou poistnou zmluvou, ak tak ustanovuje návrh poistnej 
zmluvy. 

25. Poisťovateľom je PREMIUM Insurance Company Limited, 
poisťovňa so sídlom George Borg Olivier Street 68, St. Julian’s, 
STJ 1081, Maltská republika, zapísaná v Registri spoločností  
Maltskej republiky, číslo zápisu C 91171, konajúca na území 
Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky 
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne 
z iného členského štátu, so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 
811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská 
republika, IČO: 50 659 669, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 3737/B. 

26. Poškodenie je zmena stavu veci, ktorú je objektívne možné 
odstrániť opravou veci. 

27. Poškodený je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá 
utrpela škodu a uplatňuje nárok na jej náhradu voči poistenému; 
táto osoba nie je v žiadnom právnom vzťahu k poisťovateľovi a 
nemá voči nemu právo na poistné plnenie. 

28. Právnická osoba je združenie fyzických alebo právnických 
osôb, účelové združenie majetku, jednotka územnej samosprávy 
alebo iný subjekt, ktorý ako právnickú osobu definuje všeobecne 
záväzný právny predpis. 

29. Rekvirácia je úradné zaberanie, zabratie alebo zhabanie 
niečoho v čase výnimočnej potreby (napr. pre vojsko). 

30. Splátka poistného je dohodnutá časť poistného, splatná za 
príslušnú časť poistného obdobia. 

31. Škoda je fyzické poškodenie alebo zničenie poistenej veci,  
resp. majetková ujma poisteného alebo poškodeného, ktorú je 
možno objektívne kvantifikovať v peniazoch. 

32. Súbor sú všetky veci rovnakého alebo podobného charakteru 
alebo veci určené k rovnakému účelu v mieste poistenia. Veci, 
ktoré sa stali súčasťou tohto súboru po uzavretí poistnej zmluvy, 
vstupujú do poistenia automaticky a veci, ktoré prestali byť 
súčasťou tohto súboru po uzavretí poistnej zmluvy, vystupujú  
z poistenia tiež automaticky. Poistenie konkrétne menovaných 
vecí takéhoto charakteru sa nazýva poistenie výberu vecí. 

33. Teroristickým činom sa rozumie čin zahŕňajúci použitie sily 
alebo násilia a/alebo hrozby ich použitia akoukoľvek osobou 
alebo skupinou/-nami osôb bez ohľadu na to, či konajú 
samostatne alebo v mene niekoho alebo v spojitosti 
s akoukoľvek organizáciou/-iami alebo vládou/-ami  spáchaných 
z politických, náboženských, ideologických, sociálnych alebo 
podobných dôvodov vrátane úmyslu ovplyvniť akúkoľvek vládu 
a/alebo zastrašiť verejnosť alebo časť verejnosti.  

34. Udalosť škodová je taká náhodná udalosť, pri ktorej došlo  
ku vzniku škody, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva 
na poskytnutie poistného plnenia. Za jednu škodovú udalosť sa 
považuje aj škodový následok, pri ktorom z jednej príčiny bolo 
spôsobené poškodenie viacerým poškodeným.  

35. Udalosť náhodná je taká udalosť, ktorá nastane v mieste 
poistenia počas trvania poistenia náhle a nečakane a o ktorej  
v čase dojednania poistnej zmluvy poisťovateľ a poistený 
predpokladajú, že môže nastať, avšak nie je isté či vôbec 
nastane a kedy sa tak stane. 

 

 

36. Úmyselné konanie alebo opomenutie je konanie alebo 
opomenutie fyzickej osoby alebo právnickej osoby s priamym 
alebo nepriamym úmyslom; priamym úmyslom sa rozumie také 
konanie alebo opomenutie konania fyzickej alebo právnickej 
osoby, ktorým chcel spôsobiť škodu; nepriamym úmyslom sa 
rozumie také konanie alebo opomenutie konania fyzickej alebo 
právnickej osoby, kedy táto osoba vedela, že svojim konaním 
alebo opomenutím môže škodu spôsobiť a pre prípad,  
že ju spôsobí bola s tým uzrozumená. 

37. Ušlý zisk je finančná čiastka, ktorú by poistený alebo poškodený 
mohol získať, v prípade ak by nenastala škodová udalosť. Je to 
ujma vyjadriteľná v peniazoch spočívajúca v tom, že poistený 
alebo poškodený nemohol v dôsledku škodovej udalosti 
dosiahnuť rozmnoženie majetkových hodnôt, ktoré by sa dalo 
očakávať pri pravidelnom chode vecí za predpokladu, že by 
škodová udalosť vôbec nebola nastala. 

38. Užívanie veci je právny stav, keď má poistený vec oprávnene  
vo svojej moci v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných 
právnych predpisov a využíva jej úžitkové vlastnosti. 

39. Vec je hmotný predmet poistenia, ktorý je ovládateľný a slúži 
potrebe ľudí. 

40. Vnútorné nepokoje sú územne  izolované ojedinelé akty násilia 
v rámci štátu alebo jednotky územnej samosprávy, násilné 
nepokoje, vzbury (hrozba použitia, alebo použitie násilia) alebo 
iné akty podobnej povahy motivované politicky, sociálne, 
ideologicky, nábožensky a pod. 

41. Výročný deň je deň, ktorý sa číslom dňa v mesiaci a názvom 
mesiaca zhoduje s dňom začiatku poistenia. Ak takýto deň  
v príslušnom mesiaci nie je, výročným dňom je posledný deň 
príslušného mesiaca. 

42. Zánik poistenia je ukončenie platnosti poistnej zmluvy resp. 
ukončenie platnosti poistenia. 

43. Zničenie je taká zmena stavu veci, keď poistenú vec nie je 
možné ďalej používať na pôvodný účel a nie je možné ju 
prinavrátiť do pôvodného funkčného stavu. Za zničenie  
sa považuje aj stav, pri ktorom by náklady na opravu veci 
presiahli náklady na znovunadobudnutie rovnakej veci alebo veci 
porovnateľného typu, druhu, kvality a parametrov. 

44. Zníženie poistného plnenia je oprávnenie poisťovateľa 
primerane znížiť poistné plnenie v prípade vedomého porušenia 
povinností uvedených v týchto VPP-MZ, OPP, DPP alebo 
poistnej zmluve, pokiaľ takéto porušenie povinnosti malo 
podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo rozsah 
následkov poistnej udalosti a to podľa toho, aký vplyv malo 
porušenie povinností na rozsah povinnosti poisťovateľa 
poskytnúť poistné plnenie. 

45. Zvyšky sú použiteľné časti vecí, ktoré boli postihnuté poistnou 
udalosťou a boli nahradené vecami novými, za ktoré poisťovateľ 
poskytol poistné plnenie.  

Článok 16 
Záverečné ustanovenia  

1. VPP-MZ tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a zmluvné 
strany môžu upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou 
v poistnej zmluve. 

2. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto VPP-MZ sa v otázkach 
účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom Slovenskej 
republiky, s vylúčením kolíznych ustanovení vo vzťahu 
k medzinárodnému prvku. Pre súdne spory z tejto poistnej 
zmluvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky. 
Uvedené platí tiež pre škody, ktoré vzniknú v zahraničí. 

3. Tieto VPP-MZ nadobúdajú účinnosť dňom 1.12.2020. 
 



 

PREMIUM SME-DPP-ZMOV 2019/10/01 

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Doplnkové poistné podmienky 
pre zabezpečenie majetku živnostníkov a malých podnikov 

proti odcudzeniu alebo vandalizmu 
 

 
 

  Článok 1   
Úvodné ustanovenia 

1.   Tieto DPP-SME pre zabezpečenie majetku živnostníkov a malých podnikov proti odcudzeniu alebo vandalizmu (ďalej len  
„DPP-SME-ZMOV“) stanovujú spôsoby zabezpečenia majetku proti krádeži vlámaním, lúpežnému prepadnutiu a vandalizmu 
a výšku limitov poistného plnenia. 

2.  Výška poistného plnenia je obmedzená spôsobom a úrovňou zabezpečenia poisteného majetku podľa týchto DPP-SME-ZMOV, 
ktoré páchateľ prekonal pri vzniku poistnej udalosti. 

3.  Spôsoby a úroveň zabezpečenia s limitmi poistného plnenia vyššími ako sú uvedené v týchto DPP-SME-ZMOV alebo iné spôsoby 
a úroveň zabezpečenia je možné dohodnúť individuálne v poistnej zmluve. 

Článok 2   
Bezpečnostná úroveň mechanických zábranných prostriedkov 

1.  Pri tých mechanických zábranných prostriedkoch, kde sa vyžaduje splnenie požadovanej bezpečnostnej triedy musí byť 
bezpečnostná trieda overená certifikátom zhody vydaným certifikačným orgánom akreditovaným Slovenskou národnou 
akreditačnou službou alebo obdobným zahraničným certifikačným orgánom na základe skúšok vykonaných akreditovaným 
skúšobným laboratóriom.  

Článok 3 
Zabezpečenia hnuteľného majetku proti krádeži vlámaním do uzatvoreného priestoru 

 Tabuľka 1 

SPÔSOB A ÚROVEŇ ZABEZPEČENIA 

K
ó

d
 

Limit poistného plnenia [EUR] 

bez 
EZS 

EZS 
s lokálnym 
vývodom1) 

EZS 
s ATV 1)  

EZS na 
PCO 1) 

D
V

E
R

E
 A

 
B

R
Á

N
Y

 Základné vyhotovenie D1 12 000 18 000 30 000 60 000 

Rozšírené vyhotovenie D2 28 000 42 000 70 000 140 000 

Bezpečnostné vyhotovenie D3 40 000 60 000 100 000 200 000 

O
K

N
Á
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 S

T
A

V
E

B
N

É
 

O
T

V
O

R
Y

 

Mechanicky nezabezpečené, ktorých spodný okraj je 
nižšie ako 3,5 m nad okolitým terénom (vertikálnym 
smerom) alebo do 1,5 m z miesta dostupného 
v horizontálnom smere. 

O1 4 000 6 000 10 000 20 000 

Mechanicky zabezpečené, ktorých spodný okraj je 
nižšie ako 3,5 m nad okolitým terénom (vertikálnym 
smerom) alebo do 1,5 m z miesta dostupného 
v horizontálnom smere alebo 

O2 40 000 60 000 100 000 200 000 
Mechanicky nezabezpečené, ktorých spodný okraj je 
vyššie ako 3,5 m nad okolitým terénom (vertikálnym 
smerom) alebo viac ako 1,5 m z miesta dostupného 
v horizontálnom smere. 

S
T

E
N

A
, S

T
R

O
P

, 
P

O
D

L
A

H
A

 

Steny a stropy sú zhotovené z vlnitého alebo 
trapézového plechu alebo materiálu rovnakej odolnosti 
proti prerazeniu upevneného na nosnej konštrukcii 
z oceľových profilov alebo iného obdobného materiálu. 

S1 10 000 15 000 25 000 50 000 

Steny sú zhotovené zo sendvičových panelov alebo 
materiálu rovnakej odolnosti proti prerazeniu 
upevnených na nosnej konštrukcii z oceľových profilov 
alebo iného obdobného materiálu.  

S2 20 000 30 000 50 000 100 000 

Steny, stropy a podlahy sú zhotovené z: 

S3 40 000 60 000 100 000 200 000 

(a) tehál s minimálnou hrúbkou 15 cm alebo 
(b) betónu alebo železobetónu s minimálnou 

hrúbkou 15 cm alebo 
(c) kovu s minimálnou hrúbkou 10 cm alebo 
(d) iného materiálu minimálne rovnakej odolnosti 

proti prerazeniu ako (a) až (c). 
1) Do limitu poistného plnenia 150 000 EUR sa vyžaduje buď priestorová alebo plášťová ochrana, nad 150 000 EUR sa vyžaduje 

kombinácia priestorovej a plášťovej ochrany. 
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Článok 4   

Zabezpečenie hnuteľného majetku proti lúpeži  
 Tabuľka 2 

SPÔSOB A ÚROVEŇ ZABEZPEČENIA 

K
ó

d
 Limit 

poistného 
plnenia 
[EUR] 

Miesto poistenia nespĺňa požiadavky stanovené pre LM2. LM1 2 000 

Miesto poistenia je vybavené EZS proti lúpežnému prepadnutiu a poplachový signál je vyvedený na PCO. LM2 20 000 

Miesto poistenia je vybavené:  

LM3 40 000 (a) EZS proti lúpežnému prepadnutiu a poplachový signál je vyvedený na PCO a zároveň 

(b) strážene strážnikom so strelnou zbraňou.  

 
Článok 5   

Zabezpečenie peňazí, cenín a cenností proti krádeži vlámaním do trezora 
 Tabuľka 3 

SPÔSOB A ÚROVEŇ ZABEZPEČENIA 

K
ó

d
 

Limit poistného plnenia [EUR] 

bez 
EZS 

EZS 
s lokálnym 
vývodom 

EZS s 
ATV 

EZS na 
PCO 

P
E

N
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Peniaze, ceniny a cennosti sa nachádzajú 
v uzatvorenom priestore a páchateľ prekonal 
zabezpečenie minimálne na úrovni D1 (základné 
vyhotovenie) alebo O1 alebo S2. 

T1 400 600 800 2 000 
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0 Trezor sa nachádza v uzatvorenom priestore 
a páchateľ prekonal zabezpečenie minimálne na 
úrovni D1 (základné vyhotovenie) alebo O1 
alebo S2. 

T2.0 1 000 1 500 2 000 4 000 

I T2.I 2 000 2 500 3 500 8 000 

II T2.II 3 500 5 000 7 000 16 000 

0 Trezor sa nachádza v uzatvorenom priestore 
a páchateľ prekonal zabezpečenie minimálne na 
úrovni D2 (rozšírené vyhotovenie) alebo O2 
alebo S2. 

T3.0 1 500 2 000 2 500 6 000 

I T3.I 3 500 5 000 7 000 16 000 

II T3.II 7 000 10 000 13 000 32 000 

0 Trezor sa nachádza v uzatvorenom priestore 
a páchateľ prekonal zabezpečenie minimálne na 
úrovni D3 (bezpečnostné vyhotovenie) alebo 
O2 alebo S3. 

T4.0 2 000 2 500 3 500 8 000 

I T4.I 8 000 10 000 13 000 32 000 

II T4.II 13 000 20 000 26 000 65 000 

 
Článok 6   

Zabezpečenie peňazí, cenín a cenností proti lúpeži v mieste poistenia 
 Tabuľka 4 

SPÔSOB A ÚROVEŇ ZABEZPEČENIA 

K
ó

d
 Limit 

poistného 
plnenia 
[EUR] 

Miesto poistenia je vybavené EZS s tiesňovým tlačidlom s vývodom signálu na PCO. 
Peniaze/ceniny/cennosti sú uložené v trezore  minimálne bezpečnostnej triedy I.. 

LP1 20 000 

Miesto poistenia je vybavené:  

LP2 40 000 
(a) EZS s tiesňovým tlačidlom s vývodom signálu na PCO a zároveň 

(b) strážené strážnikom so strelnou zbraňou. 

Peniaze/ceniny/cennosti sú uložené v trezore  minimálne bezpečnostnej triedy I.. 
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Článok 7   
Zabezpečenie peňazí a cenín proti lúpeži pri preprave 

 Tabuľka 5 

SPÔSOB A ÚROVEŇ ZABEZPEČENIA 

K
ó

d
 Limit 

poistného 
plnenia 
[EUR] 

Preprava je vykonávaná 1 osobou a peniaze/ceniny sú uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške alebo 
kufri. 

PP1 2 000 

Preprava je vykonávaná 1 osobou, ktorá je vybavená elektrickým paralyzérom alebo obranným sprejom. 
Peniaze/ceniny sú uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške alebo kufri. 

PP2 5 000 

Preprava je vykonávaná min. 2 osobami, z ktorých sú obe vybavené elektrickým paralyzérom alebo 
obranným sprejom. Peniaze/ceniny sú uložené v pevnej riadne uzatvorenej taške alebo kufri.  

PP3 15 000 

Preprava je vykonávaná min. 2 osobami motorovým vozidlom. Minimálne jedna osoba je vybavená strelnou 
zbraňou. Peniaze/ceniny sú uložené v riadne uzatvorenom a uzamknutom bezpečnostnom kufri. 

PP4 30 000 

Článok 8   
Zabezpečenie hnuteľného majetku umiestneného mimo budovy 

 Tabuľka 6 

SPÔSOB A ÚROVEŇ ZABEZPEČENIA 

K
ó

d
 

Limit poistného plnenia [EUR] 

bez EZS 
EZS na PCO 

alebo 1 
strážnik 2) 

2 
strážnici 

O
P

L
O

T
E

N
IE

 

Oplotenie je minimálnej výšky 180 cm a je tvorené pletivom 
alebo plotovými poliami (kovovými, drevenými alebo ich 
kombináciou). Nosné stĺpy sú zasadené do zeme. 

OP1 4 000 6 000 20 000 

Ako OP1 ale nosné stĺpy alebo podmurovka sú pevne 
spojené so zemou (napr. zabetónované). 

OP2 12 000 18 000 60 000 

Ako OP2 a oplotený pozemok je v noci a za zníženej 
viditeľnosti osvetlený. 

OP3 20 000 30 000 100 000 

Oplotenie je minimálnej výšky 180 cm a je tvorené 
z plotových polí (napr. kov, tehla, betón). Nosné stĺpy alebo 
podmurovka sú pevne spojené so zemou (napr. 
zabetónované). Oplotenie je chránené proti prelezeniu 
(napr. ostnatý drôt). Oplotený pozemok je v noci a za 
zníženej viditeľnosti osvetlený. 

OP4 28 000 42 000 140 000 

V
S

T
U

P
N

Á
 

B
R

Á
N

A
 Konštrukcia vstupnej brány a spôsob jej uzamknutia je 

minimálne na úrovni D1 (základné vyhotovenie). 
VB1 12 000 18 000 60 000 

Konštrukcia vstupnej brány a spôsob jej uzamknutia je 
minimálne na úrovni D2 (rozšírené vyhotovenie). 

VB2 28 000 42 000 140 000 

2) Do limitu poistného plnenia 100 000 EUR sa vyžaduje buď priestorová alebo perimetrická ochrana, nad 100 000 EUR sa 
vyžaduje kombinácia priestorovej a perimetrickej ochrany. 

Článok 9   
Zabezpečenie prenosných (mobilných) strojových a elektronických zariadení umiestnených alebo zabudovaných 

v motorových vozidlách alebo v samohybných pracovných strojoch  

1. Pre potreby tohto článku sa motorové vozidlá a samohybné pracovné stroje označujú spolu ďalej len „vozidlá“ a prenosné (mobilné) 
strojové a elektronické zariadenia a strojné a elektronické zariadenia zabudované vo vozidlách označujú spolu ďalej len 
„zariadenia“. 

2. Pre potreby tohto článku sa za: 
(a) prenosné (mobilné) strojové a elektronické zariadenia považujú také zariadenia, ktoré sa bežne využívajú na iných miestach 

v závislosti na výkone pracovnej činnosti a ich premiestňovanie alebo prevoz za účelom výkonu pracovnej činnosti je obvyklý, 
(b) strojné a elektronické zariadenia zabudované v motorových vozidlách alebo samohybných pracovných strojoch považujú také 

zariadenia, ktoré sú v motorových vozidlách alebo samohybných pracovných strojoch pevne mechanicky pripevnené a bez 
použitia náradia ich nie je možné demontovať. 
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3. Pre potreby tohto článku sa rozlišujú nasledovné spôsoby odstavenia vozidla: 
(a) bez dohľadu, pre ktorý platí, že vozidlo je odstavené na nevyhnutnú dobu v čase medzi 6:00 a 22:00 na mieste na to určenom 

v rámci obce alebo na parkovisku označenom príslušným dopravným značením mimo obce, 
(b) v zabezpečenom priestore, pre ktorý platí, že vozidlo je odstavené: 

(i) v priestore ohradenom funkčným oplotením s minimálnou výškou 190 cm a uzamknutými vstupnými bránami, 
(ii) v uzamknutej garáži bez možnosti prístupu cudzích osôb, 
(iii) na parkovisku, ktorého celá plocha je nepretržite monitorovaná kamerovým systémom s archiváciou záznamu po dobu 

minimálne 7 dní; monitorovanie počas nočných hodín musí byť vykonávané s funkciou nočného videnia, 
(iv) na parkovisku, ktoré je pod stálym dohľadom zamestnanca určeného na kontrolu vchádzajúcich a vychádzajúcich vozidiel 

do/z parkoviska. 
(c) pod stálym dohľadom, pre ktorý platí, že vozidlo je odstavené: 

(i) a vo vozidle je nepretržite prítomná osoba schopná zasiahnuť za účelom ochrany zariadenia alebo vozidla, v ktorom  
sa zariadenie nachádza, 

(ii) a nepretržite strážené osobou nachádzajúcou sa v bezprostrednej blízkosti vozidla; osoba je schopná zasiahnuť  
za účelom ochrany zariadenia alebo vozidla, ktorým je vykonávaná preprava, 

(iii) v priestore ohradenom funkčným oplotením s minimálnou výškou 180 cm a zamknutými vstupnými bránami, pričom 
priestor je nepretržite fyzicky strážený. 

4. Spôsoby zabezpečenia pre tento článok sú uvedené v Tabuľke 7. 
 Tabuľka 7 

SPÔSOB A ÚROVEŇ ZABEZPEČENIA 

K
ó

d
 

Limit poistného plnenia [EUR] 

bez 
dohľadu 

zabezpečený 
priestor 

pod 
stálym 

dohľadom 

Pre krádež zariadenia vlámaním do vozidla platí: 

PZV1 

2 500 5 000 15 000 

(a) vozidlo má riadne uzatvorené všetky okná a otváraciu strechu, 
pokiaľ je ňou vozidlo vybavené a zároveň 

(b) dvere a batožinový priestor vozidla sú uzamknuté funkčnými 
zámkami a zároveň 

(c) 
zariadenie je uložené v riadne uzamknutom batožinovom priestore 
vozidla alebo nákladnom priestore vo vyhotovení pevnej nadstavby 
(nie plachty). 

Pre krádež vozidla spolu so zariadením platí: 

PZK1 

(a) vozidlo je vybavené funkčným a aktivovaným imobilizérom alebo 
funkčným mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktoré je 
pevne spojené s vozidlom (napr. Construct, Mul-T-Lock) a je riadne 
uzamknuté a zároveň 

(b) vozidlo je zabezpečené v rozsahu PZV1 (a) a (b). 

Pre krádež zariadenia vlámaním do vozidla platí, že vozidlo je 
zabezpečené ako PZV1 a zároveň je vozidlo vybavené funkčným 
a aktivovaným autoalarmom s lokálnou signalizáciou poplachu sirénou. 
To isté platí aj pre nákladný priestor. 

PZV2 

10 000 15 000 45 000 

Pre krádež vozidla spolu so zariadením platí, že vozidlo je 
zabezpečené ako PZK1 a zároveň je vozidlo vybavené funkčným 
a aktivovaným autoalarmom s lokálnou signalizáciou poplachu sirénou. 
To isté platí aj pre nákladný priestor. 

PZK2 

Článok 10   
Zabezpečenie traktorov, samohybných pracovných strojov, pracovných strojov nesených a strojov, ktoré sú 

prípojnými vozidlami proti krádeži 

1. V prípade umiestnenia predmetu poistenia v uzatvorenom priestore sa uplatňujú spôsoby a úroveň zabezpečenia uvedené 
v článku 3 Zabezpečenia hnuteľného majetku proti krádeži vlámaním do uzatvoreného priestoru. 

2. V prípade umiestnenia predmetu poistenia v oplotenom areáli sa uplatňujú spôsoby a úroveň zabezpečenia uvedené v článku 8 
Zabezpečenie hnuteľného majetku umiestneného mimo budovy. 

3. V prípade umiestnenia predmetu poistenia mimo uzatvoreného priestoru alebo oploteného areálu sa uplatňujú spôsoby 
zabezpečenia uvedené v Tabuľke 8.  

4. Pre uloženie kľúčov a ovládačov od strojov a kľúčov od bezpečnostných visiacich zámkov, ktorými sú stroje zabezpečené platí: 
 (a) sú uložené v uzamknutom trezore alebo schránke v uzatvorenom priestore alebo 
  (b) sú v nepretržite stráženom uzatvorenom priestore (napr. obsluhovaná vrátnica) alebo 
 (c) sú v držbe poisteného, zamestnanca poisteného alebo inej oprávnenej osoby na nevyhnutný čas, ak nie je možné 

z objektívnych dôvodov splniť spôsob (a) alebo (b).  
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  Tabuľka 8 

SPÔSOB A ÚROVEŇ ZABEZPEČENIA 

K
ó

d
 

Limit poistného plnenia 
[EUR] 

bez stráženia 
min. 1 

strážnik 

T
R

A
K

T
O

R
, 

P
R

A
C

O
V

N
Ý

 S
T

R
O

J 
S

A
M

O
H

Y
B

N
Ý

 

Stroj je riadne uzatvorený a uzamknutý, t. j. prístupu páchateľa 
k ovládaniu stroja je zabránené uzamknutím kabíny, ak disponuje 
zámkom a/alebo mechanickým zabezpečovacím systémom, ktorý 
blokuje prevody potrebné k pohybu stroja. V prípade, ak je kabína 
stroja vybavená zámkom, tak musí byť uzamknutá. 

PS1 50 000 100 000 

Stroj je zabezpečený ako PS1 a je vybavený imobilizérom. PS2 75 000 150 000 

Stroj je zabezpečený ako PS2 a je vybavený aktívnym 
vyhľadávacím systémom. 

PS3 100 000 200 000  

S
T

R
O

J
 –

 P
R

ÍP
O

JN
É

 V
O

Z
ID

L
O

, 
P

R
ÍP

O
JN

É
 V

O
Z

ID
L

O
 K

U
 

T
R

A
K

T
O

R
U

, P
R

A
C

O
V

N
Ý

 S
T

R
O

J 
N

E
S

E
N

Ý
 

Stroj/prípojné vozidlo je:  

PV1 15 000 30 000 

(a) 
pripojený a uzamknutý, ak je vybavený uzamykacím 
systémom ku traktoru alebo pracovnému stroju samohybnému 
zabezpečenému podľa PS1 až PS3 alebo 

(b) 

pripútaný k pevnej konštrukcii oceľovým lanom alebo reťazou 
s minimálnym prierezom 1 cm2 uzamknutým bezpečnostným 
visiacim zámkom; spojenie nie je možné narušiť bez 
deštrukčného narušenia bezpečnostného visiaceho zámku, 
oceľového lana alebo reťaze, konštrukcie ku ktorej je predmet 
pripevnený alebo pripútaného stroja. 

Stroj/prípojné vozidlo je zabezpečený ako PV1 a je vybavený 
aktívnym vyhľadávacím systémom. 

PV2 30 000 60 000 

 
 

Článok 11   
Výklad pojmov 

1.  Bezpečnostné dvere predstavujú súbor prvkov dverí zabezpečujúcich uzatvorenie dverného otvoru, t. j. dverný rám (zárubňa), 
dverné závesy, dverné krídlo a bezpečnostný zámok. Za bezpečnostné dvere sa považujú dvere, ktorých všetky prvky spĺňajú 
požiadavky minimálne bezpečnostnej triedy 3 podľa STN EN 1627.  

2.  Bezpečnostné kovanie (štít) prekrýva cylindrickú vložku z vonkajšej strany dverí a zabraňuje jej rozlomeniu, odvŕtaniu a vytrhnutiu. 
Kovanie nemôže byť demontovateľné z vonkajšej strany dverí. 

3.  Bezpečnostný kufrík je kufrík alebo kontajner určený na prepravu peňazí, cenín a cenností. Je profesionálne vyrobený 
akreditovaným výrobcom a je vybavený bezpečnostnou retiazkou s náramkom, ktorý musí mať osoba vykonávajúca prepravu 
nasadený. Bezpečnostný kufrík je uzamknutý bezpečnostným zámkovým systémom a opatrený kombináciou minimálne 2 prvkov 
– siréna, dymovnica, farbiaci modul (dymovo-farbiaci modul sa považuje za 2 prvky). 

4.  Bezpečnostný visiaci zámok je visiaci zámok spĺňajúci požiadavky minimálne bezpečnostnej triedy 3 podľa STN EN 1627. Visiaci 
zámok má tvrdený strmeň s minimálnym priemerom 10 mm. Petlice a oká, ktorými prechádza strmeň visiaceho zámku musia mať 
porovnateľnú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako strmeň visiaceho zámku, pričom petlica a oká sú z vonkajšej strany 
upevnené nerozoberateľným spojením. 

5.  Bezpečnostný zámok je zámok skladajúci sa zo zámku zadlabávacieho, bezpečnostnej cylindrickej vložky a bezpečnostného 
kovania. Všetky jeho časti spĺňajú požiadavky minimálne bezpečnostnej triedy 3 podľa STN EN 1627. Vložka je odolná proti 
vytlačeniu a vyhmataniu. Za bezpečnostný zámok sa považuje aj elektromechanický zámok spĺňajúci požiadavky na odolnosť 
uvedené v tomto odstavci.   

6.  Bezpečnostnou závorou sa rozumie minimálne 2 bodový kovový uzamykací mechanizmus vertikálneho typu, horizontálneho typu 
alebo ich kombináciou vo vyhotovení pevne spojenom s dverami alebo odnímateľnom. Závora alebo jej výsuvné istiace body  
sa zasúvajú do konzol pevne spojených so stenou alebo rámom dverí v prípade, ak je rám dverí zabezpečený proti roztlačeniu. 
V prípade, ak je závora z vonkajšej strany dverí, tak musí byť uzamknutá zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vložkou opatrenou 
bezpečnostným kovaním (štítom) alebo bezpečnostným visiacim zámkom a istiace body musia byť zabezpečené pevným 
nerozoberateľným spojom (napr. zvary).  

7.  Bránou sa rozumie garážová brána alebo iný uzatvárateľný stavebný otvor budovy, okrem dverí, slúžiaci k vstupu alebo vjazdu  
do budovy. Brána je zabudovaná do budovy a vykazuje minimálne rovnakú odolnosť proti vlámaniu (násilnému vniknutiu) ako dvere 
pre daný kód zabezpečenia. V prípade, ak je brána ovládaná elektricky, tak elektromotor nemôže byť dostupný z vonkajšej strany 
budovy, to isté sa vzťahuje aj na staticky zabudované ovládanie elektromotora, ak nie je zabezpečené voči neoprávnenej 
manipulácii.   
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8.  Elektronický zabezpečovací systém (EZS) je systém na detekciu a signalizáciu vstupu, pokusu o vstup a prítomnosti 
neoprávnenej osoby do objektu, priestoru alebo na pozemok. EZS taktiež signalizuje pokus o sabotáž prvkov EZS alebo  
ich poruchu. Návrh, prevádzka, montáž (inštalácia), údržba a kontrola EZS musia byť vykonávané v súlade s požiadavkami 
stanovenými technickými normami spoločnosťou, ktorá má k týmto činnostiam príslušné oprávnenia. Údržba a kontrola EZS musia 
byť vykonávané výrobcom alebo oprávnenou servisnou spoločnosťou. Po montáži (inštalácii) EZS musí byť vyskúšaná funkčnosť 
EZS vrátane prenosu signálu.  To isté platí aj pri dodatočných zmenách EZS. EZS disponuje záložným zdrojom napájania pre 
prípad výpadku elektrickej energie. Signál z EZS môže byť vyvedený nasledovnými spôsobmi: 
(a) lokálny vývod z EZS predstavuje vývod poplachového signálu na akustické a optické hlásiče namontované (inštalované) 

v zabezpečenom priestore alebo jeho bezprostrednej blízkosti; ak je to objektívne možné, tak signalizačné prvky musia byť 
umiestnené v dostatočnej výške, aby nebola možná manipulácia s nimi bez použitia rebríka a pod.; akustické hlásiče musia 
byť vybavené rezervným systémom napájania,   

(b) automatický telefónny volič (ATV) je zariadenie slúžiace k prenosu signálu z EZS na minimálne dve telefónne stanice, 
pričom mimo prevádzkových hodín zabezpečenej prevádzky je vždy minimálne 1 osoba schopná okamžite reagovať na prijatý 
signál a vykonať primerané opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody,    

(c) pult centralizovanej ochrany (PCO) prijíma hlásenia od EZS o narušení zabezpečeného objektu, priestoru alebo pozemku. 
PCO zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje poplachové informácie; je nepretržite obsluhovaný políciou alebo súkromnou 
bezpečnostnou službou (SBS), ktorá má pre takúto činnosť platné oprávnenie; PCO overuje dostupnosť prepojenia 
prenosového systému s EZS v pravidelnom intervale a v prípade, ak nie je možné overiť spoľahlivý prenos signálu medzi PCO 
a EZS je situácia vyhodnotená ako sabotáž a porucha EZS; SBS musí disponovať zásahovou jednotkou s maximálnou dobou 
dojazdu do 15 minút od prijatia signalizácie poplachu, sabotáže alebo poruchy EZS.   

9. Imobilizérom sa rozumie elektronické zabezpečovacie zariadenie, ktoré je pevne zabudované v stroji a zabraňuje neoprávnenej 
jazde so strojom tým, že odpojí spínaciu skrinku, odpojí riadiacu jednotku motora, preruší činnosť vstrekovania a pod.. 

10. Mechanické nezabezpečené okná a stavebné otvory sú tie, ktoré nespĺňajú zabezpečenie podľa bodu 11. tohto článku. 

11.  Mechanické zabezpečené okná a stavebné otvory sú tie, ktoré sú zabezpečené za použitia niektorého z nižšie uvedených 
mechanických zábranných prostriedkov: 
(a) bezpečnostné sklo, za bezpečnostné sklo sa považuje bezpečnostné vrstvené sklo, sklo s dodatočne inštalovanou 

bezpečnostnou fóliou alebo sklo s drôtenou vložkou, ktoré vykazujú kategóriu odolnosti minimálne P2A podľa technickej 
normy STN EN 356; v prípade dodatočne inštalovanej bezpečnostnej fólie musí byť bezpečnostná fólia inštalovaná na skle 
s minimálnou hrúbkou podľa certifikátu zhody inštalovanej bezpečnostnej s požiadavkami na príslušnú kategóriu odolnosti 
podľa STN EN 356; po inštalácii bezpečnostnej fólii na sklo musí zasklenie vykazovať kategóriu odolnosti minimálne P2A 
podľa STN EN 356; bezpečnostná fólia musí byť odborne inštalovaná spoločnosťou, ktorá má k takejto činnosti platné 
oprávnenie; bezpečnostná fólia musí byť nalepená na vnútornú stranu skla a musí zasahovať až na jeho okraje, 

(b) funkčná mreža, za funkčnú mrežu sa považuje mreža tvorená oceľovými prútmi s minimálnym prierezom 100 mm2 a 
s veľkosťou mrežových ôk najviac 400 cm2; mreža musí byť dostatočne tuhá a odolná proti roztiahnutiu. Prúty musia byť 
vzájomne spojené nerozoberateľným spôsobom; mrežu je možné z vonkajšej strany demontovať len hrubým násilím za 
použitia napr. kladiva, pílky na železo, brúsky;  podľa spôsobu inštalácie rozdeľujeme mreže na: 
(i) pevne namontovaná mreža, ktorá musí byť z vonkajšej strany pevne a nerozoberateľným spôsobom ukotvená 

(zamurovaná, zabetónovaná a pod.) v minimálne 4 bodoch v stene alebo v ráme okna alebo iného otvoru, 
(ii) odnímateľná mreža, ktorá je uzamknutá minimálne 4 bezpečnostnými visiacimi zámkami; petlice a oká, ktorými 

prechádza strmeň zámku musia mať minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti násilnému prekonaniu ako strmene 
visiacich zámkov a musia byť z vonkajšej strany pripevnené (spojené) pevným nerozoberateľným spôsobom, 

(iii) otvárateľná mreža, ktorej konštrukcia a ukotvenie jej závesov musí byť vyhotovené z vonkajšej strany 
nerozoberateľným spôsobom; mreža musí byť zabezpečená proti vysadeniu (napr. zapustením do zárubne); mreža musí 
byť uzamknutá minimálne jedným bezpečnostným visiacim zámkom a petlice a oká, ktorými prechádza strmeň zámku 
musia mať minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti násilnému prekonaniu ako strmene visiacich zámkov a musia 
byť z vonkajšej strany pripevnené pevným nerozoberateľným spôsobom, 

(iv) navíjacia mreža, ktorá musí byť aspoň v hornej časti otvoru pre mrežu pevne nerozoberateľným spôsobom ukotvená 
(napr. zabetónovaná, zamurovaná); musí byť uzamknutá jedným bezpečnostným zámkom alebo minimálne dvomi 
bezpečnostnými visiacimi zámkami a petlice a oká, ktorými prechádza strmeň zámku musia mať minimálne rovnakú 
mechanickú odolnosť proti násilnému prekonaniu ako strmene visiacich zámkov a musia byť z vonkajšej strany 
pripevnené pevným nerozoberateľným spôsobom; mreža musí byť vybavená mechanizmom, ktorý zabraňuje 
neoprávnenému nadvihnutiu mreže, 

 (c) funkčná okenica je okenica vyrobená z dreva alebo kovu, ktorá je zabezpečená uzatváracím mechanizmom z vnútornej 
strany budovy a je zabezpečená proti vyháčkovaniu; ukotvenie okenice vrátane konštrukcie okenice je z vonkajšej strany 
nerozoberateľné; závesy okenice sú vyhotovené z mechanicky odolnej konštrukcie a okenicu je možné z vonkajšej strany 
prekonať len hrubým násilím za použitia kladiva, sekery a pod., 

 (d) funkčná roleta je roleta z vlnitého plechu alebo z oceľových alebo hliníkových lamel v bezpečnostnom vyhotovení spĺňajúca 
požiadavky minimálne bezpečnostnej triedy 3 podľa STN EN 1627; roleta musí byť dostatočné pevná a odolná proti 
roztiahnutiu lamel;  roleta je uzamknutá bezpečnostným zámkom, dvomi bezpečnostnými visiacimi zámkami; v prípade, ak je 
roleta ovládaná elektrickým pohonom, roleta musí byť riadne uzatvorená a nie je možné ju otvoriť bez príslušného ovládača; 
roletu je možné z vonkajšej strany prekonať len hrubým násilím za použitia kladiva, sekery a pod..   

12.  Mechanickými zábrannými prostriedkami sa rozumejú prostriedky slúžiace na ochranu budov, priestorov a pozemkov pred 
neoprávneným vniknutím (napr. oplotenie, brány, dvere, zámky, uzamykacie systémy, okná, mreže, trezory) Neoprávnené vniknutie 
je pre účely tohto pojmu nežiaduce vojdenie. 

13.  Za miesto, z ktorého je predmet poistenia alebo budova a jej konštrukčné prvky dostupný v horizontálnom smere sa považuje 
terasa, prístavba, požiarny rebrík, strom a pod.. Za takéto miesto sa nepovažuje bleskozvod a dažďové zvody. 
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14.  Nerozoberateľné spojenie je taký typ spojenia/pripojenia/pripevnenia/ukotvenia, pri ktorom nie je možné mechanický zábranný 
prostriedok oddeliť bez deštrukčného narušenia zábranného prostriedku alebo majetku, s ktorým je spojený alebo ku ktorému  
je pripojený/pripevnený/ukotvený (napr. zvary, nity, zamurovanie). 

15. Obranným sprejom sa rozumie slzotvorný sprej určený na dočasné paralyzovanie páchateľa pomocou bolesti očí a/alebo 
dýchacích ciest. 

16. Oknami sa rozumejú okná, výklady a celosklené dvere s rámom. 

17. Oplotením sa rozumie pevná bariéra zamedzujúca voľnému vstupu na miesto ohraničené oplotením. Minimálna výška oplotenia  
je dodržaná vo všetkých častiach oplotenia vrátane vstupnej brány. Vzdialenosť, ukotvenie a montáž nosných stĺpov musí 
znemožňovať strhnutie, podkopanie a podlezenie oplotenia. Súčasťou oplotenia je aj vstupná brána. 

18. Osoba vykonávajúca prepravu peňazí a cenín je osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je fyzicky 
zdatná. Osoba je preukázateľne odborne zaškolená ako vykonávať prepravu a ako postupovať v prípade hroziaceho 
nebezpečenstva.  
Je vybavená funkčným mobilným telefónom, vysielačkou alebo obdobným komunikačným zariadením, prostredníctvom ktorého 
môže privolať políciu. Ak je osoba vybavená strelnou zbraňou, tak musí mať platné oprávnenie na jej držbu a nosenie.  

19. Pevná taška alebo kufor je taška alebo kufor vyrobená z pevného (napr. tvrdený plast, koža) a nepriehľadného materiálu 
a zároveň musí byť uzatvorená uzatváracím mechanizmom (napr. zips, pracka). 

20. Prídavný bezpečnostný zámok je zámok doplňujúci hlavný bezpečnostný zámok. Prídavný bezpečnostný zámok musí byť 
namontovaný na dverách z vnútornej strany budovy. Istiace body zámku sú obvykle vedené do prídavného zariadenia pevne 
spojeného s dverným rámom. V prípade presklených dverí sa musí jednať o zámok, ktorý nie je možné odomykať bez použitia 
kľúča alebo ovládača. Bezpečnostná trieda zámku je minimálne zhodná s bezpečnostnou triedou hlavného bezpečnostného zámku. 

21. Pevnými dverami sa rozumejú dvere s minimálnou hrúbkou 40 mm, ktoré sú vyrobené z materiálov ako napr. kov, drevo, plast 
alebo ich kombinácie. Dvere vyrobené zo sololitu vyplnené papierovou voštinou a iné dvere obdobnej odolnosti proti násilnému 
vniknutiu (vlámaniu) sa nepovažujú za pevné dvere, pokiaľ nie sú z vnútornej strany spevnené (oceľová platňa min. hrúbky 1 mm, 
funkčná mreža a pod.). Dvere sú chránené proti vysadeniu a zasadené do dverného rámu (zárubne), ktorý je zabezpečený proti 
roztiahnutiu a pevne ukotvený do steny. Dvojkrídlové dvere sú zaistené takým spôsobom, aby obe krídla vykazovali rovnakú 
odolnosť proti vlámaniu (násilnému vniknutiu) ako dvere jednokrídlové a sú vybavené ochranou proti roztvoreniu zamknutých dverí 
vysunutím ukotvenia napr. závorou, prídavným bezpečnostným zámkom s uzamykaním istiacich bodov do betónu alebo oceľových 
puzdier. Presklené časti dverí s plochou skla väčšou ako 600 cm2 sú chránené mechanickým zabezpečením, pokiaľ nie je  
vo dverách  osadené bezpečnostné sklo. V prípade sklenených bezrámových dverí vyrobených z bezpečnostného skla sa 
zasadenie do dverného rámu nevyžaduje. 

22. Rozoberateľné spojenie je taký typ spojenia, ktoré je možné rozobrať a opätovne zmontovať bez poškodenia (napr. skrutky, kliny). 
Na ich rozobratie je potrebné použiť minimálne ručné náradie. 

23. Schránkou je skriňový objekt, ktorého konštrukcia je odolná proti násilnému vniknutiu do jeho vnútorného priestoru a ktorého 
rozmer alebo hmotnosť znemožňuje jeho odnesenie. Schránka musí byť uzamknutá bezpečnostným zámkom alebo trezorovým 
zámkom. 

24. Stavebnými otvormi sa rozumejú otvory v konštrukcii budovy väčšie ako 400 cm2, ktoré neslúžia k vstupu alebo vjazdu  
napr. svetlík, vetracia šachta. Za stavebný otvor sa považuje aj otvor vo dverách, bráne alebo vstupnej bráne väčší ako 400 cm2. 

25. Strážnik je pravidelne v profesii školená a cvičená osoba, ktorá je fyzicky zdatná a duševne spôsobilá na výkon takejto činnosti 
a je zmluvne zaviazaná k výkonu ochrany zvereného majetku proti odcudzeniu počas určenej doby a stanoveným spôsobom. Ak 
nie je v týchto DPP-SME-ZMOV uvedená strelná zbraň ako výbava strážnika, tak strážnik môže byť vybavený strelnou zbraňou 
alebo služobným psom s osvedčením o absolvovaní výcviku pre strážnu službu. 

26. Tiesňovým tlačidlom pri EZS je mobilné alebo statické zariadenie, ktorého aktiváciou sa vysiela poplachový signál na PCO. 

27. Trezor je špeciálny úschovný objekt, ktorého odolnosť proti vlámaniu je vyjadrená bezpečnostnou triedou určenou certifikátom 
zhody. Certifikácia musí byť vykonaná na základe skúšok vykonaných štátom akreditovaným laboratóriom podľa normy STN EN 
1143-1. Za trezor sa nepovažuje protipožiarna skriňa. Trezory s hmotnosťou do 200 kg musia byť pevne zabudované do podlahy 
alebo steny (napr. zabetónované, zamurované) tak, že ich je možné odniesť až po ich otvorení alebo vybúraní z podlahy alebo 
steny. Trezor musí byť riadne uzatvorený a uzamknutý a kľúče alebo kódové kombinácie od trezorových zámkov nesmú byť voľne 
uložené (napr. v zásuvke stolu, v skrini) v mieste poistenia, kde sa trezor nachádza. 

28. Uzatvoreným priestorom sa rozumie stavebne vymedzený priestor, ktorého podlaha, steny a strop sú vyhotovené z obvyklých 
stavebných materiálov a prvkov v zmysle článku 3 týchto DPP-SME-ZMOV. Dvere, brány, okná o ostatné mechanické zábranné 
prostriedky sú riadne uzatvorené a uzamknuté. Uzavretým priestorom nie je oplotený priestor a priestor vo vnútri vozidla. 

29. Vstupná brána pri oplotení nemusí byť zasadená do rámu, avšak musí byť zabezpečená proti vyveseniu.  

30. Vyhľadávacím systémom sa rozumie monitorovací a lokalizačný systém, ktorého detektory signalizujú neoprávnenú manipuláciu 
so strojom a zároveň systém zasiela hlásenie na dispečerské centrum. Systém je vybavený vlastným zdrojom napájania pre prípad 
výpadku elektrickej energie.  

31. Vyhotovenie dverí/brán: 
(a) základné vyhotovenie – všetky vstupy do poisteného priestoru sú osadené pevnými dverami vybavenými bezpečnostným 

zámkom alebo bezpečnostným visiacim zámkom, 
(b) rozšírené vyhotovenie – všetky vstupy do poisteného priestoru sú osadené pevnými dverami vybavenými: 

   (i) bezpečnostným zámkom s minimálne 3 bodovým bezpečnostným rozvorovým zámkom alebo 
   (ii) bezpečnostným zámkom a bezpečnostnou závorou alebo 

(iii)  uzamknutými automatickým mechanizmom, v prípade ovládania elektrickým pohonom. 
(c) bezpečnostné vyhotovenie – všetky vstupy do poisteného priestoru sú osadené bezpečnostnými dverami s bezpečnostným 

zámkom s minimálne 3 bodovým bezpečnostným rozvorovým zámkom. 
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32. Zámok s cylindrickou vložkou musí byť zvonku prekrytý bezpečnostným kovaním zabraňujúcim jej rozlomeniu, odvŕtaniu 
a vytrhnutiu. Kovanie nemôže byť demontovateľné z vonkajšej strany dverí. Vložka musí byť odolná proti vytlačeniu a vyhmataniu. 

Článok 12   
Záverečné ustanovenia 

1. DPP-SME-ZMOV tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a zmluvné strany môžu upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou 
v poistnej zmluve. 

2.  Tieto DPP-SME-ZMOV nadobúdajú účinnosť dňom 01.10.2019. 
 



   
PREMIUM SME-DPP-TR 2019/10/01 

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Doplnkové poistné podmienky 
pre poistenie strojových a elektronických zariadení 

živnostníkov a malých podnikov 
 

 1/3     

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1.  Tieto DPP-SME pre poistenie strojových a elektronických 
zariadení (ďalej len „DPP-SME-TR“) doplňujú ustanovenia  
VPP-SME, OPP-SME-HV a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy.  

2.  Poistenie strojových a elektronických zariadení (ďalej len 
„poistenie“) sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka, VPP-SME, OPP-SME-HV, týmito DPP-SME-TR 
a poistnou zmluvou. 

Článok 2 
Predmet poistenia 

Odchylne od čl. 2, OPP-SME-HV: 

1. Predmetom poistenia môžu byť: 
 (a)  stroje a strojové zariadenia stacionárne, 
 (b) elektronické zariadenia zabudované, 
 (c) strojové a elektronické zariadenia prenosné, 
  (d) stroje pojazdné, s pohonom nápravy, resp. náprav, kategória 

N, T, C, P, LS, 
 (e) stroje pojazdné, prípojné alebo ťahané, kategória O, R, S. 

2. Predmetom poistenia sú len strojové a/alebo elektronické 
zariadenia a ich príslušenstvo (ďalej spolu aj „zariadenia“), ktoré: 

 (a)  bezchybne prešli skúšobnými, preberacími a výkonovými 
skúškami a 

 (b) boli uvedené do prevádzky v súlade s platnými právnymi 
predpismi a pokynmi výrobcu a 

 (c) sú riadne udržiavané a užívané len na účely, na ktoré sú 
určené a 

 (d) v čase dojednávania poistenia a v čase vzniku poistnej 
udalosti boli preukázateľne v prevádzkyschopnom stave.  

3. Toto poistenie sa vzťahuje aj na dátové nosiče pevne 
zabudované v riadiacej a/alebo regulačnej jednotke poisteného 
zariadenia vrátane operačného systému zabezpečujúceho výkon 
základných funkcií poisteného zariadenia, ktorý sa dodáva spolu 
so zariadením (ďalej len „operačný systém“).  

4. Poistenie sa vzťahuje na veci podľa ods. 1 a 2 tohto článku len ak 
sú evidované v účtovnej, resp. inej povinnej evidencii poisteného 
(napr. zákazková kniha).   

5. Ak sa dojedná poistenie súboru, vzťahuje sa poistenie aj na 
predmety, ktoré sa stali súčasťou poisteného súboru (boli 
zaradené do účtovnej, resp. inej povinnej evidencie poisteného) 
po uzatvorení poistnej zmluvy a to dňom ich zaradenia do súboru. 
Pre predmety, ktoré prestali byť súčasťou poisteného súboru (boli 
vyradené z účtovnej, resp. inej povinnej evidencie poisteného), 
poistenie zaniká a to dňom ich vyradenia zo súboru. 

6.  Poistenie sa nevzťahuje na: 
 (a)  motorové vozidlá patriace do kategórií M a L, 
 (b) podvozok, nápravu, prevodovku, motor, kabínu vrátane 

vybavenia vozidiel patriacich do kategórií N a O, ak bola 
škoda spôsobená pri jazde a nie pracovnou činnosťou týchto 
vozidiel, 

 (c) bicykle, elektrické bicykle, elektrické kolobežky, gyroboardy 
a hoverboardy, 

 (d)  lietadlá, plavidlá, koľajové vozidlá, prípadne iné zariadenia 
schopné pohybu v atmosfére, 

  (e) kardiostimulátory, načúvacie prístroje, 
 (f) dáta s výnimkou operačného systému v zmysle článku 2, 

ods. 2, týchto DPP-SME-TR, 
 (g) verejné prenosové a distribučné sústavy elektriny, plynu, 

vody, tepla a verejné elektronické komunikačné siete, 

 (h) škody vzniknuté pri prácach pod zemou alebo tunelových 
prácach. 

7.  V prípade, ak súčasne nedošlo z tej istej príčiny ku poškodeniu 
alebo zničeniu poisteného zariadenia, za ktoré je poisťovateľ 
povinný poskytnúť poistné plnenie, poistenie sa nevzťahuje na: 

 (a)  súčasti zariadení, diely a nástroje, ktoré sa pravidelne 
vymieňajú pri zmene pracovných úkonov alebo pri 
opotrebovaní (napr. rezné nástroje, matrice, formy, kokily, 
razidlá, ryté a vzorkované valce, akumulátory, poistky, 
svetelné zdroje),  

 (b)  diely a časti, ktoré sa pravidelne vymieňajú pre rýchle 
opotrebovanie alebo starnutie (napr. hadice, tesnenia, 
gumové či plastové výstielky, pásy, reťaze, remene, radlice 
pluhov, pracovné vymeniteľné časti poľnohospodárskej, 
stavebnej a drevárskej techniky, kefy, pneumatiky, laná, 
drôty, sitá, pracovné časti drvičov, korčeky na kamenie alebo 
betón, káble), 

 (c)  výmurovky, výstelky a nanesené vrstvy (pokrývky), ktoré 
musia byť podľa skúseností počas obdobia životnosti 
poisteného zariadenia viackrát vymenené (najmä pri 
peciach, ohniskách alebo iných zariadeniach produkujúcich 
teplo, zariadeniach na produkciu pary), 

 (d) základy, rámy, ukotvenia a podstavce zariadení, ak nie sú 
súčasťou alebo príslušenstvom poisteného zariadenia, 

 (e)  častí poistených zariadení pre klzné a valivé uloženia pre 
priamočiary a rotačný pohyb (napr. ložiská, piesty, vložky 
valcov a pod.), 

 (f)  časti sklených a keramických dielov poisteného zariadenia, 
 (g) škody na elektroinštaláciách a optických vláknach. 

Článok 3 
Poistné riziká 

Odchylne od čl. 3, ods. 3, OPP-SME-HV: 

1. Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poisteného 
zariadenia počas jeho: 

 (a) prevádzky, 
 (b) prestávky v prevádzke, 
 (c) premiestňovania v rámci miesta poistenia, 
 v dôsledku náhodnej škodovej udalosti, ktorá nie je právnymi 

predpismi a dokumentami uvedenými v čl. 1, ods. 1, týchto  
DPP-SME-PR z poistenia vylúčená a spája sa s ňou povinnosť 
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie, poistenie  
tzv. technických rizík. 

 
2. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na poistenom 

zariadení: 
 (a)  skratom, kolísaním napätia, prepätím, indukciou, 
 (b)  chybou konštrukcie, chybou projektu, 
 (c)  vadou materiálu alebo prevedenia, vnútornou alebo skrytou 

vadou alebo únavou materiálu, 
 (d)  chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou, chybným 

vyhotovením, pracovnou chybou, 
 (e) zlyhaním meracích, riadiacich, regulačných alebo 

bezpečnostných zariadení. 

3. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na poistenom 
zariadení jeho demontážou a následnou spätnou montážou za 
účelom čistenia, údržby alebo premiestňovania v rámci miesta 
poistenia.   

4.  Poistenie sa nevzťahuje na škody na poistených zariadeniach 
priamo alebo nepriamo spôsobených alebo vzniknutých: 

 (a)  nedostatočným používaním, dlhodobým uskladnením alebo 
nesprávnou údržbou poisteného zariadenia, 



   
  

  

  2/3 

 (b)  použitím poisteného zariadenia v rozpore s pokynmi 
výrobcu, technickými podmienkami alebo technickými 
normami, 

 (c)  stratou, poškodením, zničením, poruchou, vymazaním, 
skreslením alebo modifikáciou dát poisteného zariadenia 
spôsobené škodlivým softvérom, 

 (d) neoprávneným vstupom do počítačového systému, 
 (e) v dôsledku kavitácie, 
 (f) na vzhľade a estetické nedostatky, ktoré neovplyvňujú 

funkčnosť poisteného stroja, 
 (g)  nákladmi vynaloženými na údržbu, obvyklú starostlivosť, 

ošetrovanie poisteného stroja alebo náklady v súvislosti 
s odstraňovaním funkčných nedostatkov, ak tieto nedostatky 
neboli spôsobené poistnou udalosťou, za ktorú je poisťovateľ 
povinný poskytnúť poistné plnenie; t.j. náklady, ktoré by bolo 
potrebné vynaložiť aj bez vzniku poistnej udalosti, 

 (h)  nákladmi spojenými s modifikáciou zariadenia akýmkoľvek 
spôsobom, 

 (ch) škodami všetkého druhu na prevádzkových a pomocných 
látkach (napr. palivá, mazivá, chemikálie, filtračné hmoty, 
chladivá, katalyzátory), okrem olejových a plynových náplní 
transformátorov, 

 (i)  škodami spôsobenými prepravou zariadení ako nákladu. 

5. Od ustanovení bodov 1. až 4. je možné sa v poistnej zmluve 
odchýliť. 

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

Článok 4 
Územná platnosť a miesto poistenia 

1. Miestom poistenia je územie Slovenskej republiky, Českej 
republiky, Maďarska, Rakúska a Poľska, ak nie je v poistnej 
zmluve uvedené inak. 

2. Ak je to v poistnej zmluve uvedené miestom poistenia može byť 
aj územie krajín: 

 (a) EÚ alebo 
 (b) Európy. 

Článok 5 
Poistná hodnota, poistná suma, limit poistného plnenia 

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v čase dojednania 
poistenia a je rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. 

2.  Poistnou hodnotou je nová hodnota poistenej veci, ak nie je 
v poistnej zmluve uvedené inak. Je to hodnota, ktorú je nutné  
v danom čase a na danom mieste vynaložiť na 
znovunadobudnutie veci rovnakej alebo veci porovnateľného 
druhu, kvality a výkonu vrátane nákladov súvisiacich s jej 
obstaraním (náklady na dopravu, montáž, uvedenie do 
prevádzky a colné a iné poplatky). 

3.  Ostatné ustanovenia čl. 5, OPP-SME-HV, k poistnej sume 
a limitom poistného plnenia, okrem ustanovenia ods. 10, sa 
vzťahujú aj na tento druh poistenia.  

Článok 6 
Poistné plnenie 

1.  Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k: 
 (a) zničeniu poisteného zariadenia, tak poisťovateľ poskytne 

poistné plnenie vo výške zodpovedajúcej nákladom na 
znovunadobudnutie zariadenia, najviac však do výšky 
časovej hodnoty poisteného zariadenia v čase 
bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti, 

 (b) poškodeniu poisteného zariadenia, tak poisťovateľ poskytne 
poistné plnenie vo výške primeraných a hospodárnych 
nákladov potrebných na opravu zariadenia, zvyčajných 
v mieste a čase vzniku poistnej udalosti; tieto náklady 
zahŕňajú aj náklady na: 

  (i) dopravu poškodeného zariadenia alebo jeho 
poškodenej časti do opravovne a z opravovne, 

  (ii) rozobratie a zloženie poškodeného zariadenia, 
  (iii) colné a iné poplatky, ak boli zahrnuté v poistnej sume 

poškodeného zariadenia, 

  (iv) provizórnu opravu poškodeného zariadenia, avšak len 
v prípade, ak sú tieto náklady súčasťou celkových 
nákladov na opravu a nenavyšujú celkové poistné 
plnenie. 

 V prípade, ak by celkové náklady podľa písmena (b) prevyšovali 
časovú hodnotu poisteného zariadenia v čase bezprostredne 
pred vznikom poistnej udalosti, poistená vec sa bude považovať 
za zničenú a bude sa postupovať podľa písmena (a) tohto bodu. 

2. Časová hodnota je nová hodnota znížená o sumu 
zodpovedajúcu stupňu opotrebenia veci alebo iného 
znehodnotenia veci. 

3. Ak bol poškodený alebo zničený len operačný systém, 
poisťovateľ poskytne poistné plnenie vo výške nákladov 
potrebných: 

 (a)  na obnovu stavu operačného systému pred vznikom škody 
alebo 

 (b) opätovnú inštaláciu operačného systému, 
 s ročným limitom plnenia vo výške 1 000 EUR; tieto náklady však 

nezahŕňajú hodnotu operačného systému samotného.  

4.  V prípade, ak diely potrebné na opravu poškodeného zariadenia 
už nie sú dostupné na trhu a nie je možná ich adekvátna náhrada, 
zariadenie sa považuje za zničené a poisťovateľ poskytne 
poistné plnenie zodpovedajúce časovej hodnote poškodeného 
zariadenia v dobe vzniku poistnej udalosti.  

5. Ak došlo pri poškodení alebo zničení poisteného zariadenia ku 
škode na niektorej veci podľa článku 2, ods. 6, týchto  
DPP-SME-TR, poisťovateľ poskytne poistné plnenie do výšky 
časovej hodnoty tejto veci.  

Článok 7 
Franšíza 

1.  Pokiaľ sa v poistnej zmluve vyslovene nedohodnú zmluvné 
strany inak, tak pre prenosnú (mobilnú) elektroniku v prípade 
poistnej udalosti zapríčinenej pádom, poliatím tekutinou alebo 
ponorením do tekutiny sa uplatňuje franšíza vo výške 200 EUR.  

Článok 8 
Povinnosti poisteného 

1. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi 
a dokumentami uvedenými v článku 1 bod 1. týchto  
DPP-SME-TR je poistený povinný: 

 (a) používať poistené zariadenie len k účelom stanoveným 
výrobcom podľa návodu na obsluhu alebo technickými 
podmienkami; dodržiavať  technické a ďalšie normy 
vzťahujúce sa na prevádzku a údržbu poisteného 
zariadenia, 

 (b) zabezpečiť obsluhu alebo riadenie poisteného zariadenia 
osobou, ktorá má predpísanú kvalifikáciu alebo oprávnenie 
alebo osobou, ktorá bola preukázateľne na obsluhu alebo 
riadenie poisteného zariadenia zaškolená, 

 (c) v prípade vzniku poistnej udalosti uschovať všetky 
poškodené časti poisteného zariadenia do doby, kým 
poisťovateľ nedá súhlas na ich odstránenie.  

Článok 9 
Výklad pojmov 

1. Dátami sa rozumejú strojom čitateľné informácie a softvérové 
vybavenie uložené na dátových nosičoch. 

2. Dátový nosič je dátová pamäť určená na ukladanie dát 
čitateľných strojom. 

3. Elektronické zariadenia (elektronika) sú zariadenia, ktoré pre 
svoju funkciu využívajú v prevažujúcej miere elektronické prvky.  

4. Elektronické zariadenia zabudované sú zariadenia pevne 
mechanicky spojené s budovou, stavbou, stacionárnym alebo 
pojazdným strojom, ktoré bez použitia náradia nie je možné 
demontovať. 
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5. Európa sa (pre rozšírenie územného krytia) rozumie územie 
nasledovných štátov: Albánsko, Andorra, Belgicko, Bielorusko, 
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, 
Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Holandsko, Chorvátsko, Irán, Írsko, Island, Izrael, 
Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, 
Malta, Monako, Moldavsko, Bývalá zväzová republika 
Macedónsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Poľsko, Rakúsko, 
Rumunsko, Republika Rusko (len geografická časť Európy), San 
Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené kráľovstvo 
Veľkej Británie a Severného Írska, Srbsko, Španielsko, 
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Vatikán, Ukrajina.  

6.  Európska únia (EÚ) sa pre účely rozšírenie územného krytia, 
rozumie územie štátov Európskej únie a štátov Andorra, 
Lichtenštajnsko, Monako, San Marino, Švajčiarsko a Vatikán. 

7. Kavitácia je hydrodynamická dutina vytvorená v kvapaline pri 
prudkom lokálnom poklese okolitého tlaku. Po zániku podtlaku, 
ktorý ju vytvoril zaniká kavitácia implóziou. Kavitácia vzniká 
v technických zariadeniach pohybujúcich sa rýchlo v kvapaline 
(napr. na lopatkách lodných skrutiek, lopatkách turbín, 
v čerpadlách, v ohyboch rúr). 

8. Za prevádzkyschopný stav sa považuje taký stav zariadenia, 
pri ktorom je po úspešne dokončenom skúšobnom a preberacom 
teste a skúšobnej prevádzke schopné plniť funkcie a dodržiavať 
hodnoty projektových parametrov v medziach stanovených 
technickou dokumentáciou alebo výrobcom. 

9. Počítačový systém pozostáva z hardvéru, operačného systému 
a aplikačných programov (ostatné programové vybavenie 
zariadenia). 

10. Poškodením zariadenia sa rozumie také poškodenie, ktoré je 
možno odstrániť opravou, pričom náklady na túto opravu 
neprevýšia čiastku odpovedajúcu časovej cene zariadenia v čase 
bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti. 

11. Príslušenstvom zariadenia sa rozumie pomocné zariadenie, 
pomocné prístroje a prostriedky so zariadením pevne spojené, 
ktoré sú po technickej stránke nevyhnutné pre činnosť zariadenia 
podľa jeho účelu. Za príslušenstvo zariadenia sa nepovažujú 
akékoľvek dáta. 

12. Strojom sa rozumie technické zariadenie pozostávajúce  
zo vzájomne spojených dielov a súčiastok.  

13. Stroj pojazdný - pre účely tohto poistenia sa ním rozumie stroj 
konštrukčne a svojím vybavením určený na vykonávanie 
pracovných činností iných než prevádzka v premávke na 
pozemných komunikáciách, ktorý sa pohybuje buď vlastnou 
motorickou silou alebo je ťahaný alebo nesený bez vlastného 
zdroja pohonu. Za pojazdný pracovný stroj sa považuje  
aj pracovný stroj schválený na prevádzku v premávke na 
pozemných komunikáciách. 

14. Strojové zariadenia sú stroje, prístroje, súbory strojov, napríklad 
výrobné linky, pružné výrobné systémy a pod., ktoré majú 
samostatné technicko-ekonomické určenie a výrobcom, 
dovozcom či predajcom stanovené plnenie prevádzkovo-
technických funkcií. Strojové zariadenia môžu obsahovať  
aj elektronické prvky.  

15.  Stroje a strojové zariadenia stacionárne - zariadenia pevne 
mechanicky spojené s budovou alebo stavbou, ktoré bez použitia 
náradia nie je možné demontovať. 

16. Strojové a elektronické zariadenia prenosné - pre účely tohto 
poistenia sa za ne považujú také stroje alebo zariadenia,  
u ktorých sa ich bežná pracovná činnosť vykonáva na rôznych 
miestach a je obvyklé ich do miesta výkonu pracovnej činnosti 
preniesť alebo premiestniť (napr. v kufríku alebo brašni, pomocou 
zabudovaných koliesok a pod.). Príkladmi takýchto zariadení sú: 
ručné náradie, meracie prístroje, záhradná technika, medicínska 
a výpočtová technika (napr. tlakomery, endoskopy, notebooky, 
laptopy), spotrebná elektronika (napr. kamery, fotoaparáty, 
mobilné telefóny). 

17. Škodlivý softvér je softvér, ktorý sa dokáže sám šíriť bez 
vedomia používateľa zahŕňajúc v sebe počítačové vírusy, červy, 
trójske kone, adware, spyware a pod.. 

18. Údržbou zariadenia sa rozumie súhrn činností zabezpečujúcich 
technickú spôsobilosť, prevádzkyschopnosť, hospodárnosť 
a bezpečnosť prevádzky zariadenia. Tieto činnosti spočívajú 
predovšetkým v pravidelných a preventívnych obhliadkach, 
ošetrovaniach a nastavovaniach zariadení, v dodržiavaní 
mazacích plánov, vo včasnej výmene opotrebovaných dielov 
alebo skupín a častí zariadení a to všetko v súlade s platnými 
predpismi, ustanoveniami alebo pokynmi danými výrobcom. 

19. Zničením zariadenia sa rozumie taký stupeň poškodenia, ktorý 
nie je možný odstrániť opravou, pričom zariadenie už nie je 
možné viac používať k pôvodnému účelu. Za zničenie je 
považované i také poškodenie zariadenia, ktoré možno opravou 
odstrániť, ale náklady na takúto opravu by presiahli časovú cenu 
zariadenia v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou. 

Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

 

1. DPP-SME-TR tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a 
zmluvné strany môžu upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou 
v poistnej zmluve. 

2. Ustanovenia týchto DPP-SME-TR týkajúce sa poisteného platia 
aj pre poistníka (pokiaľ je poistník osobou odlišnou  
od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú osobu.  

3.  Tieto DPP-SME-TR nadobúdajú účinnosť dňom 01.10.2019. 
 


