
Poistná zmluva č. 91 1000 0001 

uzatvorená podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

 

Čl. l 
Zmluvné strany 

 
 

Poistený:   Centrum vedecko-technických informácií SR  
Sídlo:    Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava  
Štatutárny orgán:  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.  

generálny riaditeľ  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
Číslo účtu:   7000064743/8180  
IČO:    00 151 882  
DIČ:    2020798395  
(ďalej „poistený““)  
 
 
 
Poistiteľ:  OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ  
 ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
Sídlo:  Plynárenská 1, Bratislava 821 09 
Štatutárny orgán:  Ing. Ondrej Zaťko, vedúci organizačnej zložky 
Osoby oprávnené konať v mene poistiteľa: Ing. Ondrej Zaťko 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:    
IČO:    CITISKBA 
DIČ:    2023658329 
IČ DPH:   SK2023658329 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, vložka 
č. 2154/B  
(ďalej len „poistiteľ“)  
 

uzatvorili podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka túto poistnú zmluvu, ktorá spolu s 

prílohami a všeobecnými poistnými podmienkami tvorí neoddeliteľný celok, (ďalej aj „zmluva“ 

alebo „poistná zmluva“). Poistiteľ sa zaväzuje poskytovať poistenému poistenie majetku v 

súlade s podmienkami tejto zmluvy a poistený sa zaväzuje zaplatiť poistiteľovi poistné v 

súlade s podmienkami tejto poistnej zmluvy. 

 

 

 

 

 



Čl. II 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Východiskové podklady - východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto poistnej 
zmluvy je ponuka poistiteľa zo dňa 25.06.2014, predložená v rámci zadávania zákazky 
postupom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Poistenie majetku“ a 
výsledok elektronickej aukcie, ktorý sa použil pri vyhodnocovaní ponúk.  
 
2. Účinnosť poistenia - účinnosť poistenia je od dátumu účinnosti tejto zmluvy. Zmluva sa 
uzatvára na dobu určitú do 14.06.2015. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení.  
 
3. Druh poistenia – poistenie hnuteľného majetku pre poistné riziká uvedené v článku III. 
zmluvy.  
 
4. Poistné sumy - poistné sumy sú uvedené v článku III. zmluvy 

 

Čl. III 
Predmet a rozsah poistenia 

 
1. Predmetom poistnej zmluvy je poistenie hnuteľného majetku poisteného (ďalej aj 

„majetok“ alebo „predmet poistenia“) pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou 

udalosťou v rozsahu poistného krytia poistných rizík uvedených v bode 2 tejto zmluvy. 

Podrobná špecifikácia poisťovaného majetku poisteného je uvedená v prílohe k tejto 

zmluve č. 1 - Zoznam majetku (súpis predmetu poistenia). 

 
2. Rozsah poistného krytia bol dohodnutý na nasledujúce riziká: 

požiar, výbuch, priamy zásah blesku, náraz alebo pád letiaceho telesa riadeného ľudskou 

posádkou, prípadne jeho častí alebo pádu nákladu, víchrica, krupobitie, zemetrasenie, 

tiaž snehu alebo námrazy, zosuv pôdy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie 

sú súčasťou toho istého súboru ako poškodená vec, náraz dopravného prostriedku, dym, 

nadzvuková vlna, voda z prívodných a odpadových potrubí pre zásobovanie vodou alebo 

pary unikajúcej z ústredného kúrenia, klimatizačného zariadenia, vytekajúcej zo 

samočinného hasiaceho zariadenia, roztrhnutie potrubia následkom tlaku a mrazu. 

Chybou konštrukcie, vadou materiálu alebo výrobnou vadou poistenej veci; 

Skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu (napr. prepätím, chybou izolácie, 

korónou, mechanickým namáhaním spôsobeným elektrickým prúdom, indukčným 

účinkom blesku);krádež, lúpež  a vnútorný vandalizmus; vonkajší vandalizmus 

3. Limity poistenia 
požiar, výbuch, priamy zásah blesku do 6 000 000,- € 
zemetrasenie do 6 000 000,- € 
krádež, lúpež  a vnútorný vandalizmus do 500 000,- € 
vonkajší vandalizmus do 100 000,- € 
poistenie strojov a elektroniky do 2 000 000,- € 

 
4. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté následkom: vojnových udalostí, občianskych 

nepokojov, teroristických akcií, jadrových rizík, prirodzeného opotrebovania.  



Čl. IV 
Miesto poistenia 

 
1. Miestom poistenia je:  

 Dátové centrum pre výskum a vývoj umiestneného v priestoroch Žilinskej 
univerzity na Univerzitnej ulici č.1 v Žiline, 

 Digitalizačné pracovisko umiestnené v priestoroch CVTI SR v Bratislave na 
Lamačskej ceste 8/A v Bratislave, 

 záložné pracoviská umiestnené v priestoroch DC RŠ v Bratislave na Hanulovej 
ulici 5/B, v priestoroch SIX BA na Nám.Slobody 17 v Bratislave a v priestoroch 
SIX TT, MtF STU Trnava na Pavlínskej 16 v Trnave 

 

2. Poistený vyhlasuje, že hnuteľný majetok uvedený v prílohe k zmluve č. 1- Zoznam majetku 
(súpis predmetu poistenia) sú v jeho vlastníctve.  

 

Čl. V 
Spoluúčasť 

 
1. Poistený a poistiteľ sa dohodli na nasledujúcej maximálnej výške spoluúčasti pri jednej 

škodovej udalosti: 
  

 170,- EUR  pre škodu na hnuteľnom majetku pre jednu a každú poistnú udalosť  
 

bez ohľadu na výšku škody pri danej škodovej udalosti, a to na celý dohodnutý rozsah 

poistenia. 

 
Čl. VI 

Hlásenie poistnej udalosti 
 

1. Poistený je povinný vznik poistnej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu na kontaktnej 
adrese: OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, 
- prostredníctvom e-mailu: udalost@astrapoistovna.sk, 
- telefonicky na čísle: 0850 888 100, 
- faxom na čísle: 02/20 999 501, 
- osobne na pobočke poisťovateľa, 
- prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke 

poisťovateľa. 
  
2. Poistiteľ sa zaväzuje v prípade poistnej udalosti vykonať obhliadku poškodenej veci do 48 

hodín po nahlásení poistnej udalosti. 

 
 

Čl. VII 
Poistné 

 
1. Poistné je stanovené za ročné poistné obdobie podľa zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 



financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v eurách. V 
poistnom sú zahrnuté všetky náklady poistiteľa potrebné k plneniu predmetu poistenia. 

 
2. Cena poistného za poistenie hnuteľného majetku poisteného na 12 mesiacov je 15 900,- 

eur. V zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov sú poisťovacie služby od DPH oslobodené. Z uvedeného dôvodu sa sadzba 
DPH rovná 0 a výška DPH je 0,00 EUR 

 
3. V prípade, že posledná úhrada za poistenie majetku vo väzbe na koniec platnosti zmluvy 

(14.6.2015) bude predstavovať kratšie obdobie ako 12 mesiacov, bude táto suma 
alikvotne znížená. 

 

4. Podrobná kalkulácia ceny poistného tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 
 

5. Poistné poukáže poistený príkazom k úhrade na účet poistiteľa č. 1101970000/8130, 
IBAN: SK88 8130 0000 0011 0197 0000, VS 9110000001. Poistné sa považuje za 
uhradené dňom odpísania z účtu poisteného. 

 
6. Poisťujú sa účtovne evidované veci hnuteľného majetku poisteného a poistenie sa 

uzatvára na hodnotu v prílohe k zmluve č. 1.  

 
7. Splatnosť bežného poistného je jednorázovo 60 dní odo dňa doručenia faktúry do 

podateľne poisteného.  

 
8. V prípade, ak faktúra vystavená poistiteľom nebude obsahovať všetky zákonom 

stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, poistený má 
právo takúto faktúru vrátiť zmluvnej strane na jej doplnenie, resp. opravu a poistiteľ je 
povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s 
novou lehotou splatnosti. Poistiteľ je povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú 
faktúru znovu aj v elektronickej podobe na uvedenú e-mailovú adresu poisteného.  

 
 
  

Čl. VIII 
Zánik poistenia 

 
1. Poistenie zaniká skončením platnosti zmluvy uzavretej na dobu určitú podľa čl. II. bod 2 

tejto zmluvy. 
 
 
 

Čl. IX 
Osobitné ustanovenia  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poistiteľ neposkytne poistné plnenie za škody, následné 
škody, náklady alebo výdavky akejkoľvek povahy, ktoré: 
  

a) boli priamo alebo nepriamo zapríčinené alebo vznikli alebo ich rozsah bol zväčšený v 
dôsledku stavebnej činnosti alebo v dôsledku poistných rizík zapríčinených stavebnou 
činnosťou; 

b) vznikli na predmetoch poistenia, ktorých protipožiarne zariadenia inštalované v zmysle 
platných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a/alebo v 
zmysle požiadaviek uvedených v poistnej zmluve neboli plne funkčné a v prevádzke.  

 



2. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle tejto poistnej zmluvy je poistnou hodnotou veci jej 
hodnota uvedená v prílohe k zmluve č. 1 - Zoznam majetku (súpis predmetu poistenia), 
ktorá je rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy.  

 
 

Článok  Čl. X 

Kontrola 

1 . Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 
štrukturálnych fondov EÚ, Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť 
súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona 
č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 528/2008“) a podľa článku 59 a nasl. 
nariadenia Rady (ES) 1083/2006, resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými 
orgánmi podľa zákona č. 528/2008 a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 
1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri 
výkone kontroly neprináleží Poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. 
Poskytovateľ je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zákazky 
na základe požiadavky Nadobúdateľa alebo oprávneného orgánu alebo nimi 
poverených subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného 
charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa 
tohto odseku Zmluvy.  

2 . Nesplnenie povinností Poskytovateľa v zmysle tohto odseku Zmluvy, t.j. nestrpenie 
kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany 
Poskytovateľa v zmysle tohto Článku sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 
Poskytovateľ je povinný nahradiť Nadobúdateľovi škodu vzniknutú porušením 
povinností Poskytovateľa stanovených v tomto odseku Zmluvy. Povinnosti v zmysle 
tohto odseku Zmluvy má Poskytovateľ po dobu upravenú všeobecne záväznými 
pravidlami pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom 
období 2007-2013 (minimálne do 31. augusta 2020).  

 
 

Čl. XI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 14.6.2015.  

2. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Poistiteľ berie na vedomie povinnosť poisteného 
zverejniť túto zmluvu, ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim 
podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu s výnimkou jej príloh. 

3. Táto poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a účinnosť po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy 
poistná zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu poistnej zmluvy nedošlo. 

4. Toto poistenie sa riadi ustanoveniami tejto zmluvy vrátanej jej príloh a Všeobecnými 
poistnými podmienkami pre poistenie majetku.  
 

5. Ostatné právne vzťahy, výslovne neupravené touto poistnou zmluvou, sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, platnými v Slovenskej republike. 
 



6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z poistnej zmluvy, budú riešiť 

predovšetkým formou dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na 

základe poistnej zmluvy, sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné 

spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodnú, budú postúpené na rozhodnutie vecne a 

miestne príslušnému súdu. 

7. Poistiteľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto poistnej zmluvy 

alebo postúpiť časť alebo celkovú výšku svojich pohľadávok na tretiu osobu bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu poisteného. 

8.  Všetky ustanovenia tejto poistnej zmluvy sú samostatnými podmienkami poistnej zmluvy. V 

prípade, že bude niektoré ustanovenie vyhlásené za neplatné, zakázané alebo nevynútiteľné 

súdom alebo iným príslušným orgánom z akéhokoľvek dôvodu, okrem prípadu, že je jeho 

výklad zúžený, táto poistná zmluva sa bude vykladať tak, ako keby toto neplatné, zakázané 

alebo nevynútiteľné ustanovenie bolo dohodnuté vo význame, ktorý nie je neplatný, 

zakázaný alebo nevynútiteľný; pričom však platnosť, zákonnosť a vynútiteľnosť ostatných 

ustanovení tejto poistnej zmluvy nebude nijakým spôsobom dotknutá alebo ohrozená. 

 

9.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky zúčastnené osoby a subjekty, budú s poskytnutými 

informáciami a zistenými skutočnosťami na základe tejto zmluvy nakladať ako s dôvernými 

informáciami v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

10. Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy je Príloha č. 1 Podrobná kalkulácia ceny poistného. 

11. Poistná zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý bude mať platnosť   

originálu. Každá zmluvná strana dostane po dva rovnopisy tejto zmluvy. 

12. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto poistnej zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, 

zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, 

že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpísali. 

Bratislava 28. 07. 2014 Bratislava 22. 07. 2014 

Za poisteného Za poistiteľa 

___________________               ____________________  

Ing. Ondrej Zaťko  
 vedúci organizačnej zložky 



Špecifikácia predmetu zákazky Príloha č. 1

DC VaV - 1. fáza 11 602 814 € x
Serverovňa ZA 1 032 129 € x
fyzicka LAN a SAN kabeláž 1 ks ZA 247 042 € 229,83 €
silová kabeláž 1 ks ZA 134 419 € 125,05 €
systém nepretržitého napájania UPS 1 ks ZA 208 656 € 194,12 €
generátor pre núdzové napájanie DC 1 ks ZA 123 280 € 114,69 €
Liebert Hiross klimatizačné jednotky HPM L99 UA, HPM S23 DA, HCE 87, HCE 42 1 ks ZA 152 566 € 141,93 €
SHZ SinorixTM  N2 1 ks ZA 141 439 € 131,58 €
HW kompomenty pre systém zabezpečenia, kamery, čidlá,... 1 ks ZA 22 597 € 21,02 €
NTP server, Lantime M200/GPS 1 ks ZA 2 129 € 1,98 €
Perimeter ZA 314 744 € x
Cisco ASA 5580, 4 x 10Gb ethernet portov 2 ks ZA 263 655 € 245,28 €
Cisco 4900 - M, 8 x 10Gb a 40 x 1Gb ethernet portov 2 ks ZA 51 089 € 47,53 €
Interná sieť datacentra ZA 1 471 689 € x
Cisco 6509, Supervisor S720-10G, 16 x 10Gb eth portami 2 ks ZA 252 957 € 235,33 €
Cisco 6509, Supervisor S720-10G, 48 x 10Gb eth portami 2 ks ZA 563 993 € 524,69 €
Cisco 6509, S720-10G, 8 x 10Gb eth portami, 2 x firewall modul s 50 VF, 1 x ACE modul s 2 ks ZA 609 076 € 566,63 €
Cisco 4900 - M, 8 x 10Gb a 40 x 1Gb ethernet portov 2 ks ZA 45 663 € 42,48 €
OOB Manažment ZA 147 464 € x
Cisco ASA 5510, 5 x 1Gb ethernet portmi, 25VPN licencií a priepustnosťou 300 Mbps 2 ks ZA 41 503 € 38,61 €
Cisco Catalyst 4948, 2 x 10Gb a 48 x 1Gb ethernet portami 2 ks ZA 35 090 € 32,64 €
Cisco 2821, Cisco 2811, konzolové smerovače 2 ks ZA 35 781 € 33,29 €
Cisco 1120 Secure ACS Appliance with 5.0 Software 2 ks ZA 35 090 € 32,64 €
Monitorovanie bezpečnosti ZA 413 812 € x
Cisco MARS 2 ks ZA 365 480 € 340,01 €
CSM 3.2 50 devices 1 ks ZA 48 332 € 44,96 €
IPS/IDS ZA 539 797 € x
Cisco 6509, - M, Supervisor S720, 8 x 10Gb a 48 x 1Gb eth portami 2 ks ZA 176 838 € 164,52 €
Cisco 4270-20 3 ks ZA 362 959 € 337,67 €
Prepojenie lokalít ZA 889 361 € x
18/4 Multiservce Module do MDS9513, zabezpečujúci FCIP prepojenie 2 ks ZA 210 059 € 195,42 €
Cisco 7604, s 720Gbps Route Switch procesorom a 20 x 1Gb ethernet portmi 4 ks ZA+BA-H 341 015 € 317,25 €
Cisco ASR 1002, agregačný router so zabudovaným firewallom a enkrypciou 4 ks ZA+BA-H 289 177 € 269,03 €
Cisco 4492R, Global Site Selector, global load balancer s DNS a DDOS licenciou 2 ks ZA 49 110 € 45,69 €

SAN 1 204 991 € x
Cisco MDS 9513 Director, 4 x 24 a 2 x 48 8Gb port modulmi 2 ks ZA 1 204 991 € 1 121,03 €
Diskove polia 1 158 913 € x
HP StorageWorks XP24000 Disk Array 1 ks ZA 748 073 € 695,95 €
DS5100 Midrange Disk (Dual Controllers) 1 ks ZA 410 840 € 382,21 €
Primarne servery 1 070 605 € x
HP Proliant BL, DL, príslušenstvo vrátane chassis, rackov, ... 24 ks ZA 958 149 € 891,38 €
HP Proliant DL380G6 8 ks ZA 70 356 € 65,45 €
Racky 14 ks ZA 19 622 € 18,25 €
KVM prepínač 6 ks ZA 22 477 € 20,91 €
Záložné servery 543 627 € x
HP Proliant BL, DL príslušenstvo vrátane chassis, rackov, ... 12 ks BA-H 506 442 € 471,15 €
HP Proliant DL380G6 4 ks BA-H 37 185 € 34,59 €
Servery pre vedecké výpočty 2 020 500 € x
IBM POWER 570 2 ks ZA 1 084 075 € 1 008,54 €
IBM POWER 570, AIX, Linux 1 ks ZA 100 224 € 93,24 €
Zálohovanie v primárnej lokalite 1 ks ZA 204 850 € 190,58 €
TS3500 Tape Library 1 ks ZA 575 459 € 535,36 €
800GB Ultrium Tape Cartridges Labeled 1 ks ZA 41 940 € 39,02 €
Ohňovzdorný trezor typ FSP3 1 ks ZA 13 952 € 12,98 €
Digitalizacné pracovisko 795 182 € x
Skener Canon DR-X10C 2 ks BA-L 67 315 € 62,62 €
Skener Kodak i1440 3 ks BA-L 36 269 € 33,74 €
Flatbed A3 pre Kodak i1440 3 ks BA-L 5 529 € 5,14 €
Océ CS 4354 - veľkoplošný skener 2 ks BA-L 85 391 € 79,44 €
Digitizing Line - DL 3003 1 ks BA-L 532 613 € 495,50 €
Canon MICROFILMSCANNER 800 II 1 ks BA-L 27 741 € 25,81 €
Canon MICROFILMSCANNER 800 II Options 1 ks BA-L 4 294 € 3,99 €
HP xw4600 Q9300 500GB/2GB/16in1/noVGA/DVDRW/Vista Business 15 ks BA-L 14 577 € 13,56 €
HP LP3065 30" LCD Monitor (WS)   15 ks BA-L 15 822 € 14,72 €
Cisco 4948 1 ks BA-L 5 631 € 5,24 €

DC VaV - 2. fáza 5 157 364 € x

TT+
BA-nSlob

TT+
BA-nSlob

Cisco ASR 1002 Upgrade (5x 1Gb adapter, SFPs) 2 ZA 31 332 € 29,15 €
Cisco ASR 1002 VPN FW (9x 1Gb) 2 BA-L 143 920 € 133,89 €
HP 5120 Switch (48x 1Gb ETH, 4x 10GB ETH, interfaces, cables) 15 BA-L 190 579 € 177,30 €
HP 10508 Switch (48x 10Gb ETH, 96x 1Gb ETH, interfaces, cables) 2 BA-L 395 540 € 367,98 €
Cisco ACS 1121 HW Appliance 1 BA-L 9 430 € 8,77 €
Cisco 3602 Wireless Access Point 25 BA-L 39 046 € 36,33 €
Cisco 3355 MSE HW Appliance 2 BA-L 46 884 € 43,62 €
Cisco 5508 Wireless Controller 2 BA-L 26 287 € 24,46 €
HP 10642 Rack (KVM, LCD, 2x PDU, cables) 2 BA-L 31 518 € 29,32 €

46,78 €

lokalita Spolu v €
Výška poistného v EUR bez 

DPH za 12 mesiacov

1 044,36 €

Poisťovaný majetok Počet ks

Cisco ASR 9006 (8x 10Gb, 2x 100Gb, interfaces) 2 1 122 580 €

Cisco MTSP 15454 (4 channel DWDM) 2 50 279 €



HP BladeSystem c7000
(2x OADM, 2x VC Flex-10, 2x VC FlexFabric, 2x Cisco MDS 8Gb, interfaces)

HP ProLiant BL460c Gen8

(2 x Xeon E5-2630 6core 2.3 GHz CPU, 64GB RAM, 2x 10Gb FlexFab,
2x 10Gb Flex10, 2x 8Gb FC, 2x 300GB 10k HDD)

HP ProLiant BL460c Gen8

(2 x Xeon E5-2609 4core 2.4 GHz CPU, 32GB RAM, 2x 10Gb FlexFab,
2x 8Gb FC, 2x 300GB 10k HDD)

HP ProLiant BL460c Gen8

(2 x Xeon E5-2630 6core 2.3 GHz CPU, 128GB RAM, 2x 10Gb FlexFab,
2x 10Gb Flex10, 2x 8Gb FC, 2x 300GB 10k HDD)

LTO6 data media 120 BA-L 22 841 € 21,25 €

EMC VNX 5500 (2x controller,24GB cache, 8x 8Gb FC Host ports,

5x expansion unit, 133x 600GB 10k HDD,
79TB Operation Environmnet Licence, 50TB usable)

IBM TS3310 Tape Library (1x expansion, 2x LTO6 FC drive,
133 slots, 5x cleaning cartridge)

klimatizácia Daikin 10kW
(vnútorná aj vonkajšia jednotka)

UPS PowerScale 33 15kVA 1 BA-L 16 056 € 14,94 €
IBM DCS3700 (1x Dual Controller, 1x Expansion Unit, 120x 3TB HDD) 4 ZA 1 098 746 € 1 022,18 €

IBM SONAS Gateway

(1x rack, 2x 50port 1Gb Ethernet Switch, 2x 36port InfiniBand Switch,
4x SONAS SI2 Interface Node, 4x SONAS SS2 Storage Node)

HP XP24000 Upgrade (SN: 78693)
(XP CA Jrn +10TB LTU)

HP XP24000 Upgrade (SN: 75665)

(DKU Frame, DKA Adapter Set, 8GB cache Memory,

4x 600GB/15k FC Array Group, 1x Spare HDD,
Array Manager +9TB LTU, BC +5TB LTU, CA Jrn +10TB LTU)

IBM Media: 1000x LTO6 data 1 ZA 190 336 € 177,07 €

Upgrade TS3500
(1x D53 frame, 4x LTO6 FC drive, 1x S54 HD frame)

IBM Media: 400x LTO6 data 1 BA-L 76 134 € 70,83 €

Upgrade TS3500
(1x D53 frame, 4x LTO6 FC drive)

ETH prepínač 1 ZA 9 946 € 9,25 €
IBG Kamerový a bezpečnostný systém 1 ZA 44 676 € 41,56 €
IBG Kamerový a bezpečnostný systém 1 ZA 4 508 € 4,19 €
Prepínač napájacích zdrojov 1 ZA 8 537 € 7,94 €

330 743 € x

HP C-Series MDS9000 Addons

MDS9000 18 FC+4IP ports Module, 2x FCIP LTU, 4Gb SW SFP Modules

HP MDS 9500 MPS 18/4 FCIP Module LTU BA-H x
HP MDS9000 4Gb FC SFP 4pk Shrt Rnge XCVR BA-H x
HP MDS 9000 18 FC w/4 IP Ports Module BA-H x

HP XP24000 Upgrade (FRHB075665)

4x 600GB 15k Array Group (16x 600GB/15k FC HDD), 1x 450GB Spare HDD, XP Array Manager 7TB 

LTU

Structured Solution Program Identifier BA-H x
HP XP24000 Upgr 600GB 15K FC Array Group BA-H x
HP XP24000 Upgr 600GB 15K FC Spare Disk BA-H x
HP XP Array Manager 1TB 32-63TB LTU BA-H x
ASA 5540 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES 1 ZA 49 075 € 45,66 €
AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M ZA x
ASA 5500 Series Software Version 8.4 for ASA 5510-5550, DES ZA x
Cisco VPN Client Software (Windows, Solaris, Linux, Mac) ZA x
ASA 5540 VPN Premium 5000 IPsec User License (7.0 Only) ZA x
ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) ZA x
ASA/IPS SSM Slot Cover ZA x
ASA 180W AC Power Supply ZA x
ASA 5500 AnyConnect Client + Cisco Security Desktop Software ZA x

17 090 921 €

15 900,00 €

ZA = Univerzitná ul. č. 1, Žilina

BA-H = Bratislava, Hanulova 5/B

BA-L = Bratislava, Lamačská 8/A

BA-nSlob = Bratislava, námestie Slobody 17

TT = Trnava, SIX TT, Pavlínska 16

83,59 €

Suma poisteného majetku spolu

Výška poistného za 12 mesiacov v EUR bez DPH

178,45 €

58,41 €

238,01 €

109,68 €

342,78 €

152,25 €

108,86 €

7,36 €

BA-H

10,49 €

14,41 €

49,16 €

151,24 €

244,18 €

1 89 852 €

BA-L

BA-L

BA-L

BA-L

BA-L

Prepojenie lokalít

1 191 816 €BA-H

1 163 651 €

1 117 012 €

ZA

BA-L

1 117 896 €

1 368 452 €

ZA

BA-H

1 7 913 €

1 255 841 €

BA-L

ZA

1 262 471 €

1 62 788 €BA-L

4 15 485 €

8 52 841 €

2 162 563 €

2 11 276 €



Spôsob zabezpečenia majetku (Spôsob zabezpečenia proti odcudzeniu 
a vandalizmu): 
 

 
Dvere objektov, v ktorých sa poistené veci nachádzajú sú uzamknuté funkčným zámkom 
s cylindrickou vložkou alebo elektromagnetickým zámkom. Okná a iné otvory sú 
uzatvorené z vnútornej strany miestnosti tak, že ich nie je možné z vonku otvoriť bez ich 
mechanického poškodenia alebo zničenia. Okná musia byť riadne zabezpečené 
uzatváracím mechanizmom. 
 
V dátovom centre Žilina všetky miesta sú chránené kamerovým systémom , ktorý sa 
nahráva. Miestnosti sú vybavené snímačom pohybu, ktorý pri narušení spúšťa alarm cez 
GSM bránu a zároveň tento systém je pripojený na centrálny pult ochrany objektov 
policajného zboru. Dojazd policajtov do 5 minút. Vstupy do miestností sú vybavené 
špeciálnymi bezpečnostnými dverami a systémom čípovej kontroly vstupov. Služba SBS 
vykonáva pravidelné obchôdzky objektu.  Systém ochrany 100%.  
 
V digitalizačnom pracovisku je miesto poistenia chránené kamerovým systémom, ktorý sa 
nahráva. Miestnosť je vybavená snímačom pohybu. Systémy sú vyvedené na velín 
k stálej strážnej službe SBS. Systém ochrany 100%. 
 
V dátovom centre na Hanulovej je stála strážna služba SBS budovy Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu. Objekt dátového centra je chránený kamerovým systémom.  
 
Všetky poistené technológie majú systém ochrany formou hlásení emailu a SMS 
zodpovedným pracovníkom. Toto hlásenie je aktivované v prípade odpojenia príslušného 
zariadenia zo systému. 
 

Bratislava, SIX námestie Slobody 17 – chránené kamerovým systémom 
 
Trnava, SIX TT, Pavlínska 16 – objekt chránený špeciálnymi bezpečnostnými vstupmi  
 

V dátovom centre Žilina a v priestoroch dátového centra na Hanulovej v Bratislave je 
miesto poistenia, v ktorom sú umiestnené  technológie dátového centra  vybavené 
samohasiacim systémom so signalizáciou zadymenia a požiaru. Systém je napojený na 
GSM bránu, ktorá odosiela automaticky SMS na SBS a zamestnancom dátového centra. 
Požiarne snímače sú rozmiestnené podľa projektovej dokumentácie v súlade 
s požiadavkami na funkčnosť systému a bezpečnostnými predpismi. Miestnosti, kde je 
umiestnená technológia, sú pokryté SHZ 100%. Z celkovej plochy je pokrytých SHZ 80%.  
V digitalizačnom pracovisku Bratislava je taktiež požiarna signalizácia zadymenia 
a požiaru v celej budove bez samočinného hasiaceho systému a v budove je stála služba 
SBS, ktorá na základe signalizácie a smerníc koná opatrenia k uhaseniu požiaru. 
Pokrytých 100% plochy.  
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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

Poistenie majetku, ktoré poskytuje  OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ 
ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu sa riadi všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, týmito všeobecnými poistnými podmienkami (ďalej len „VPPM“), osobitnými 
poistnými podmienkami pre jednotlivé druhy poistenia a poistnou zmluvou. Ak je to dohodnuté 
v poistnej zmluve, súčasťou poistnej zmluvy sú aj zmluvné dojednania. Všeobecné poistné 
podmienky, osobitné poistné podmienky a zmluvné dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou 
poistnej zmluvy. 
 

Článok 2 
Poisťovateľ, poistník, poistený 

1. Poisťovateľom sa rozumie OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA 
S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom Plynárenská 1, 821 09 
Bratislava, Slovenská republika IČO: 47 243 597, zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I oddiel Po, vložka číslo 2154/B (ďalej len „poisťovateľ“). 
Zriaďovateľ: SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A., Str. 
Nerva Traian Nr. 3, Sectorul 3, Bloc M 101 Bukurešť – Registrovaná obchodným registrom 
vedeným Národným úradom pre obchodný register, Úradom pre obchodný register pri 
Okresnom súde v Bukurešti, číslo zápisu: J40/305/1991. 

2. Poistníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú 
zmluvu a je  povinná platiť poistné. 

3. Poisteným je fyzická alebo právnická osoba, na ktorej majetok sa poistenie vzťahuje. 
Poistený a poistník môžu byť totožnou osobou. 

 
Článok 3 

                                             Územná platnosť poistenia 
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, pri ktorých nastane škoda na území Slovenskej 
republiky, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.  
 

Článok 4 
Vznik, trvanie, zmeny a zánik poistenia 

1. Poistnou dobou sa rozumie čas, na ktorý sa poistná zmluva uzavrie. Časť poistnej doby 
dohodnutá v poistnej zmluve, za ktorú sa platí poistné je poistné obdobie. Pri poistení na 
dobu určitú sú poistná doba a poistné obdobie totožné. 

2. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak: 
a) poistenie vzniká od 00:00 hod. prvého dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej 

zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednaný iný, neskorší dátum vzniku 
poistenia, 

b)  poistným obdobím je jeden rok (1 poistný rok, t.j. 365 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní, resp. 366 dní v priestupnom roku), 

c) poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
3. Poistenie zanikne: 

a) uplynutím doby dohodnutej v poistenej zmluve (poistenie na dobu určitú),  
b) písomnou  výpoveďou jednej zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia, 

ak je výpoveď doručená druhej strane najneskôr šesť týždňov pred koncom 
poistného obdobia,  

c) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán 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 poisťovňa má právo  na 
pomernú časť poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia, 

 d) výpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia 
 poistného plnenia alebo jeho zamietnutia alebo odmietnutia. Výpovedná lehota 
 je  osemdenná odo dňa jej doručenia druhej strane a jej uplynutím poistenie 
zanikne, 

 e) výpoveďou poisťovateľa do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa poisťovateľ dozvedel 
 o zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom (dotazníky, písomná a e-mailová 
komunikácia vrátane príloh) pre uzatvorenie poistnej zmluvy, pokiaľ zmluvné strany 
 neakceptujú uvedené zmeny úpravou poistnej zmluvy; poistenie v takom prípade 
zanikne doručením výpovede poistníkovi,   

 f)  ukončením podnikateľskej činnosti (t.j. dňom vstupu do likvidácie alebo dňom 
začatia konkurzného konania), zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť,
 zánikom poisteného resp. poistníka, 

 g) smrťou poisteného, 
 h) ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane, t.j. zánikom poistenej veci (napr.  
  jej úplným zničením (totálna škoda), krádežou), 
 i)  písomnou dohodou zmluvných strán. 
4. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného ak: 
 a)  poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do 

troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, 
 b) poistné za 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 jeho nezaplatenia.  

 To isté platí aj keď bola zaplatená len časť poistného. 
5. Poistenie zanikne odmietnutím poistného plnenia ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej 
 udalosti,  že  jej príčinou  je  skutočnosť,  ktorú pre  vedome   nepravdivé  alebo  neúplné 
 

 
 
 odpovede (v dotazníku, písomnej a e-mailovej komunikácii vrátane príloh) nemohol zistiť  
 pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná. 
6. Poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinnosti 

poistníka resp. poisteného „odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky 
poisťovateľa týkajúce sa dojednávania poistenia“, ak pri pravdivom a úplnom 
zodpovedaní otázok by poisťovateľ poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo si môže 
poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil, inak právo 
zanikne. 

7. Pri poistení veci, ktorá bola v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré zaniklo 
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho toho z manželov, ktorý uzavrel poistnú zmluvu 
o poistení veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vstupuje do 
poistenia na jeho miesto pozostalý manžel/-ka, ktorý je naďalej vlastníkom alebo 
spoluvlastníkom poistenej veci. To isté sa vzťahuje aj na súbor poistených vecí.  

8. Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov inak ako je uvedené v bode 7 tohto 
článku, poistenie majetku prechádza na toho z manželov, ktorý sa stal výlučným 
vlastníkom veci, ktorá bola v bezpodielovom spoluvlastníctve, na každého z manželov 
v časti, v ktorej sa stal výlučným vlastníkom veci, na ktorú sa poistenie majetku 
vzťahovalo. 

9. Poistenie zaniká zmenou osoby vlastníka poistenej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci ako 
aj zmenou správy veci alebo užívania veci. Ak je poistený súbor vecí, poistenie zanikne len 
vo vzťahu k veci, ktorá prestala byť súčasťou poisteného súboru vecí. 

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

Článok 5 
Výluky z poistenia 

1. Poistenie sa nevzťahuje na škody a náklady akejkoľvek povahy spôsobené alebo 
 vyplývajúce z príčinnej súvislosti s/so: 
 a) následkom vojnových udalostí (bez ohľadu na to, či vojna bola alebo nebola 

 vyhlásená), vyhlásením  výnimočného stavu, aktom zahraničného nepriateľstva, 
 revolúciou, povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským  prevratom, 
 občianskou vojnou, demonštráciou, zabavením, rekviráciou pre vojenské účely  
 alebo represívnymi  zásahmi štátnych orgánov alebo verejnej správy, 

 b)  vnútornými nepokojmi, štrajkom, výlukou z práce, 
 c) teroristickým aktom akejkoľvek povahy (t.j. násilného politicky, sociálne, 

 ideologicky alebo nábožensky  motivovaného konania, alebo iných podobných 
 pohnútok) vrátane škôd a nákladov spôsobených pri vykonávaní  opatrení  
 na kontrolu, prevenciu, potlačenie, zabránenie, alebo inak  sa vzťahujúcim 
 k teroristickému aktu, 

 d) následkom pôsobenia jadrovej energie, jadrového žiarenia akéhokoľvek druhu 
 alebo rádioaktívnou kontamináciou, t.j.: 

  da) z pôsobenia zbrane fungujúcej na báze atómového alebo nukleárneho 
   štiepenia, jadrovej fúzie alebo inej podobnej reakcie, 
  db)  z rádioaktívnych, toxických a inak riskantných alebo kontaminujúcich 
   vlastností nukleárneho reaktoru, zariadenia, komponentu alebo nukleárnej 
   montáže, 
     dc) ionizujúcim žiarením alebo kontamináciou z jadrového paliva, jadrového 
   odpadu alebo zo spaľovania rádioaktívneho odpadu. 
 e)  znečistením, kontamináciou vrátane presakovania, a zamorením vôd, resp. 

životného prostredia, 
  f) úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania alebo vedomou 

nedbanlivosťou poistníka resp.  poisteného alebo inej osoby konajúcej  
na ich podnet alebo pokyn, osoby blízkej poistníkovi resp. poistenému alebo osoby 
žijúcej v spoločnej  domácnosti s poistníkom resp. poisteným,  

  g) vedomým požitím alkoholu, drog alebo zneužitím liekov poistníkom resp.  
poisteným alebo inou osobou konajúcej na ich podnet alebo pokyn, osobou blízkej 
poistníkovi resp. poistenému alebo osobou žijúcej v spoločnej domácnosti 
s poistníkom resp. poisteným,  

 h)  vadou alebo nedostatkom, ktorými 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,  

 i)  stratou, poškodením, zničením, poruchou, vymazaním, skreslením  
 alebo modifikáciou elektronických dát alebo softvérového vybavenia z akejkoľvek 
 príčiny (zahŕňajúc, ale nie limitujúc na počítačové vírusy) alebo znížením 
 použiteľnosti,  funkčnosti alebo ceny vyplývajúcich z toho,  

 j)  následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, teplotných, chemických, elektrických 
 a mechanických vplyvov, 

 k) v dôsledku korózie, oxidácie, kavitácie, erózie, usadenín všetkých druhov  
 alebo únavou  materiálu, 

 l)  trvalým vplyvom prevádzky, prirodzeným opotrebovaním alebo starnutím, 
 predčasným opotrebovaním, 

 m)  hubami, plesňami alebo podobnými organizmami a akýmikoľvek vedľajšími 
 produktmi alebo zamorením z nich vzniknutých (napr. mykotoxíny, spóry), 

 n)  akejkoľvek priamej alebo nepriamej súvislosti s azbestom, 
 o)  pohybmi pôdy spôsobených ľudskou činnosťou (napr. vibrácie, sadanie pôdy), 
 p)  akýmkoľvek rozhodnutím štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy  

 alebo súdnym rozhodnutím (alebo  inými úradnými opatreniami), uskutočnenými 
 na iné účely než na zamedzenie vzniku alebo zmenšenie rozsahu poistnej  udalosti, 



   
  

  

VPPM 06/2013  2/4 

 q) stratou alebo znížením historickej, kultúrnej, umeleckej alebo zberateľskej 
  hodnoty, 
 r) čistými finančnými škodami, 
 s) zmluvnými pokutami, úrokmi z omeškania, akýmikoľvek inými sankciami, zárukami 

alebo garanciami (produktové záruky,  finančné plnenie a pod.), úvermi.   
 

Článok 6 
Poistná hodnota, poistná suma, limit plnenia, poistene na prvé riziko 

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 v mieste poistenia vynaložiť  

 na znovunadobudnutie novej veci rovnakého alebo porovnateľného druhu 
 a kvality, 

 b)  časová hodnota – nová hodnota znížená o sumu zodpovedajúcu stupňu 
 opotrebenia alebo iného znehodnotenia veci, 

 c)  iná hodnota dohodnutá v poistnej zmluve. 
3.  Predmet poistenia je poistený na novú hodnotu, pokiaľ jeho miera opotrebenia  
 alebo iného znehodnotenia nepresiahne 60%. Pokiaľ miera opotrebovania alebo iného
 znehodnotenia presiahne 60% predmet poistenia je poistený na časovú hodnotu. 
4.  Poistná hodnota zásob je suma, ktorú treba vynaložiť na znovuobstaranie vecí patriacich 

do zásob alebo suma, ktorú treba vynaložiť na výrobu vecí rovnakého alebo 
porovnateľného druhu a kvality ako sú veci patriace do poistených zásob pričom poistná 
hodnota zásob zodpovedá vždy nižšej sume. 

5.  Poistná suma je maximálnou hranicou poistného plnenia za 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. 

6.  Celková poistná suma pri poistení súboru alebo výberu vecí uvedená v poistnej zmluve 
 je súčtom poistných súm jednotlivých vecí, ktoré tvoria poistený súbor alebo výber vecí. 
7.  Poistnú sumu stanovuje a za jej správnosť zodpovedá poistník. 
8.  V poistnej zmluve môžu byť dohodnuté limity poistného plnenia pre jednotlivé poistené 
 veci, súbory a výbery vecí, a pre jednotlivé poistné riziká. Tento spôsob musí byť  výslovne 
 uvedený v poistnej zmluve. Limit plnenia nie je možné dojednať pre krátkodobé poistenie.  
9. Poistením na prvé riziko sa rozumie prípad ak sa po dohode oboch zmluvných strán 
 dojednáva poistná suma nižšia, ako je poistná hodnota poisťovanej veci, súboru  
 alebo výberu vecí. Tento spôsob musí byť výslovne uvedený v poistnej zmluve. Pokiaľ  
 bolo  dojednané poistenie prvého rizika, poisťovateľ pre toto poistenie prvého rizika 
 neuplatňuje podpoistenie. 
10. Dojednaná poistná suma v poistení na prvé riziko alebo v poistení s dohodnutým limitom  

poistného plnenia je hornou hranicou poistného plnenia poisťovne  pre jednu a všetky 
poistné udalosti, ktoré nastanú v jednom poistnom období. 

 
Článok 7 
Poistné 

1. Poistné je zmluvne dohodnutá cena za poskytovanú poistnú ochranu zo strany 
poisťovateľa, ktoré uhrádza poistník v termínoch splatnosti dohodnutých v poistnej 
zmluve. Termín splatnosti poistného a jeho výška musia byť uvedené v poistnej zmluve. 
Výšku poistného stanovuje poisťovateľ. 

2. Poistné je stanovené sadzbou z poistnej sumy alebo limitu plnenia.  
3. Poisťovateľ má právo na poistné za časový interval od vzniku do zániku poistenia. Ak 

zanikne poistenie pred uplynutím poistného obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené, 
poisťovateľ je povinný zvyšujúcu časť poistného vrátiť. Ak nastala poistná udalosť a dôvod 
ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poisťovateľovi poistné do konca poistného obdobia, 
v ktorom poistná udalosť nastala. 

4.   Pri platení poistného prostredníctvom pošty, finančného ústavu alebo elektronickým 
bankovým prevodom sa uhradením poistného rozumie deň pripísania finančných 
prostriedkov na bankový účet poisťovateľa. 

5. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné za poistné obdobie 
v polročných alebo štvrťročných splátkach. Ak bolo dohodnuté platenie poistného 
v splátkach platí, že nezaplatením splátky poistného sa dňom nasledujúcim po dni jej 
splatnosti stáva splatným poistné za celé poistné obdobie, ak poisťovateľ toto svoje právo 
uplatní do dňa splatnosti nasledujúcej splátky. 

6. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, má poisťovateľov právo požadovať úroky 
z omeškania za každý deň omeškania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.  

7. Ak nastane poistná udalosť v čase kedy je poistník resp. poistený v omeškaní s platbou 
poistného, vzniká poisťovateľovi právo odpočítať čiastku zodpovedajúcu dlžnému 
poistnému vrátane úrokov z omeškania z poistného plnenia. 

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

9. Ak bolo poistene dojednané na viac rokov a z toho dôvodu bola poskytnutá zľava 
z poistného (dobová zľava), avšak z dôvodu na strane poistníka resp. poisteného dôjde 
k zániku poistenia  pred uplynutím dojednanej doby poistenia, poisťovateľ má právo na 
doplatok poistného vo výške dobovej zľavy poskytnutej z dôvodu dojednania poistenia na 
viac rokov (poistných období). 

10. Ak dôjde v priebehu poistného obdobia k zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom  
pri stanovení výšky poistného, je poisťovateľ oprávnený dňom tejto zmeny upraviť 
poistníkovi výšku poistného a to aj spätne ku dňu tejto zmeny. 

 
Článok 8 

Poistné plnenie 
1.    Poistné plnenie je finančné plnenie, ktoré poisťovateľ uhradí za poistnú udalosť, 

v dôsledku ktorej vznikne poistenému právo na poistné plnenie. Poisťovateľ poskytne 
poistné plnenie v mene platnej na území Slovenskej republiky. Pri prepočte cudzej meny 
na menu platnú na území Slovenskej republiky sa použije výmenný kurz  Národnej banky 
Slovenska platný ku dňu vzniku poistnej udalosti. 

2. Poistná udalosť je akákoľvek náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa príslušných 
ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecných poistných podmienok, 
osobitných poistných podmienok, zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy spojená 
povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie. Náhodnou škodovou udalosťou je taká 
udalosť, ktorá nastane v mieste poistenia počas trvania poistenia náhle a nečakane, 

o ktorej v čase dojednania poistnej zmluvy poisťovateľ a poistený predpokladajú, že môže 
nastať, avšak nie je isté či vôbec nastane a kedy nastane. 

3.   Ak príde k poškodeniu, zničeniu, strate alebo odcudzeniu veci poistnou udalosťou, vzniká 
poistenému právo, aby mu poisťovateľ poskytol poistné plnenie vo výške obvyklej miestu 
a času, zodpovedajúcej primeraným nákladom na opravu alebo znovuobstaranie veci  
alebo nákladom, ktoré je treba vynaložiť na výrobu veci rovnakého druhu a kvality, 
vrátane nákladov spojených s umiestnením alebo osadením opravenej, znovuobstaranej  
alebo znovuvyrobenej veci na miesto, kde sa nachádzala pred poistnou udalosťou pričom  
pre výšku poskytnutého poistného plnenia je rozhodujúca nižšia z týchto súm, najviac 
však do výšky poistnej sumy alebo limitu poistného plnenia stanovených v poistnej 
zmluve. Primeraným nákladom na opravu veci je cena opravy veci, ktorá je v dobe 
poskytnutia poistného plnenia obvyklá v mieste poistenia a nepresiahne poistnú hodnotu 
veci. Do primeraných nákladov sa nezahŕňajú odmeny za prácu nadčas, v noci, v dňoch 
pracovného pokoja a voľna, expresné príplatky a cestovné náklady technikov a expertov 
zo zahraničia, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.  

4. Poistné plnenie za zásoby vyrobené poisteným alebo exspirované zásoby je obmedzené  
ich dosiahnuteľnou predajnou cenou. 

5. Ak dôjde poistnou udalosťou k poškodeniu, zničeniu,  strate alebo odcudzeniu poistených 
listinných cenných papierov, peňazí alebo cenín, uhradí poisťovateľ:  

 a) v prípade 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 a to v menovitej hodnote,  
v hodnote  vyjadrenej emisným kurzom alebo kurzom v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov, 

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

6.  Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu 
poistného obdobia, maximálne vo výške: 

 a)  poistnej sumy stanovenej pre príslušnú položku predmetu poistenia a poistné  
  obdobie, 
 b)  súhrnného limitu poistného plnenia dojednaného pre príslušnú poistenú vec,  
  súbor alebo výber poistených vecí v poistnej zmluve. Pre výšku poskytnutého  
  poistného plnenia je rozhodujúca nižšia z uvedených súm. 
7. Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávajú vo vlastníctve poisteného a ich hodnota  

sa odpočítava od výšky poistného plnenia. 
8. Po vzniku poistnej udalosti sa zníži poistná suma pre príslušnú položku predmetu 

poistenia za poistné obdobie o výšku vyplateného poistného plnenia ak nie  
je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Výška poistnej sumy môže byť  
na návrh poistníka pri doplatení poistného upravená. 

9. Ak príde k zničeniu alebo strate veci poistenej na novú hodnotu, poskytne poisťovateľ 
poistné plnenie presahujúce časovú hodnotu, len ak poistený do troch rokov od poistnej 
udalosti zrealizuje znovuobstaranie veci rovnakého druhu a kvality v mieste poistenia,  
resp. aj na inom mieste Slovenskej republiky, ak nie je jej znovuobstaranie v mieste 
poistenia realizovateľné z dôvodov právnych alebo ekonomických.  

10. Poisťovateľ uhradí primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v mieste vzniku 
poistnej udalosti v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou na opatrenia  vykonané 
poisteným na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej škody  
alebo na zmiernenie následkov škody, vrátane opatrení neúspešných, ak boli primerané 
okolnostiam. Náhrada týchto nákladov spoločne s poistným plnením za poškodené veci je 
ohraničená dojednanou poistnou sumou alebo limitom plnenia pre jednotlivé položky 
predmetov poistenia dohodnutého pre poistenú vec, ktorá bola poistnou udalosťou 
ohrozená, alebo pre poistenú vec, ktorej sa vynaložené náklady týkali. Ak boli tieto 
opatrenia vykonané na pokyn poisťovateľa, sú hradené aj nad dojednanú poistnú sumu 
alebo limit plnenia. Poisťovateľ neuhradí náklady vynaložené na bežnú starostlivosť, 
údržbu, alebo ošetrovanie poistenej veci.  Náklady na zásah hasičov alebo iných osôb, 
ktoré sú povinné zasiahnuť vo verejnom záujme, poisťovateľ nehradí. 

11. Ak vznikne poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie vznikom poistnej udalosti, 
tak poistenému, ktorý je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) vyplatí 
poisťovateľ poistné plnenie bez DPH. Poistenému, ktorý 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. 

12. Ak dôjde k poškodeniu, zničeniu , strate alebo odcudzeniu poistených vecí tvoriacich celok 
(napr. zbierka) nezohľadňuje sa zníženie hodnoty celku, ale iba poškodenie, zničenie, 
strata alebo odcudzenie jednotlivých poistených vecí.  

13. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie za vedomé porušenie povinností uvedených vo 
všeobecných poistných podmienkach viď. Čl.12, osobitných poistných podmienkach, 
zmluvných dojednaniach a poistnej zmluve primerane znížiť, ak toto malo podstatný vplyv 
na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov; a to podľa toho, aký 
vplyv malo porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť. 

14. Ak poistený uvedie poisťovateľa do omylu o okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku  
na poistné plnenie alebo jeho výšky, nie je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie 
zo škodovej udalosti. 

15. Poistné plnenie je splatné do 15 dní po skončení vyšetrovania poisťovateľom, nutného na 
zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie. 

16. Poisťovateľ má právo odpočítať od poistného plnenia sumu zodpovedajúcu dlžnému 
poistnému a ďalším splatným pohľadávkam poisťovateľa. 

 
Článok 9 

Podpoistenie 
1. Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma poistenej veci nižšia ako je jej poistná 

hodnota, má poisťovateľ právo znížiť poistné plnenie v rovnakom pomere, v akom je 
poistná suma ku poistnej hodnote poistenej veci. 

2.  Ustanovenie bodu 1 tohto článku sa neuplatňuje v prípade dojednania poistenia na prvé 
riziko v zmysle Čl.6 bod 9. 

 
Článok 10 
Vinkulácia 

1.  Poistné plnenie z poistnej udalosti je možné vinkulovať v prospech tretej osoby, t. zn.,  
že poistné plnenie poisťovateľ vyplatí tretej osobe (ďalej len „vinkulačný veriteľ“), v ktorej 
prospech bolo poistné plnenie vinkulované. Uhradením plnenia vinkulačnému veriteľovi 
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splní poisťovňa svoj záväzok voči oprávnenej osobe k vyplateniu poistného plnenia podľa 
poistnej zmluvy.  

2.  Vinkulácia poistného plnenia môže byť vykonaná len na základe písomnej žiadosti 
poistníka. Ak je poistník odlišný od poisteného možno vinkulovať plnenie len so súhlasom 
poisteného. 

 
Článok 11 

Spoluúčasť 
1.  Spoluúčasť predstavuje čiastku dohodnutú v poistnej zmluve, ktorou sa poistený podieľa 

na poistnom plnení z každej poistnej udalosti. Spoluúčasť môže byť vyjadrená pevnou 
čiastkou, percentom, časovým úsekom alebo ich kombináciou.  

2.  Ak celková výška poistného plnenia nepresahuje dohodnutú spoluúčasť, poisťovateľ 
poistné plnenie neposkytne.  

3. Pri spoluúčasti vyjadrenej časovým úsekom poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, 
pokiaľ  dĺžka trvania škody nedosiahne minimálne dĺžku časového úseku dohodnutého 
ako spoluúčasť. Ak je dĺžka trvania škody dlhšia  ako dohodnutý časový úsek, poisťovateľ 
poskytne poistné plnenie za prevyšujúcu dobu časového úseku dohodnutého ako 
spoluúčasť.      

 
Článok 12 

Povinnosti poistníka, poisteného a poisťovateľa 
1. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi je poistník  

a poistený povinný: 
 a)  umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám vstup do poistených 

objektov a umožniť im tým posúdiť rozsah poistného rizika, ďalej je povinný 
poisťovateľovi alebo ním povereným osobám predložiť k nahliadnutiu projektovú, 
požiarnotechnickú, účtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniť preskúmanie 
činnosti a funkčnosti zariadení slúžiacich na ochranu poisteného majetku, 

 b)  odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa,  
 ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia, 

 c)  bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v náležitostiach, 
ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy a to najmä ale nielen, zmeny 
prevádzkovej činnosti, druhu a rozsahu poistného rizika, poistnej hodnoty 
poistených vecí, miesta poistenia, 

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

 e) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie s krytím rovnakého predmetu 
 poistenia na rovnaké riziko u iného poisťovateľa a oznámiť jeho obchodný názov, 
 výšku poistnej sumy a limitov poistného plnenia,  

 f)  viesť účtovnú evidenciu poistených vecí uvedených v poistnej zmluve  
a túto evidenciu mať uloženú tak, aby v prípade vzniku poistnej udalosti nemohla 
byť poškodená, zničená, stratená alebo odcudzená spolu s poistenými vecami, 

 g) udržiavať poistené veci v dobrom technickom stave, dodržiavať ustanovenia 
 technických noriem a predpisov, všeobecne záväzných právnych predpisov, 
 VPPM, príslušných osobitných poistných podmienok, zmluvných dojednaní 
 a poistnej zmluvy, 

  h) oznámiť písomne poisťovateľovi zmenu poistnej hodnoty poistenej veci, súboru  
 alebo výberu poistených veci, ak došlo v čase trvania poistenia k jej navýšeniu o viac 
 ako 10%, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti  
 má poisťovateľ právo uplatniť podpoistenie v zmysle Čl.9 týchto VPPM,  

 i)  platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, v prípade platenia 
poistného prostredníctvom pošty, peňažného ústavu alebo elektronickým 
bankovým prevodom  dodržiavať zúčtovacie dáta pre platbu poistného určeného 
poisťovateľom,  

  j)  poistník je povinný bezodkladne po uzatvorení poistnej zmluvy oboznámiť 
poisteného  s obsahom týchto VPPM, osobitných poistných podmienok, zmluvných 
dojednaní a poistnej zmluvy. 

2. V prípade vzniku škody je poistený povinný: 
 a)  bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi a toto oznámenie doložiť najneskôr  

 do 5 dní v písomnej forme, 
 b)  bezodkladne oznámiť polícii vznik škody, ktorá nastala za okolností vzbudzujúcich 

 podozrenie zo spáchania trestného činu a umožniť poisťovateľovi prístup  
 k vyšetrovaciemu spisu polície, 

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

 d)  nemeniť stav vzniknutý škodou bez súhlasu poisťovateľa, ak to nie je nevyhnutné  
na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody alebo v rozpore so všeobecným 
záujmom. Poistený je povinný zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu a príčine 
vzniku škody a to napríklad vyšetrovaním políciou alebo inými vyšetrovacími 
orgánmi, fotografickým alebo filmovým  záznamom, 

  e)  zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej škody alebo iné obdobné práva  
 a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá, 

  f)  bezodkladne oznámiť poisťovateľovi nájdenie poistených vecí alebo ich zvyškov,  
ktoré boli stratené alebo odcudzené  v súvislosti s poistnou udalosťou a pri prevzatí 
týchto vecí do svojho vlastníctva je povinný vrátiť celé poskytnuté poistné plnenie, 
alebo zodpovedajúcu časť poistného plnenia, najneskôr do 30 dní odo dňa nájdenia  

  poistených vecí, alebo ich zvyškov v závislosti od toho, či bola nájdená poistená vec,  
  alebo jej zvyšky. Ak boli poistené veci poškodené v dobe od poistnej udalosti do 

doby ich nájdenia, náklady na opravu takto poškodenej poistenej veci hradí 
poisťovateľ ako v prípade poistnej udalosti,  

 g)  bezodkladne začať umorovacie alebo iné obdobné konanie listinných cenných 
papierov,  vkladných a šekových knižiek,  platobných kariet, cenín a iných 
obdobných dokumentov, zničených, stratených alebo odcudzených pri poistnej 
udalosti. 

3. Ďalšie povinnosti poisteného môžu byť stanovené v osobitných poistných podmienkach 
a/alebo poistnej zmluve. 

4.  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  

 ku zisteniu rozsahu a výške svojej povinnosti poskytnúť poistné plnenie,  

 c)  po obdržaní všetkých dokumentov a ostatných nevyhnutných náležitostí, podkladov  
a informácií potrebných k ukončeniu šetrenia potrebného ku zisteniu rozsahu a 
výšky poisťovateľovej povinnosti poskytnúť poistné plnenie, ukončiť toto šetrenie 
najneskôr do pätnástich pracovných dní, 

 d)  vrátiť poistníkovi resp. poistenému originálne doklady, ktoré si vyžiada, ak nie sú 
nutnou súčasťou spisu, 

 e)  umožniť poistníkovi resp. poistenému vo vopred stanovenom termíne nahliadnuť 
do spisového materiálu týkajúceho sa jeho poistnej udalosti. Poskytnúť  poistníkovi 
na základe písomnej žiadosti kópiu dokumentov zo spisu škodovej udalosti alebo 
poistnej udalosti, pričom náklady na ich vyhotovenie znáša poistník, 

  f)  zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvie pri dojednávaní poistenia,  
jeho správe a pri vyšetrovaní poistných udalostí. Poskytnúť tieto informácie môže 
tretím osobám len so súhlasom poistníka resp. poisteného, pokiaľ tak stanovuje 
právny predpis, ak je to nevyhnutné na správu poistenia alebo šetrenia potrebného 
ku zisteniu rozsahu a výšky poisťovateľovej povinnosti poskytnúť poistné plnenie.  

 
Článok 13 

Dôsledky porušenia povinností 
1. Ak poistník, poistený, alebo oprávnená osoba vedome alebo následkom požitia alkoholu,  

návykových látok, alebo zneužitím liekov poruší povinnosti uvedené v Čl. 12 bodoch 1,2 
alebo 3 a toto porušenie podstatne prispeje k vzniku poistnej udalosti alebo k väčšiemu 
rozsahu jej následkov, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie primerané znížiť a to 
podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť. 

2.  Ak poistený zmarí možnosť, alebo neposkytne poisťovateľovi potrebnú alebo požadovanú 
súčinnosť na to, aby poisťovateľ mohol uplatniť právo na náhradu škody voči tretej osobe  
(Čl.12 bod 2 písm. e)), alebo ak sa prejavia následky takéhoto konania poisteného  
až potom, čo poisťovateľ poskytol poistné plnenie, poisťovateľ má voči poistenému okrem 
práva uvedeného v bode 1 tohto článku aj právo na vrátenie poistného plnenia, alebo 
jeho časti. 

3. Pokiaľ poisťovateľovi vznikne v dôsledku porušenia niektorej povinnosti  uvedených v 
Čl.12  bodoch 1, 2 alebo 3 škoda alebo poisťovateľ vynaloží v tejto súvislosti zbytočné 
náklady (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu voči poistníkovi alebo 
poistenému, ktorý porušením povinnosti spôsobil vznik takejto škody alebo zbytočných 
nákladov. 

 
Článok 14 

Zachraňovacie náklady 
1. Pokiaľ mal poistený  resp. poistník právnu povinnosť z dôvodov hygienických, 

bezpečnostných alebo verejného záujmu vykonať opatrenia na odpratanie poistnej veci, 
ktorá bola poškodená alebo zničená poistnou udalosťou, alebo pokiaľ poistený resp. 
poistník vynaložil primerané náklady na demoláciu, vypratanie a odvoz sute nutné na 
opravu alebo znovuobstaranie poistenej veci postihnutej poistnou udalosťou, nahradí mu 
poisťovateľ takto vynaložené náklady v plnej sume. Avšak celkové poistné plnenie za 
jednu poistnú udalosť môže aj s týmito nákladmi presiahnuť poistnú sumu alebo limit 
plnenia dojednaný pre poistenú vec, ktorej sa vynaložené náklady týkali najviac o 3%.  

2.  Poisťovateľ uhradí primerané náklady na dopravu súvisiace s opravou veci poškodenej 
poistnou udalosťou do najbližšej vhodnej opravovne. Tieto náklady sa hradia pri  doprave 
veci na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

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

 
Článok 15 

Znalecké konanie 
1. Poistený a poisťovateľ sa v prípade nezhody o výške poistného plnenia môžu dohodnúť, 

že jeho výška bude stanovená takzvaným znaleckým konaním. Znalecké konanie môže byť 
rozšírené i na ostatné okolnosti a skutočnosti, ktoré mohli mať vplyv na vznik práva na 
poistné plnenie. Poistený môže expertné konanie požadovať i jednostranným 
prehlásením voči poisťovateľovi.  

2. Zásady znaleckého konania: 
 a)  každá zmluvná strana písomne určí jedného znalca, ktorý voči nej nesmie mať 

 žiadne záväzky a neodkladne o ňom informuje druhú stranu; námietku proti 
 osobe znalca možno vzniesť do doby pred začatím jeho činnosti, 

  b) určení znalci sa ešte pred začiatkom svojej činnosti dohodnú na osobe tretieho 
 znalca, ktorý má rozhodujúci hlas v prípade nezhody, 

  c)  znalci určení poisteným a poisťovateľom vypracujú nezávisle na sebe znalecké 
 posudky o sporných otázkach, 

  d)  znalci svoje posudky odovzdajú poistenému a poisťovateľovi. Ak sa závery 
 posudkov od seba odlišujú, postúpi poistený obidva posudky znalcovi  
 s rozhodujúcim hlasom. Ten rozhodne o sporných otázkach a odovzdá svoje 
 rozhodnutie súčasne  poisťovateľovi i poistenému,  

 f) každá strana hradí náklady svojho znalca, náklady na činnosť znalca  
 s rozhodujúcim hlasom sa hradia rovnakým dielom. 

3.  Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a povinnosti poisťovateľa a poisteného 
stanovené právnymi predpismi, všeobecnými poistnými podmienkami, osobitnými 
poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a poistnou zmluvou. 

 
Článok 16 

Doručovanie písomností a forma právnych úkonov 
1. Písomnosti sa poisťovateľovi, poistníkovi a poistenému doručujú na poslednú známu 

adresu sídla (bydliska), resp. korešpondenčnú adresu poistníka a poisteného ak je odlišná 
od adresy sídla (bydliska) a poisťovateľ bol o tejto skutočnosti upovedomený. Poistník aj 
poistený sú povinní písomne oznámiť poisťovateľovi  zmenu svojej adresy bez zbytočného 
odkladu. 

2.  Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo poisteného. 
Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát“) sa 
považuje za doručenú dňom doručenia adresátovi. 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 uloženia 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. Ak adresát 
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odmietne písomnosť prijať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom, keď bolo jej 
prijatie odmietnuté. 

3.  Ak adresát preukáže, že mu písomnosť nemohla byť doručená z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa, môže na to poisťovateľ prihliadnuť s ohľadom na okolnosti prípadu. 

4.  Písomnosti poisťovateľa určené adresátovi alebo inej oprávnenej osobe sa doručujú 
spravidla poštou alebo iným subjektom oprávneným doručovať zásielky, môžu však byť 
doručené aj priamo poisťovateľom. 

5.  Právne úkony týkajúce sa poistenia majú písomnú formu, ak nie je uvedené inak 
v týchtoVPPM, osobitných poistných podmienkach, zmluvných dojednaniach alebo 
poistnej zmluve. 

6.  Oznámenie poistnej udalosti v zmysle zákona, resp. Čl.12 bod 2 písm. a) týchto  VPPM je 
možné podať taktiež telefonicky na telefónnom čísle poisťovateľa k tomuto účelu 
zriadenému; to však nezbavuje poisteného povinnosti podať oznámenia aj písomne na 
predpísanom tlačive poisťovateľa. 

7.  Telefonicky alebo elektronickou poštou je možné oznámiť zmenu adresy alebo sídla, 
zmenu obchodného mena alebo mena a priezviska poistníka alebo poisteného, resp. iné 
údaje ak to ich forma dovoľuje. Poisťovateľ má právo vyžiadať si doplnenie tohto 
oznámenia písomnou formou. 

 
           Článok 17 

Ochrana osobných údajov 
1. Poistený poskytuje údaje uvedené v poistnej zmluve poisťovateľovi v zmysle zákona č. 

8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon  
o poisťovníctve") na účely identifikácie zachovania možnosti následnej kontroly tejto 
identifikácie, na účely uzatvorenia tejto poistnej zmluvy a správy poistenia, na účel 
ochrany a domáhania sa práv poisťovateľa voči osobe poistného a dotknutých osôb, 
zdokumentovania činnosti poisťovateľa, vykonávania dohľadu nad poisťovateľom  
a na plnenie povinností a úloh poisťovateľa podľa zákona o poisťovníctve  
a/alebo osobitných právnych predpisov. 

2. Až do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo vzťahu založeného touto 
poistnou zmluvou dáva poistník/poistený svojím podpisom na poistnej zmluve 
poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracovaním týchto osobných údajov  
v informačnom systéme poisťovateľa na účely uvedené v bode 1 tohto článku,  
ako aj na účely likvidácie poistných udalostí, zaistenia, priameho marketingu, realizácie 
asistenčných služieb a na účely výkonu ďalších činností, ktoré sú predmetom činnosti 
subjektov, ktorým so súhlasom poisteného poisťovateľ osobné údaje poskytol, príp. 
sprístupnil.  

3. Ďalej poistený svojím podpisom na poistnej zmluve súhlasí s poskytnutím, sprístupnením 
a cezhraničným tokom týchto osobných údajov na vyššie uvedené účely zaisťovniam, 
subjektov patriacim do finančnej skupiny ASTRA, spoločnosti poskytujúcej asistenčné 
služby a ďalším zmluvným partnerom poisťovateľa a iným subjektom podnikajúcim v 
poisťovníctve, a to i mimo územia Slovenskej republiky.  

4. Súhlas je platný po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto 
zmluvy a dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi pre uchovávanie 
a archivovanie dokladov o vykonaných obchodoch medzi poisťovateľom a poistníkom. 
Poistník/poistený nie je oprávnený odvolať súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov 
pred uplynutím doby platnosti súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov. Poistník je 
oprávnený odvolať súhlas so spracúvaním a využívaním jeho osobných údajov na účely 
priameho marketingu. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely 
priameho marketingu nadobúda účinnosť jeden mesiac po doručení poisťovateľovi.  

5. Poistník/poistený je oprávnený uplatniť si práva dotknutej osoby podľa § 20 až 22 zákona 
o ochrane osobných údajov. 

6. Poistník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každú zmenu svojich 
osobných údajov a iných údajov uvedených v poistnej zmluve; v opačnom prípade sa má 
za to, že takáto zmena nenastala. 

 
Článok 18 

Výklad pojmov 
Za ceniny sa považujú poštové známky, kolky, losy, cestovné lístky a kupóny MHD, dobíjacie 
kupóny pre mobilné telefóny, diaľničné známky, stravovacie poukážky a pod.. 
 
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). 
 
Erózia je fyzikálny proces rozrušovania a odstraňovania časti zemského povrchu pôsobením 
vonkajších (exogénnych) činiteľov. 
 
Za hnuteľné veci sa považujú veci, ktoré nie sú nehnuteľnosťou a spĺňajú náležitosti týchto 
VPPM, osobitných poistných podmienok, zmluvných dojednaní  a poistnej zmluvy  aby mohli byť 
poistené. 
 
Kavitácia je hydrodynamická dutina, vytvorená v kvapaline pri prudkom lokálnom poklese 
okolitého tlaku. Po zániku podtlaku, ktorý ju vytvoril kavitácia zaniká implóziou. Kavitácia vzniká 
v technických zariadeniach pohybujúcich sa rýchlo v kvapaline (napr. na lopatkách lodných 
skrutiek, lopatkách turbín, v čerpadlách, v ohyboch rúr). 
 
Mykotoxíny sú toxické organické látky, ktoré sú produkované radou mikroskopických hub 
(plesní). 
 
Odmietnutím poistného plnenia v zmysle § 802 ods. 2 OZ sa rozumie prípad, keď 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 bola pre uzavretie 
poistnej zmluvy podstatná.  
 
Za peniaze sa považujú platné tuzemské a zahraničné bankovky a mince. 
 
Poistná zmluva je písomný dvojstranný právny úkon, na základe ktorého vzniká poistenie 
fyzických alebo právnických osôb. 
 
Poisťovateľom sa rozumie poisťovňa,  ktorá dojednáva poistenie a vykonáva jeho správu. 

Poškodenie poistenej veci je zmena jej stavu, ktorú je objektívne možné odstrániť opravou. 
Rekvirácia je úradné zaberanie, zabratie, zhabanie niečoho v čase výnimočnej potreby 
(napr. pre vojsko). 
 
Stratou poistenej veci rozumieme stav, keď poistený nezávisle na svojej vôli stratil možnosť 
disponovať s poistenou vecou.  
 
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. 
 
Škodou rozumieme fyzické poškodenie alebo zničenie poistenej veci, resp. majetkovú ujmu 
poisteného, ktorú je možno objektívne kvantifikovať v peniazoch. 
 
Teroristickým aktom rozumieme súhrn antihumánnych metód hrubého zastrašovania, použitím 
sily alebo rôznych foriem násilia. 
 
Nehnuteľnými vecami sú budovy a ostatné stavby vrátane ich stavebných súčastí 
a príslušenstva. 
 
Zamietnutie poistného plnenia znamená nevyplatenie poistného plnenia z dôvodu, že neboli 
splnené resp. boli porušené zákonne stanovené podmienky pre výplatu poistného plnenia (napr. 
nedošlo k poistnej udalosti). 
 
Zánik poistenia je ukončenie platnosti poistnej zmluvy resp. poistenia. 
 
Zásoby sú materiál, tovar, nedokončená výroba (okrem nedokončenej stavebnej výroby), 
polotovary a dokončené výrobky. Za zásoby sa nepovažujú cudzie veci svojím charakterom 
nespĺňajúce definíciu zásob a cennosti. 
 
Zničenie poistenej veci je zmena jej stavu, keď poistenú vec nie je možné ďalej používať na 
pôvodný účel a do takéhoto stavu ju nie je možné prinavrátiť. 
 

Článok 19 
Záverečné ustanovenia  

1. Od týchto VPPM sa je možné odchýliť v poistnej zmluve na základe dohody zmluvných 
strán, ak to nie je v jednotlivých  ustanoveniach inak. 

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

3.  Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto VPPM sa v otázkach účinnosti, výkladu 
a vykonávania  riadi právom Slovenskej republiky. Pre súdne spory z tejto poistnej 
zmluvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky. Uvedené platí tiež pre poistné 
riziká v zahraničí. 

4. Tieto VPPM nadobúdajú účinnosť dňom 20.06.2013. 
 
 
 
 
 

 

http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=rekvirácia
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=zhabanie
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=pre
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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Tieto osobitné poistné podmienky pre živelné poistenie (ďalej len „OPPZ“) doplňujú 
ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku (ďalej len „VPPM“) 
a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Živelné poistenie sa riadi príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, VPPM, týmito OPPZ, zmluvnými dojednaniami 
a poistnou zmluvou. 

2.  OPPZ dopĺňajú, prípadne nahrádzajú VPPM v ustanoveniach uvedených v týchto OPPZ. Ak 
sa ustanovenia OPPZ a ustanovenia VPPM vzájomne nevylučujú, poistenie sa riadi 
obidvomi. Ak sa ustanovenia OPPZ a ustanovenia VPPM vzájomne vylučujú, poistenie sa 
riadi týmito OPPZ. 

3.  Pre vzťahy a záležitosti, ktoré nie sú upravené OPPZ platia ustanovenia uvedené vo VPPM. 
 

Článok 2 
Predmet poistenia 

1. Predmetom poistenia sú jednotlivé hnuteľné a nehnuteľné veci, ich súbory alebo výbery 
uvedené v poistnej zmluve. Poistenie sa na tieto veci vzťahuje, ak nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak, iba za predpokladu, že sú evidované v účtovníctve poisteného alebo 
v inej evidencii poisteného v zmysle príslušných právnych predpisov. Poistenie sa vzťahuje 
aj na časť poisteného súboru hnuteľných vecí, ktorý poistený preukázateľne nadobudol, 
ale ešte ho bez zbytočného odkladu z objektívnych príčin neviedol vo svojej účtovnej 
evidencii. Evidencia poistených vecí v účtovníctve sa nevyžaduje, pokiaľ je poisteným 
fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom. 

2.  Pri poistení súboru vecí sa poistenie vzťahuje aj na veci, ktoré sa stali súčasťou tohto 
poisteného súboru po uzavretí poistnej zmluvy. Veci, ktoré prestali byť súčasťou súboru 
prestávajú byť poistené. 

3.  Ak je poistenou vecou budova alebo iný nehnuteľný majetok tak poistenie sa vzťahuje aj 
na všetky časti poistenej nehnuteľnosti, vrátane základov, pivničných múrov, pevne 
zabudovaných zariadení alebo pevne zabudovaného nábytku (stavebné súčasti), pevne 
zabudovaného vybavenia stavby (príslušenstvo stavby), ako napríklad výťahy, boilery, 
klimatizácie, palivové nádrže alebo kotly centrálneho vykurovania, ako aj na elektrickú 
zabezpečovaciu signalizáciu, ktorá zabezpečuje miesto poistenia za predpokladu, že je 
táto pevne pripevnená k poistenej nehnuteľnosti. Ak je poistenou vecou budova alebo 
stavba, poistenie sa vzťahuje aj na oplotenie poistenej budovy alebo stavby najviac však 
do výšky 1% z poistnej sumy poistenej budovy. 

4. Veci podľa bodu 3 sú predmetom poistenia len ak boli odovzdané do riadneho užívania na 
základe kolaudačného rozhodnutia. 

5.  Predmetom poistenia sú veci vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve poistníka resp. 
poisteného uvedeného v poistnej zmluve (ďalej len „vlastné veci“). 

6.  Ak je tak dojednané, sú predmetom poistenia aj cudzie veci, ktoré poistený uvedený 
v poistnej zmluve užíva na základe písomnej dohody (ďalej len „cudzie veci užívané“) 
alebo prevzal pri poskytovaní služby na základe písomnej zmluvy, objednávky alebo 
zákazkového listu (ďalej len „cudzie veci prevzaté“). 

7.  Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, toto poistenie sa nevzťahuje na: 
 a)  platné tuzemské a cudzozemské bankovky a mince (ďalej len „peniaze“), ktoré sú 

zákonnými peniazmi v zmysle príslušných právnych predpisov, drahé kovy 
a predmety z nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy, iné cennosti, 

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

 c)  písomnosti, plány, obchodné knihy, kartotéky, výkresy, dierne štítky, magnetické
 pásky, magnetické disky, ostatné nosiče dát,  

 d)  motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel a ťažné stroje vedené v účtovníctve 
ako hmotný investičný majetok alebo zásoby, 

 e)  registračné pokladne, automaty na vhadzovanie mincí alebo vkladanie bankoviek 
(vrátane automatov na rozmieňanie alebo zamieňanie peňazí) vrátane ich obsahu, 
ako aj na automaty vydávajúce peniaze,  

 f)  umelecké diela a zbierky, 
 g)  stavebné úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje náklady v priestoroch, ktoré užíva 

na základe nájomnej zmluvy, 
 h)  výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia nepoužiteľné pre  
  štandardnú produkciu, 
 i)  stavby na vodných tokoch, 
 j)  náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti, vrátane strhnutia 

stojacich častí, odvoz sute a iných zvyškov na najbližšiu skládku a na ich uloženie 
alebo zničenie. 

 
Článok 3 

Poistné riziká 
1.  Základné živelné poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu poistenej veci: 
 a) požiarom a jeho sprievodnými javmi 

   1.  Požiarom rozumieme 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  rozšírený  do  okolitého priestoru  
    alebo na okolité predmety. 

   2.  Za požiar sa nepovažuje ak bola škoda spôsobená: 
   a)  pôsobením úžitkového ohňa alebo sálavého tepla pri spracovaní, výrobe,  
   úprave alebo jeho využitím za iným účelom (lisovanie, zváranie, žehlenie, 

 varenie, údenie, grilovanie, fajčenie a pod.).  Za požiar sa  nepovažuje  ani  
 

 
 

 keď bola poistená vec hodená alebo spadla na obvyklé miesto horenia 
úžitkového ohňa (kozub, rúra, sporák a pod.), 

   b)  tlením, obhorením, prepálením cigaretou, tepelným žiaričom, lampou a 
  podobným predmetom,  

   c)  skratom     elektrického   vedenia   alebo    zariadenia   pokiaľ   sa    plameň  
    vzniknutý skratom ďalej sám nerozšíril. 
   3.  Toto poistenie sa nevzťahuje na:  
   a)  poškodenie alebo zničenie komínov spôsobené ich prevádzkou, 
   b)  samovznetové veci.  
   4.  Sprievodnými  javmi požiaru sa rozumie teplo a splodiny horenia vznikajúce pri  
    požiari a ďalej pôsobenie hasiacej latky použitej pri hasení požiaru. 
 b) výbuchom 

  1.  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 vonkajškom 
a vnútornou časťou nádoby. 

  2.  Toto poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie poškodených vecí 
spôsobené: 

   a)  výbuchom v súvislosti s banskou alebo ťažobnou činnosťou, 
   b)  vykonávaním stavebných prác alebo otrasmi spôsobenými dopravou, 
   c)  výbuchom,  ktorý  bol  cieľavedome spôsobený  poisteným  alebo ktorý  je  
    súčasťou výrobného procesu, 
   d)  výbuchom    (reakciou)    v   spaľovacom   priestore    motorov,    hlavniach  
    strelných   zbraní  a  iných  zariadeniach  v  ktorých  sa   energia   výbuchu  
    cieľavedome využíva, 
   e)  náhlym vyšľahnutím plameňa z pece, kachlí, kozubu a pod. zariadení, 
   f)  výbuchom biologických materiálov,  
   g)  aerodynamickým treskom v zmysle bodu 2 písm. l) tohto článku. 
   3.  Toto  poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo  zničenie tlakových nádob a  

   zariadení (kotol, potrubie a pod.) spôsobené výbuchom v týchto nádobách 
alebo zariadeniach v dôsledku ich veku, opotrebenia, korózie alebo vplyvom 
usadenín, kalov, kavitácie a iných trvalých vplyvov prevádzky. Poistenie sa však 
vzťahuje na poškodenie alebo zničenie iných poistených vecí v dôsledku 
takejto explózie. 

 c) priamym úderom blesku 
  1.  Úder blesku sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu poistenej veci 

spôsobenú priamym pôsobením energie blesku alebo teploty jeho výboja na 
poistenú vec. Poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie poistenej 
veci padajúcim objektom, ak bol jeho pád spôsobený úderom blesku. 

  2.  Toto poistenie sa nevzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu: 
   a)  elektromotorov alebo elektrických zariadení, prístrojov alebo 

elektrických vodičov spôsobené elektrickým prepätím alebo indukciou 
spôsobených v príčinnej súvislosti s úderom blesku, alebo prehriatím, 
ktoré bolo spôsobené v dôsledku preťaženia elektrickej siete,  

   b)  spôsobené prenosom energie úderu blesku elektrickými vedeniami 
alebo sieťami, 

   c)  bezpečnostných poistiek všetkého druhu, ochranných vypínačov alebo 
spínačov, meracích zariadení, bleskozvodov a podobných zariadení ak 
bola škoda spôsobená ich prevádzkou.  

 d) nárazom alebo zrútením sa lietajúceho telesa s posádkou, jeho častí alebo jeho  
 nákladu 

  1.  Nárazom alebo zrútením sa lietajúceho telesa s posádkou, jeho častí alebo 
jeho nákladu rozumieme prípady poškodenia, zničenia alebo straty poistených 
vecí spôsobené nárazom alebo zrútením sa lietajúceho telesa s posádkou 
(lietadlo, klzák, vrtuľník, vzducholoď, lietajúci balón a pod.), jeho častí alebo 
objektmi, ktoré z neho vypadli. 

  2.  Za náraz lietajúceho telesa s posádkou sa považujú aj prípady, keď lietajúce 
telesoodštartovalo s posádkou, ale v dôsledku udalosti, ktorá predchádzala 
nárazu posádka lietajúce teleso opustila. 

2.  Doplnkové živelné poistenie možno v poistnej zmluve dojednať pre prípad poškodenia, 
zničenia alebo straty poistenej veci: 

 a) povodňou, záplavou 
  1.  Za povodeň sa považuje 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. 

  2.  Za záplavu sa považuje prírodnými vplyvmi spôsobené vytvorenie súvislej 
vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia. Za 
záplavu sa nepovažuje ak bola táto súvislá vodná plocha vytvorená v dôsledku 
udalostí uvedených v bode 3 tohto článku . 

  3.  Toto poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu poistených 
vecí v dôsledku zvýšenia hladiny podzemnej vody len v prípade, ak bolo toto 
zvýšenie spôsobené povodňou alebo záplavou. 

  4.  Toto poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené povodňou alebo záplavou na 
objektoch vybudovaných na vodných tokoch (hate, náhony, malé vodné 
elektrárne, hrádze, spevnenia brehov a pod.) alebo na veciach v týchto 
objektoch umiestnených, ak kulminačný prietok vody nedosiahol v mieste 
poistenia aspoň úroveň dvadsaťročného prietoku. Za dvadsať ročný prietok sa 
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považuje kulminačný prietok vody v toku, ktorý je v dlhodobom priemere 
dosiahnutý alebo prekročený jeden krát za dvadsať rokov. 

  5.  Toto poistenie sa nevzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu poistených 
veci spôsobené: 

   a)  mechanickým pôsobením vody vo vodovodných potrubiach, kanáloch 
a tuneloch, 

   b)  rozsušením, hnilobou (hnitím), 
   c)  sadaním pôdy  v  dôsledku povodne  alebo  záplavy (sadaním  pôdy sa  

rozumie klesanie  zemského  povrchu  smerom  do  stredu  zeme 
v dôsledku pôsobenia zemskej gravitácie alebo ľudskej činnosti), 

   d)  vodou, ktorá unikla zo žľabov a zvodov odvádzajúcich atmosférické 
zrážky, 

   e)  atmosférickými zrážkami (v akejkoľvek forme), nečistotami, alebo inými 
objektmi, ktoré vniknú do poistenej veci otvormi (nezatvorenými 
oknami alebo dverami, konštrukčnými chybami veci a pod.), okrem 
prípadov ak bolo otvorenie týchto otvorov spôsobené poškodením 
stavebných súčastí následkom povodne alebo záplavy, 

   f)  spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia, okrem prípadu, 
kedy bolo toto vystúpenie spôsobené povodňou alebo záplavou.  

  6.  Toto poistenie sa nevzťahuje na škody: 
   a)  na stohoch, jamách, baniach, podzemných chodbách, tuneloch, 

jaskyniach, 
   b) na objektoch nachádzajúcich sa v aktívnych alebo suchých korytách riek 

a potokov, alebo nachádzajúcich sa na území medzi korytom rieky 
a riečnou hrádzou, 

   c)  na uskladnených zásobách alebo veciach charakteru zásob, ktoré neboli 
v čase poistnej udalosti uložené minimálne 12 centimetrov nad 
úrovňou podlahy ak sa nachádzajú v priestoroch na úrovni alebo pod 
úrovňou prízemného podlažia. 

  7.  Ak nie je uvedené inak v poistnej zmluve toto poistenie sa nevzťahuje na škody 
spôsobené povodňou alebo záplavou, ak bol v mieste poistenia ich výskyt 
častejší ako jedenkrát za desať rokov pred dátumom vzniku škodovej udalosti. 

  8.  Ak vznikne škodová udalosť následkom povodne ale v priamej súvislosti 
s povodňou do 10 dní po uzavretí poistenia, poisťovateľ neposkytne poistné 
plnenie z tejto poistnej udalosti ak nebolo dohodnuté inak v poistnej zmluve. 

 b) víchricou 
  1.  Víchricou sa rozumie prúdenie vzduchu, ktoré sa pohybuje rýchlosťou 69 km/h  
   a viac. Ak nie je táto rýchlosť pre miesto 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 
škoda pri bezchybnom stave poistenej budovy alebo stavby, v ktorej sa 
poistené veci nachádzajú, mohla vzniknúť iba v dôsledku víchrice. 

  2.  Toto poistenie sa vzťahuje len na poškodenie, zničenie alebo stratu poistených 
vecí: 

   a)   priamym pôsobením víchrice (sily vetra), 
   b)  priamym dôsledkom pádu objektov na poistenú vec (ak bol pád objektu  
    spôsobený víchricou), 
   c)  poškodením poistených vecí atmosférickými zrážkami ak tie boli 

sprievodným javom výskytu víchrice. 
  3.  Toto poistenie sa však nevzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu 

poistených vecí, ktoré bolo spôsobené atmosférickými zrážkami (v akejkoľvek 
forme), nečistotami alebo inými objektmi, ktoré vnikli do poistenej veci 
otvormi (nezatvorenými oknami alebo dverami, konštrukčnými chybami veci 
a pod.), okrem prípadov ak bolo otvorenie týchto otvorov spôsobené 
poškodením stavebných súčastí následkom víchrice.   

  4.  Toto poistenie sa nevzťahuje na prípad poškodenia, zničenia alebo straty vecí  
   nachádzajúcich sa na voľnom priestranstve, pod prístreškami alebo 

v otvorených budovách.  
  5.  Toto poistenie sa nevzťahuje na prípad poškodenie, zničenia alebo straty vecí  
   nachádzajúcich sa v neodborne postavených, zanedbaných alebo zle 

udržiavaných stavbách alebo stavbách v zlom technickom stave alebo na 
vonkajších plastových fóliách a skle. 

 c) krupobitím 
  1.  Krupobitím sa rozumie jav, pri ktorom v atmosfére vytvorené kúsky ľadu 

dopadajú na poistenú vec. 
  2.  Toto poistenie sa vzťahuje na prípad poškodenia alebo zničenia poistených 

vecí spôsobené priamym pôsobením krupobitia, ktoré spôsobí, že sa poistená 
vec zlomí, rozpadne, praskne alebo zmení svoj pôvodný pevný tvar. Poistenie 
sa vzťahuje aj na prípad poškodenia alebo zničenia poistených vecí spôsobené 
vniknutím atmosférickými zrážok sprevádzajúcich krupobitie cez otvory 
spôsobené krupobitím. 

  3.  Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, toto poistenie sa nevzťahuje na 
prípad poškodenia, zničenia alebo straty vecí, ktoré sa nachádzajú na voľnom 
priestranstve, pod prístreškami alebo v otvorených budovách. 

  4.  Toto poistenie sa nevzťahuje na prípad poškodenia alebo zničenia vecí 
nachádzajúcich sa v neodborne postavených, zanedbaných alebo zle 
udržiavaných stavbách alebo stavbách v zlom technickom stave alebo na 
vonkajších plastových fóliách a skle. 

 d) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy  
  1.  Toto poistenie sa vzťahuje na prípad poškodenia, zničenia alebo straty 

poistených vecí spôsobené zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy (pre 
účely písm. d) ďalej len „zosuv pôdy“). Za zosuv pôdy sa považuje prírodnými 
vplyvmi zapríčinené náhle a nepredvídané zosunutie sa alebo zrútenie pôdy, 
zeminy alebo skál. 

  2.  Toto poistenie sa vzťahuje aj na prípad poškodenie alebo zničenia poistených 
vecí spôsobený objektmi, ktoré boli zosuvom pôdy uvedené do pohybu. 

  3.  Toto poistenie sa nevzťahuje na prípad poškodenia, zničenia alebo straty 
poistených vecí: 

   a)  ak sa v čase uzatvorenia poistnej zmluvy zosuv pôdy alebo zeminy 
v geologickom zmysle začal, 

   b)  ak bol zosuv pôdy zapríčinený akoukoľvek ľudskou činnosťou, 

   c)  sadaním pôdy, 
   d)  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 poistnej udalosti. 

  4.  Poisťovateľ nie je povinný poskytovať poistné plnenie za praskliny a trhliny na 
veciach, ktoré vznikli z pohybu zemskej kôry alebo z dôvodu podkopania. 

  5.  Toto poistenie sa nevzťahuje na náklady na úpravu terénu po zosuve. 
 e) lavínou 

  1.  Toto poistenie sa vzťahuje na prípad poškodenia, zničenia alebo straty 
poistených vecí lavínou. Za lavínu sa považuje náhly pád snehovej alebo 
ľadovej vrstvy z prírodných svahov. 

  2.  Toto poistenie sa vzťahuje aj na prípad poškodenia, zničenia alebo straty 
poistených vecí spôsobené atmosférickým tlakom zapríčineným lavínou 
(tlaková vlna). 

 f) tiažou snehu alebo námrazy 

  1.  Za škodu spôsobenú tiažou snehu alebo námrazy sa považuje poškodenie 
alebo zničenie poistenej veci, ktoré vzniklo deštruktívnym pôsobením 
nadmernej hmotnosti snehu alebo námrazy na strešné krytiny alebo nosné 
konštrukcie budov. Za nadmernú hmotnosť snehu alebo námrazy sa považuje 
zaťaženie stavebnej konštrukcie presahujúce platnou normou stanovené 
hodnoty. 

  2.  Toto poistenie sa nevzťahuje na škody na vonkajších dažďových odkvapoch 
a zvodoch, ak neboli poškodené v príčinnej súvislosti s poškodením nosnej 
konštrukcie alebo strešnej krytiny budov. 

  3.  Toto poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté: 
   a)  na zaskleniach budov, 
   b)  v dôsledku zanedbania údržby strechy budov alebo nesprávneho 

konštrukčného vyhotovenia strechy, 
   c)  priamo alebo nepriamo v dôsledku schátraných, prehnitých alebo inak  
    poškodených strešných, nosných a ostatných konštrukcií. 

 g) nárazom motorového vozidla vedeného poisteným, osobami žijúcimi s poisteným 
v domácnosti a zamestnancami poisteného 
  1.  Toto poistenie sa vzťahuje na prípad poškodenia alebo zničenia poistených 

vecí spôsobené nárazom motorového vozidla alebo pohyblivého pracovného 
stroja prevádzkované poisteným, jeho zamestnancami alebo osobami žijúcimi 
s poisteným v domácnosti. Za škodu spôsobenú nárazom vozidla sa považuje 
poškodenie alebo zničenie poistenej budovy priamym nárazom motorového 
vozidla alebo pohyblivého pracovného stroja, jeho nákladu alebo vymrštením 
predmetu, ktoré bolo zapríčinené nárazom uvedených vozidiel alebo strojov.  

  2.  Toto poistenie sa nevzťahuje na škody na samotných motorových vozidlách, 
pohyblivých pracovných strojoch a ich nákladoch. 

 h) nárazom motorového vozidla vedeného inou osobou ako poisteným, osobami 
žijúcimi s poisteným v domácnosti a zamestnancami poisteného 
  1.  Toto poistenie sa vzťahuje na prípad poškodenia alebo zničenia poistených 

vecí spôsobené nárazom motorového vozidla alebo pohyblivého pracovného 
stroja prevádzkované inou osobou ako poisteným, jeho zamestnancami alebo 
osobami žijúcimi s poisteným v domácnosti. Za škodu spôsobenú nárazom 
vozidla sa považuje poškodenie alebo zničenie poistenej veci priamym 
nárazom motorového vozidla alebo pohyblivého pracovného stroja, jeho 
nákladu alebo vymrštením predmetu, ktoré bolo zapríčinené nárazom 
uvedených vozidiel alebo strojov.  

  2.  Toto poistenie sa nevzťahuje na: 
   a)  škody na samotných motorových vozidlách, pohyblivých pracovných 

strojoch a ich nákladoch, 
   b)  udalosti, ktoré neboli šetrené políciou. 

 i) dymom 
  1.  Dymom spôsobená škoda je bezprostredné zničenie alebo poškodenie 

poistenej veci dymom, ktorý náhle unikol zo spaľovacích, vykurovacích, 
sušiarenských alebo varných zariadení. 

  2.  Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli trvalým pôsobením dymu. 
 j) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov 

  1.  Pád stromov, stožiarov a iných predmetov je taký pohyb stromov, stožiarov 
a iných predmetov, ktorý má znaky voľného pádu. 

  2.  Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci pádom 
predmetov, ktoré poistený vlastní alebo užíva.  

 k) zemetrasením  
 Za zemetrasenie sa považujú pohybmi zemskej kôry vyvolané otrasy zemského 
povrchu, dosahujúce aspoň 5. stupeň Mercalli-Cancani-Siebergovej intenzitnej 
stupnice zemetrasenia, udávajúcej makro seizmické účinky zemetrasenia, a to na 
mieste poistnej udalosti (nie v epicentre zemetrasenia). 

 l) aerodynamickým treskom 

Za škodu spôsobenú aerodynamickým treskom sa považuje každé bezprostredné 
poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ktorá je spôsobená tlakovou vlnou 
vyvolanou lietadlom.  

 m) pyrolýzou 

  1.  Pyrolýza je proces, počas ktorého sa substancia začne rozpadávať alebo sa 
zmení na popol vplyvom vysokej teploty v nej vzniknutej, a to bez pôsobenia 
ohňa alebo vysokej vonkajšej teploty. 

  2.  Toto poistenie sa nevzťahuje na škodu na substancii, ktorá nie je skladovaná, 
ošetrovaná, alebo zabezpečená v súlade s platnými predpismi (pravidlami) 
alebo normami. 

 n) únikom roztavených materiálov 
  1.  Toto poistenie sa vzťahuje na prípad poškodenia, zničenia alebo straty 

poistených vecí, ktoré bolo spôsobené únikom roztaveného materiálu aj keď 
nedošlo k požiaru alebo horeniu viditeľným plameňom. 

  2.  Na škody na taviacich zariadeniach alebo zariadeniach slúžiacich na odtok 
taveného materiálu sa poistenie vzťahuje len v prípade ak ich roztavený 
materiál poškodil alebo zničil zvonka. 

  3.  Toto poistenie sa vzťahuje aj na škody na samotnom roztavenom materiáli 
s limitom plnenia vo výške 5 000,00 EUR na jednu poistnú udalosť a 10 000,00 
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EUR za všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia ak nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

 o) únikom kvapaliny alebo plynu 
  1.  Za únik kvapaliny alebo plynu sa považuje uniknutie kvapaliny alebo plynu 

z pevne zabudovaných zásobníkov (cisterna, kolektor a pod.) alebo 
vodovodných potrubí v dôsledku roztrhnutia alebo prasknutia týchto 
zásobníkov vodovodných potrubí. 

  2.  Za únik kvapaliny alebo plynu sa považuje aj uniknutie kvapaliny alebo plynu 
z pevne zabudovaných zásobníkov alebo vodovodných potrubí v dôsledku 
poruchy na zariadeniach určených na napĺňanie alebo vypúšťanie kvapalín 
alebo plynov. 

  3.  Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak poistenie sa vzťahuje len na škodu 
na uniknutej poistenej kvapaline alebo plyne s limitom plnenia vo výške 
5 000,00 EUR na jednu poistnú udalosť a 10 000,00 EUR za všetky poistné 
udalosti počas jedného poistného obdobia. 

  4.  Toto poistenie sa nevzťahuje na prípady úniku kvapaliny alebo plynu, ktoré boli 
zapríčinené nedostatočnou údržbou, nefunkčným tesnením, opotrebovaním sa 
alebo nedostatočným čistením zásobníkov alebo vodovodných potrubí. 

 p) výbuchom sopky 
   Za výbuch sopky sa považuje uvoľnenie tlaku spôsobené porušením zemskej 

  vrstvy spojené s chrlením a vylievaním lávy, uvoľňovaním popola alebo iných 
  materiálov a plynov. 

3.  Ďalej je možné dojednať rozšírenie poistných rizík pre prípad poškodenie, zničenia alebo 
straty poistenej veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia (ďalej len 
„vodovodné škody“): 
  1.  Toto poistenie sa vzťahuje na prípad poškodenia, zničenia alebo straty 

poistených vecí spôsobené: 
   a)  vodou    unikajúcou   z     pevne   zabudovaných    vnútorných   rozvodov  
   vodovodného  a  odpadového  potrubia,  vrátane  armatúr a iných s ním  
   prepojených  zariadení,  a to  v  prípade,  že   únik  vody  bol  spôsobený  
   poškodením   alebo  upchatím  (zlomením,  prasknutím  a  pod.)   týchto  
   potrubí   alebo   zariadení,    ktoré   nebolo   zapríčinené   mechanickým  
   poškodením.    Za   mechanické   poškodenie   sa   považuje   prevŕtanie,  
   prerazenie a pod., 

   b)  kvapalinou alebo parou unikajúcou v dôsledku poruchy z teplovodných 
čerpadiel alebo z vykurovacieho, klimatizačného alebo solárneho 
systému,  

   c)  vodou alebo iným hasiacim médiom unikajúcim zo sprinklerových alebo  
    postrekových hasiacich zariadení v dôsledku ich poruchy alebo 

nesprávnej obsluhy, 
   d)  vodou unikajúcou z akvária s minimálnym objemom 50 litrov 

v dôsledku jeho rozbitia alebo prasknutia.  
  2.  Toto poistenie sa nevzťahuje na prípad poškodenia alebo zničenia 

vodovodného alebo odpadového potrubia (vrátane armatúr), potrubí 
teplovodných čerpadiel, potrubí klimatizačného alebo solárneho systému, 
potrubí sprinklerových alebo postrekových hasiacich zariadení, okrem prípadu 
ak škoda vnútri budovy podľa bodu 1 vznikla prasknutím v dôsledku pretlaku 
alebo zamrznutia. 

  3.  Toto poistenie sa nevzťahuje na prípad poškodenia alebo zničenia poistených 
vecí spôsobené: 

   a)  únikom vody v nezatvorených vodovodných kohútikov alebo iných 
uzáverov, 

   b)  opotrebením, koróziou alebo zlým technickým stavom potrubí, 
rozsušením, hnilobou, 

   c)  nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou privádzacieho, alebo 
odpadového potrubia vodovodného systému alebo zariadení 
pripojených na tieto systémy (systémov a zariadení uvedených v bode 
1), 

   d)  nedostatočnou ochranou pred mrazom, 
   e)  únikom vody z dažďových odkvapov alebo zvodov, okrem prípadov ak 

sú tieto dažďové odkvapy alebo zvody zabudované vo vnútri budovy, 
   f)  spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia, 
   g)  pri vykonávaní tlakových skúšok, opravy alebo údržby zariadení 

uvedených v bode 1, 
   h)  sadaním pôdy, ktoré bolo spôsobené únikom vody z vodovodného 

potrubia alebo zariadenia. 
  4.  Toto poistenie sa nevzťahuje na prípad poškodenia alebo zničenia 

uskladnených zásob alebo vecí charakteru zásob, ktoré v čase poistnej udalosti 
neboli uložené minimálne 12 centimetrov nad úrovňou podlahy. 

  5.  Ak je dojednané toto poistenie, vzniká poistenému právo plnenia aj pri: 
   a)  poškodeniach, ku ktorým došlo vadou tesnenia prívodného potrubia 

vodovodného zariadenia, odpadového potrubia, potrubia vykurovacích 
telies ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia, solárnych 
systémov,  vrátane nákladov na odstránenie závady, 

   b)  poškodeniach, ku ktorým došlo upchatím odpadového potrubia, 
 vrátane nákladov na odstránenie závady. 

  6.  Toto poistenie sa nevzťahuje na škody na kvapaline, plyne, pare alebo 
hasiacom médiu, ktoré unikli z vodovodného potrubia alebo zariadenia.  

 
Článok 4 

Výluky z poistenia 
Toto 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,  

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

 c)  domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá a iné druhy vyšších organizmov, 
 d)  vodstvo, pôdu, polia, lesy, porasty a rastliny,  
 e)  verejné pozemné komunikácie (diaľnice, cesty, miestne komunikácie, verejné  

  účelové komunikácie) vrátane mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov 
a podchodov, 

 f)  budovy postavené z nepálených (nevypálených) tehiel, 
 g)  budovy v čase vykonávanie stavebných prác a na škody na veciach uložených 

v takejto budove, pokiaľ vykonávané stavebné práce mali akýkoľvek vplyv na príčinu 
vzniku alebo zväčšenie rozsahu následkov škody,  

 h)  pozemky, nedláždené (nespevnené) nádvoria, násypy, valy, nábrežia, ktoré nie sú 
vybudované z masívneho materiálu (napr. kameň, betón, kov, drevo), 

 i)  verejné rozvody elektriny, plynu, vody, tepla a verejné elektronické komunikačné 
siete, 

 j)  softvérové vybavenie a elektronické dáta, 
 k)  veci, ktoré sú dlhodobo nevyužívané alebo nevyužiteľné, 
 l)  škody, ktoré sú dôsledkom odstavenia prevádzky ako hospodárska strata, ušlý zisk.   
Poistenie sa na veci uvedené v písm. a) až l) tohto bodu nevzťahuje ani v prípade, ak sú súčasťou  
súboru alebo výberu vecí uvedených v bodoch 1, 2, 3, 5 alebo 6 Čl.2 týchto OPPZ. 
 

Článok 5 
Povinnosti poisteného 

1.  Pri poistení sa proti riziku povodeň, záplava je poistený povinný zabezpečiť: 
 a)  plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia kanalizácie, 
 b)  inštaláciu uzáverov zabraňujúcich spätnému vystúpeniu vody z kanalizácie. 
2.  Pri poistení sa proti riziku vodovodné škody je poistený povinný zabezpečiť: 
 a)  udržiavať zariadenia uvedené v bode 1 tohto článku v prevádzkyschopnom stave 

a zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu, 
 b)  v chladom období zaistiť primerané vykurovanie budovy, 
 c)  v prípade hrozby vodovodnej škody uzatvoriť prívod vody a vypustiť potrubie. 

 
Článok 6 

Miesto poistenia 
1.  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 veci nachádzajú, ak nie je ďalej v OPPZ alebo 
v poistnej zmluve dojednané inak.  

2.  Pri hnuteľných veciach sa poistenie vzťahuje aj na miesto, kam boli poistené veci 
premiestnené z miestna 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.  

3.  Miestom poistenia pre veci uvedené v Čl. 2, bod 7, písm. a) a b) týchto OPPZ sú 
uzamknuté úschovné objekty alebo trezory spĺňajúce klasifikácie podľa príslušnej 
technickej normy umiestnené na adrese alebo pozemku uvedenom v poistnej zmluve. 

 
Článok 7 

Výkladový slovník 
Budovami rozumieme objekty nehnuteľného charakteru, ktoré sú prevažne uzatvorené 
obvodovými stenami a strešnými konštrukciami a ktoré sú určené aby chránili ľudí, veci 
a zvieratá pred pôsobením vonkajších atmosférických vplyvov.   
 
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 
z vonku budovy alebo stavby (EZS, EPS, antény a pod.). Za príslušenstvo budovy alebo stavby sa 
nepovažujú vonkajšie prípojky, komunikácie, spevnené plochy, studne, septiky a iné stavby 
alebo zariadenia mimo budovy. 
 
Stavbami na vodných tokoch sú napr. mosty, priepusty, nádrže, hrádze a ďalšie stavby, ktoré 
tvoria konštrukciu prietokového profilu alebo do tohto profilu zasahujú.  
 
Za stavbu sa zvyčajne považujú všetky stavebné diela bez ohľadu na ich stavebnotechnické 
vyhotovenie či účel. Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo 
stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu 
podkladu. 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. 
 
Za stavebné súčasti budovy alebo stavby sa považujú veci, ktoré k nej z titulu svojej povahy 
patriaa nemôžu byť od oddelené tak aby neprišlo k znehodnoteniu budovy alebo stavby (napr. 
dvere, okná, inštalácie, obklady, podlahy, maľby stien, tapety).  
 
Za stavebné úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje náklady v priestoroch, ktoré užíva na 
základenájomnej zmluvy sa považujú stavebné súčasti a príslušenstvo budovy alebo stavby 
poistené ako osobitný predmet poistenia. 
 
Stratou veci sa rozumie stav, keď poistený nezávisle na svojej vôli stratil možnosť s ňou 
disponovať v dôsledku výskytu poistnej udalosti.   
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

1.  Tieto OPPZ sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 
2.  Od týchto OPPZ sa je možné odchýliť v poistnej zmluve na základe dohody zmluvných 

strán, ak to nie je v jednotlivých ustanoveniach inak. 
3.  Ustanovenia týchto OPPZ týkajúce sa poisteného platia aj pre poistníka (pokiaľ je poistník 

osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú osobu.  
4.  Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto OPPZ sa v otázkach účinnosti, výkladu 

a vykonávania riadi právom Slovenskej republiky. Pre súdne spory z tejto poistnej zmluvy 
sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky. Uvedené platí tiež pre poistné riziká 
v zahraničí. 

5.  Tieto OPPZ nadobúdajú účinnosť dňom 12.09.2013. 
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Osobitné poistné podmienky 
pre poistenie pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu 

OPPO 06/2013 1/2    www.astrapoistovna.sk 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Tieto osobitné poistné podmienky pre poistenie pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu 
(ďalej len „OPPO“) doplňujú ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre 
poistenie majetku (ďalej len „VPPM“) a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 
Poistenie pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu sa riadi príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka, VPPM, týmito OPPO, zmluvnými dojednaniami a poistnou 
zmluvou. 

2.  OPPO dopĺňajú, prípadne nahrádzajú VPPM v ustanoveniach uvedených v týchto OPPO. 
Ak sa ustanovenia OPPO a ustanovenia VPPM vzájomne nevylučujú, poistenie sa riadi 
obidvomi. Ak sa ustanovenia OPPO a ustanovenia VPPM vzájomne vylučujú, poistenie sa 
riadi týmito OPPO. 

3.  Pre vzťahy a záležitosti, ktoré nie sú upravené OPPO platia ustanovenia uvedené vo 
VPPM. 

 
Článok 2 

Predmet poistenia 
1.     Predmetom poistenia sú jednotlivé veci hnuteľné, ich súbory alebo výbery uvedené 

v poistnej zmluve. Poistenie sa na tieto veci vzťahuje, ak nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak, iba za predpokladu, že sú evidované v účtovníctve poisteného alebo 
v inej evidencii poisteného v zmysle príslušných právnych predpisov. Poistenie sa vzťahuje 
aj na časť poisteného súboru hnuteľných vecí, ktorý poistený preukázateľne nadobudol, 
ale ešte ho bez zbytočného odkladu z objektívnych príčin neviedol vo svojej účtovnej 
evidencii. Evidencia poistených vecí v účtovníctve sa nevyžaduje, pokiaľ je poisteným 
fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom. 

2.     Pri poistení súboru vecí sa poistenie vzťahuje aj na veci, ktoré sa stali súčasťou tohto 
poisteného súboru po uzavretí poistnej zmluvy. Veci, ktoré prestali byť súčasťou súboru 
prestávajú byť poistené. 

3.     Ak je poistenou vecou budova alebo iný nehnuteľný majetok tak poistenie sa vzťahuje na 
stavebné súčasti poistenej nehnuteľnosti (pevne zabudované zariadenia alebo pevne 
zabudovaný nábytok), príslušenstvo budovy alebo stavby (pevne zabudované vybavenie 
stavby ako napr. výťahy, boilery, klimatizácie, palivové nádrže alebo kotly centrálneho 
vykurovania), elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu, ktorá zabezpečuje miesto poistenia 
a pevne zabudované bezpečnostné schránky, ktorých obsah je poistený. Ak je poistenou 
vecou budova alebo stavba, poistenie sa vzťahuje aj na oplotenie poistenej budovy alebo 
stavby najviac však do výšky 1% z poistnej sumy poistenej budovy. 

4.     Predmetom poistenia sú veci vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve poistníka resp. 
poisteného uvedeného v poistnej zmluve (ďalej len „vlastné veci“). 

5.     Ak je tak dojednané, sú predmetom poistenia aj cudzie veci, ktoré poistený uvedený 
v poistnej zmluve užíva na základe písomnej dohody (ďalej len „cudzie veci užívané“) 
alebo prevzal pri poskytovaní služby na základe písomnej zmluvy, objednávky alebo 
zákazkového listu (ďalej len „cudzie veci prevzaté“). 

6.     Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, toto poistenie sa nevzťahuje na: 
 a)  platné tuzemské a cudzozemské bankovky a mince (ďalej len „peniaze“), ktoré sú 

zákonnými peniazmi v zmysle príslušných právnych predpisov, drahé kovy 
a predmety z nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy, iné cennosti, 

 b)  vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné dokumenty, cenné papiere  
  a ceniny, 
 c)  písomnosti, plány, obchodné knihy, kartotéky, výkresy, dierne štítky, magnetické 

pásky, magnetické disky, ostatné nosiče dát,  
 d)  motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel a ťažné stroje vedené v účtovníctve 

ako hmotný investičný majetok alebo zásoby, 
 e)  registračné pokladne, automaty na vhadzovanie mincí alebo vkladanie bankoviek 

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

 f)  umelecké diela a zbierky, 
 g)  stavené úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje náklady v priestoroch, ktoré užíva 

na základe nájomnej zmluvy, 
 h)  výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia nepoužiteľné pre  
  štandardnú produkciu, 
 i)  veci umiestnené na voľnom priestranstve. 
 

Článok 3 
Poistné riziká 

1.  Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola spôsobená: 
 a)  krádežou, za krádež sa považuje prisvojenie si poistenej veci treťou osobou, ak sa 

páchateľ zmocnil tejto veci jedným z nasledujúcich spôsobov: 
  aa)  do miesta poistenia sa dostal za použitia nástroja alebo zariadenia, ktoré nie 

je určené na jeho riadne otváranie, 
  ab)  do miesta poistenia sa dostal inak ako dverami preukázateľne násilným 

spôsobom, 
  ac)  do miesta poistenia sa dostal za použitia kľúča určeného  na jeho riadne 

otváranie, ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežou, 
  ad)  vniknutím do bezpečnostnej schránky, ktorej obsah je poistený jedným 

z nasledujúcich spôsobov:  
     ada)  za použitia nástroja alebo zariadenia, ktoré nie je určené na jej 

riadne otvorenie,  
 
 

 
 
      adb)  kľúčom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa páchateľ 

zmocnil: 
              - vlámaním sa do bezpečnostnej schránky, ktorej stupeň 

zabezpečenie je minimálne na úrovni zabezpečenia bezpečnostnej 
schránky, v ktorej sú uložené poistené veci, 

              - vlámaním sa do bezpečnostnej schránky uzamykateľného dvoma  
   a viacerými zámkami, ktorých kľúče sú uložené oddelene a mimo  
   miesto miesta poistenia, 
              - lúpežou mimo miesta poistenia. 
  ae)  páchateľ sa ukryl v mieste poistenia a po uzatvorení miesta a prekonaní 

zabezpečenia pre prípad odcudzenia, ktoré je dohodnuté v poistnej zmluve 
sa zmocnil poistenej veci zanechajúc stopy dokazujúce jeho nepovolenú 
prítomnosť. 

 b)  lúpežou, za lúpež sa považuje zmocnenie sa veci páchateľom: 
  ba)  za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia proti poistenému 

jeho zamestnancovi, inej oprávnenej osobe, alebo osobe poverenej 
poisteným, 

  bb)  využitím zníženého odporu poisteného v dôsledku jeho 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 považujú osoby, ktorým poistený zveril poistené veci, osoby poverené 
strážením prepravovaných vecí,  alebo osoby poverené strážnou službou.  

2.  Toto poistenie je možné v poistnej zmluve dojednať pre riziko vandalizmus. Pod 
vandalizmom sa rozumie: 

 a)  vnútorný vandalizmus, vnútorným vandalizmom sa rozumie poškodenie alebo 
zničenie poistenej veci v súvislosti s vykonaním alebo pokusom o vykonanie činov 
uvedených v bode 1 písm. a) a b)  tohto článku bez ohľadu či k samotnej krádeži 
alebo lúpeži poistenej veci došlo alebo nie. 

  1.  Toto poistenie sa vzťahuje aj na predmet poistenia uvedený v bode 3 článku 
2 týchto OPPO. 

  2.  Pokiaľ je to dohodnuté v poistnej zmluve, tak toto poistenie sa vzťahuje aj 
na poškodenie ale zničenie stavebných súčasti a príslušenstva budovy alebo 
stavby maximálne však do výšky 3 % z poistnej  sumy poistených vecí, avšak 
len ak je poškodená budova alebo stavba poistená taktiež v OBCHODNÁ 
POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne 
z iného členského štátu. Pri poistení viacero jednotlivých položiek na riziko 
vnútorný vandalizmus sa bude uvažovať s 3 % z položky s najvyššou poistnou 
sumou.    

  3.  Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je, že škodová udalosť bola 
nahlásená polícii a poistený umožnil poisťovateľovi prístup k vyšetrovaciemu 
alebo obdobnému spisu polície a na vyžiadanie poisťovateľa poskytol kópie 
v ňom obsiahnutých dokumentov. 

 b)  vonkajší vandalizmus, vonkajší vandalizmus je úmyselné poškodenie alebo  
  úmyselné zničenie verejne prístupnej poistenej veci, ktorého sa dopustila tretia  
  osoba (páchateľ). 
  1.  Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je, že páchateľ musí byť zistený  
   podľa právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo ukončené trestné konanie, 

a z ktorého vyplýva že sa skutok stal aj keď páchateľ nebol odsúdený pre 
trestný čin ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

 
Článok 4 

Výluky z poistenia 
Toto 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,  

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

c)  domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá a iné druhy vyšších organizmov, 
d)  lesy, porasty a rastliny, 
e)  budovy v čase vykonávanie stavebných prác a na škody na veciach uložených  v takejto 

budove,  
f)  verejné rozvody elektriny, plynu, vody, tepla a verejné elektronické komunikačné siete, 
g)  softvérové vybavenie a elektronické dáta, 
h)  škody spôsobené spreneverou, obyčajnou krádežou (t.j. krádežou bez

 prekonania prekážky). 
i)  škody 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. 

j)  škody spôsobené zistením rozdielov pri inventúre alebo audite. 
Poistenie sa na veci uvedené v písm. a) až i) tohto článku nevzťahuje ani v prípade, ak sú 
súčasťou súboru alebo výberu vecí uvedených v bodoch 1, 2, 3, 4 alebo 5 Čl. 2.  
 

Článok 5 
Povinnosti poisteného 

1.  Poistený je povinný v prípade straty kľúča od vstupných dverí do miesta poistenia alebo 
kľúča od bezpečnostnej schránky, kde sú uložené poistené veci v súlade so stupňom 
zabezpečenia    dojednaným    v   poistnej    zmluve,   bezodkladne    zabezpečiť    výmenu 
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 existujúceho zámku iným zámkom minimálne rovnakého druhu a kvality.  
2.  Poistený je povinný dbať na dodržanie resp. nezníženie spôsobu zabezpečenia poistených 

vecí proti odcudzeniu, ktorý je dohodnutý v poistnej zmluve.  
3.  V prípade vzniku poistnej udalosti zabezpečiť inventarizáciu majetku a zabezpečiť pre 

poisťovateľa všetky potrebné podklady na preverenie správnosti vykonanej inventarizácie.  
 

Článok 6 
Miesto poistenia 

1.  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 veci nachádzajú, ak nie je ďalej v OPPO alebo 
v poistnej zmluve dojednané inak.  

2.  Pri hnuteľných veciach sa poistenie vzťahuje aj na miesto, kam boli poistené veci 
premiestnené z miestna 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. Miesto kam boli poistené veci premiestnené musí spĺňať 
aspoň také požiadavky spôsobu zabezpečenia poistených vecí proti odcudzeniu aké boli 
dohodnuté pre miesto poistenia uvedené v poistnej zmluve. 

3.  Miestom poistenia pre veci uvedené v Čl.2, bod 6, písm. a) a b) týchto OPPO sú 
uzamknuté úschovné objekty alebo trezory spĺňajúce klasifikácie podľa príslušnej 
technickej normy umiestnené na adrese alebo pozemku uvedenom v poistnej zmluve. 

 
Článok 7 

Výkladový slovník 
Spreneverou sa rozumie privlastnenie si zverenej poistenej veci. 
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenie 

1.  Tieto OPPO sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 
2.  Od týchto OPPO sa je možné odchýliť v poistnej zmluve na základe dohody zmluvných 

strán, ak to nie je v jednotlivých ustanoveniach inak. 
3.  Ustanovenia týchto OPPO týkajúce sa poisteného sa použijú aj na poistníka (pokiaľ je 

poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú osobu.  
4.  Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto OPPO sa v otázkach účinnosti, výkladu 

a vykonávania riadi právom Slovenskej republiky. Pre súdne spory z tejto poistnej zmluvy 
sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky. Uvedené platí tiež pre poistné riziká 
v zahraničí. 

5.  Tieto OPPO nadobúdajú účinnosť dňom 20.06.2013. 
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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1.  Tieto osobitné poistné podmienky pre poistenie strojov a strojných zariadení (ďalej len 
„OPPST“) doplňujú ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku 
(ďalej len „VPPM“) a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistenie strojov 
a strojných zariadení sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, VPPM, 
týmito OPPST, zmluvnými dojednaniami a poistnou zmluvou. 

2.  OPPST dopĺňajú, prípadne nahrádzajú ustanovenia VPPM ustanoveniami uvedenými 
v týchto OPPST. Ak sa ustanovenia OPPST a ustanovenia VPPM vzájomne nevylučujú, 
poistenie sa riadi obidvomi. Ak sa ustanovenia OPPST a ustanovenia VPPM vzájomne 
vylučujú, poistenie sa riadi týmito OPPST. 

3.  Pre vzťahy a záležitosti, ktoré nie sú upravené OPPST platia ustanovenia uvedené vo 
VPPM. 

 
Článok 2 

Predmet poistenia 
1.  Predmetom poistenia sú jednotlivé stroje, strojné zariadenia, ich príslušenstvo a ostatné 

technické zariadenia (ďalej len „stroje“), ich súbory alebo výbery uvedené v poistnej 
zmluve. Poistenie sa na tieto stroje vzťahuje, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, 
iba za predpokladu, že sú evidované v účtovníctve poisteného alebo v inej evidencii 
poisteného v zmysle príslušných právnych predpisov. Poistenie sa vzťahuje aj na časť 
poisteného súboru hnuteľných vecí, ktorý poistený preukázateľne nadobudol, ale ešte ho 
bez zbytočného odkladu z objektívnych príčin neviedol vo svojej účtovnej evidencii. 
Evidencia poistených vecí v účtovníctve sa nevyžaduje, pokiaľ je poisteným fyzická osoba, 
ktorá nie je podnikateľom. 

2.  Toto poistenie sa vzťahuje iba na stroje, ktoré prešli bezchybne skúšobnými, preberacími , 
výkonovými prípadne inými skúškami pred uvedením do riadnej prevádzky a ktoré boli 
uvedené do prevádzky v súlade s platnými právnymi predpismi a pokynmi výrobcu 
a v čase dojednania poistenia boli preukázateľne v prevádzkyschopnom stave a sú užívané 
výhradne na účely, pre ktoré boli určené. 

3.  Pri poistení súboru strojov sa poistenie vzťahuje aj na stroje, ktoré sa stali súčasťou tohto 
poisteného súboru po uzavretí poistnej zmluvy. Veci, ktoré prestali byť súčasťou súboru 
prestávajú byť poistené. 

4.  Predmetom poistenia sú stroje vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve poistníka resp. 
poisteného uvedeného v poistnej zmluve (ďalej len „vlastné stroje“). 

5.  Ak je tak dojednané, sú predmetom poistenia aj cudzie stroje, ktoré poistený uvedený 
v poistnej zmluve užíva na základe písomnej dohody (ďalej len „cudzie stroje užívané“) 
alebo prevzal pri poskytovaní služby na základe písomnej zmluvy, objednávky alebo 
zákazkového listu (ďalej len „cudzie stroje prevzaté“). 

6. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, toto poistenie sa nevzťahuje na: 
 a)  doplnkové prístroje a zariadenia, 
 b)  základoch, rámoch, ukotveniach a podstavcoch strojov, ak nie sú príslušenstvom 

poisteného stroja, 
 c)  príslušenstvo stroja, ktoré nebolo v čase vzniku škodovej udalosti pevne spojené 

alebo užívané s poisteným strojom. 
 

Článok 3 
Poistné riziká 

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu poisteného stroja akoukoľvek 
náhodnou udalosťou, ktorá nie je vo VPPM, v Čl.4 týchto OPPST alebo v poistnej zmluve 
vylúčená. Poistením sú kryté najmä škody spôsobené: 
a)  zlyhaním meracích, regulačných alebo zabezpečovacích zariadení, 
b)  nedostatkom vody v zariadeniach na produkciu pary, kotloch alebo plynových nádobách, 
c)  pretlakom alebo podtlakom pary, plynu alebo kvapaliny, 
d)  roztrhnutím v dôsledku odstredivej sily, 
e)  chybou materiálu alebo výrobnou chybou, 
f)  konštrukčnou chybou, 
g)  pádom alebo vniknutím cudzieho telesa, 
h)  skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu (napr. prepätím, chybou izolácie, 

korónou, indukčným účinkom blesku), 
i)  chybou, nedostatočnou zručnosťou, nedbanlivosťou obsluhy.  
Poistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia, zničenia alebo straty poisteného stroja, 
ktoré obmedzuje alebo úplne vylučuje funkčnosť tohto stroja. 
 

Článok 4 
Výluky z poistenia 

1.  Toto 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,  

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

 Poistenie sa na veci uvedené v písm. a) a b) tohto bodu nevzťahuje ani v prípade, ak sú 
súčasťou súboru alebo výberu poistených vecí. 

2.  Okrem výluk uvedených vo VPPM sa toto poistenie nevzťahuje na škody na poistených 
strojoch priamo alebo nepriamo spôsobených alebo vzniknutých: 

 a)  akoukoľvek živelnou udalosťou, alebo kvapalinou unikajúcou z vodovodných 
zariadení, 

 

 
 
 b)  krádežou, lúpežou, poškodením alebo zničením v súvislosti s krádežou alebo 

lúpežou alebo pokusom o ne, 
 c)  nedostatočným používaním, dlhodobým uskladnením alebo nesprávnou údržbou 

poisteného stroja, 
 d)  v súvislosti s výpadkom alebo prerušením dodávky elektrickej energie, plynu alebo 

vody z verejných rozvodových sietí, 
 e)  použitím poisteného stroja v rozpore s pokynmi výrobcu, technickými podmienkami 

alebo technickými normami, 
 f)  stratou, poškodením, zničením, poruchou, vymazaním, skreslením alebo 

modifikáciou elektronických dát alebo softvérového vybavenia poisteného stroja 
z akejkoľvek príčiny. 

3.  Okrem výluk uvedených v bode 2 tohto článku sa toto poistenie nevzťahuje na: 
 a)  škody, za ktoré ručí zo zákona alebo na základe zmluvy výrobca, dodávateľ, 

predávajúci, opravár alebo iný zmluvný partner, 
 b)  škody na vzhľade a estetické nedostatky, ktoré neovplyvňujú funkčnosť 

 poisteného stroja, 
 c)  náklady vynaložené 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, 

 d)  náklady spojené s modifikáciou zariadenia akýmkoľvek spôsobom, 
 e)  škody všetkého druhu na prevádzkových a pomocných látkach (napr. palivá, mazivá, 

chemikálie, filtračné hmoty, chladivá, katalyzátory), 
 f)  škody spôsobené presunom alebo prepravou strojov,  
 g) škody spôsobené na poistených strojoch v dôsledku havárie. 
4.  Ak nedošlo z rovnakej príčiny a v rovnakom čase aj k inému poškodeniu alebo zničeniu 

poisteného stroja, za ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie, poistenie sa 
nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie: 

 a)  strojných súčastí, dielov a nástrojov, ktoré sa pravidelne vymieňajú pri zmene 
pracovných úkonov alebo pri opotrebovaní (napr. rezné nástroje, matrice, formy, 
kokily, razidlá, ryté a vzorkované valce),  

 b)  diely a časti, ktoré sa pravidelne vymieňajú kvôli rýchlemu opotrebovaniu alebo 
starnutiu (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, výstielky a nanesené vrstvy (pokrývky), ktoré musia byť podľa 
skúseností počas obdobia životnosti poisteného stroja viackrát vymenené (najmä 
pri peciach, ohniskách alebo iných zariadeniach produkujúcich teplo, zariadeniach 
na produkciu pary), 

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

 e)  sklených dielov a častí poisteného stroja.    
 

Článok 5 
Poistná hodnota, poistná suma, poistenie na prvé riziko 

1.  Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste. Poistnou hodnotou 
v zmysle týchto OPPST je nová hodnota poistenej veci, t.j. hodnota, ktorú je nutné 
vynaložiť na znovuobstaranie novej veci rovnakého druhu a kvality. 

2. Ak je to v poistnej zmluve dojednané poistnou hodnotou môže byť aj iná ako nová 
hodnota. 

3.  Poistná suma je podkladom pre výpočet poistného a zároveň maximálnou hranicou 
poistného plnenia za poistné obdobie. Poistná suma sa stanovuje pre každú jednotlivú 
poistenú vec alebo súbor poistených vecí a mala by zodpovedať poistnej hodnote 
poistených vecí. Pre registrovaných platiteľov DPH sa uvádza poistná suma bez 
započítania DPH a pre ostatných vrátane DPH.  

4.  Pri dohodnutí poistenia na prvé riziko je poistná suma po dohode účastníkov poistnej 
zmluvy vedome znížená poistná suma pod poistnú hodnotu poistenej veci alebo súboru 
vecí. Skutočnosť, že bolo dojednané poistenie na prvé riziko poistenej veci alebo súboru 
poistených vecí musí byť jednoznačne uvedená v poistnej zmluve. Poistná suma poistenia 
na prvé riziko je hornou hranicou poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti, 
ktoré nastali v jednom poistnom období. 

 
Článok 6 

Poistné plnenie 
1.  Právo poisteného na poistné plnenie vznikne, ak nastala poistná udalosť v mieste 

poistenia. Poistnou udalosťou je akákoľvek náhodná škodová udalosť,  s ktorou je podľa 
poistnej zmluvy spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie. 

2. Ak bola poistená vec v dôsledku poistnej udalosti poškodená, poisťovateľ uhradí 
primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v dobe a v mieste vzniku poistnej 
udalosti na jej opravu. V prípade ak by sa tieto náklady rovnali, alebo by prevyšovali 
časovú hodnotu poistenej veci bezprostredne pred poistnou udalosťou, poistená vec sa 
bude považovať za zničenú. 

3.  Ak bola poistená vec v dôsledku poistnej udalosti zničená, poisťovateľ uhradí náklady na 
znovuobstaranie veci, maximálne však do výšky časovej hodnoty poistenej veci v  čase 
bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti. 

4.  Podľa ustanovení bodov 2 a 3 tohto článku sa toto poistenie vzťahuje aj na náklady 
spojené s demontážou poškodenej poistenej veci a montážou alebo osadením opravenej, 
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znovuobstaranej alebo znovuvyrobenej veci na miesto, kde sa nachádzala pred poistnou 
udalosťou. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, nezapočítavajú sa do nákladov na 
znovuobstaranie náklady na opravu alebo vybudovanie základov a podstavcov poistených 
vecí.  

5.  Od poistného plnenia z poistnej udalosti, pri ktorej bol poškodený alebo zničený stroj, 
poisťovateľ odpočíta cenu zvyškov nahradzovaných častí a v prípade jeho zničenia cenu 
zvyškov stroja. 

6.  Ak už nie sú sériovo vyrábané súčiastky na trhu, poisťovateľ je povinný plniť do výšky 
časovej hodnoty poistenej veci, zníženej o cenu zvyškov. 

7.  Ak sa poistený rozhodne vykonať opravu poškodenej poistenej veci sám musí najprv 
požiadať poisťovateľa o rozpočet na opravu. 

8.  Poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v tom prípade, ak poškodený stroj bol v čase 
vzniku poistnej udalosti prevádzkyschopný. 

9.  Do primeraných nákladov na opravu sa nezahrňujú odmeny vyplatené za prácu nadčas, v 
noci, v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja, náklady na opravu v zahraničí, 
letecké dodávky náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo 
zahraničia. 

10.  Náklady na provizórnu opravu nahradí poisťovateľ iba vtedy, ak sú tieto náklady súčasťou 
celkových nákladov na opravu a nezvyšujú celkové poistné plnenie poisťovateľa. 

11.  Poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek náklady na úpravy, adaptácie, zlepšenia, 
zdokonalenia, prístavby alebo iné pridania poistnej hodnoty ak to nie je dohodnuté 
v poistnej zmluve. V prípade dojednania poistenia podľa Čl. 4 bod 3 písm. d) je poistné 
plnenie obmedzené časovou hodnotou úprav, adaptácií, zlepšení, zdokonalení, prístavieb 
alebo iných pridaní poistnej hodnoty.  

12.  Poisťovateľ má právo rozhodnúť o primeranom spôsobe opravy alebo má právo určiť 
opravovňu, v ktorej sa poškodený stroj môže opraviť. 

13.  Poisťovateľ hradí primerané dopravné náklady súvisiace s dopravou poistenej veci 
poškodenej poistnou udalosťou do najbližšej opravovne alebo opravovne, ktorú zvolil 
poisťovateľ. Pokiaľ nie je dohodnuté v poistnej zmluve inak, hradia sa tieto náklady 
vynaložené na dopravu poistenej veci len na území Slovenskej republiky. 

14.  Ak sa pri preprave poškodeného stroja do opravovne z akéhokoľvek dôvodu zvýši rozsah 
škody na poškodenom stroji, poisťovňa poskytne poistné plnenie len do výšky pôvodnej 
škody. 

15.  Pokiaľ poisťovateľ rozhodol o spôsobe opravy alebo náhrady škody a poistený napriek 
tomu uskutočnil opravu alebo výmenu poškodených vecí iným spôsobom, poisťovateľ 
poskytne poistné plnenie len do tej výšky, ktorú by poskytol, keby poistený postupoval 
podľa jej pokynov. 

16.  Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať 
povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu určené 
právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo ktoré na seba vzal poistnou zmluvou. Ak 
porušenie takej povinnosti prispelo k vzniku poistnej udalosti, alebo k zväčšeniu rozsahu 
jej následkov, poisťovateľ je oprávnený primerane znížiť poistné plnenie. 

17. Poisťovateľ je takisto oprávnený primerane znížiť poistné plnenie, ak poistený poruší 
povinnosti uložené Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku a týmito 
OPPST. 

 
Článok 7 

Povinnosti poisteného 
Okrem povinností stanovených právnymi predpismi a VPPM je poistený povinný: 
a)  používať poistený stroj len k účelom stanoveným výrobcom podľa návodu na obsluhu 

alebo technickými podmienkami, dodržiavať technické a ďalšie normy vzťahujúce sa na 
prevádzku a údržbu poisteného stroja, 

b)  zabezpečiť obsluhu alebo riadenie poisteného stroja osobou, ktorá má predpísanú 
kvalifikáciu alebo oprávnenie, alebo osobou ktorá bola preukázateľne na obsluhu alebo 
riadenie poisteného stroja zaškolená, 

c) v prípade poistnej udalosti uschovať všetky poškodené časti poisteného stroja do doby, 
kým poisťovateľ nedá súhlas na ich odstránenie. 

 
Článok 8 

Miesto poistenia 
1.  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 stroje nachádzajú, ak nie je ďalej v OPPST 
alebo v poistnej zmluve dojednané inak.  

2.  Pre mobilné pracovné stroje s vlastným pohonom alebo pre pracovné stroje pripojené je 
miestom poistenia územie Slovenskej republiky.  

3.  Pri poistených strojoch sa poistenie vzťahuje aj na miesto, kam boli poistené stroje 
premiestnené z miestna 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 9 

Výkladový slovník 
Doplnkové prístroje a zariadenia sú prístroje a zariadenia, ktoré rozširujú funkčnosť a/alebo 
rozsah použitia strojov alebo strojných zariadení. Nie sú nevyhnutné na vykonávanie činností 
a úkonov základného rozsahu, na ktoré sú stroje a strojné zariadenia určené výrobcom.   
 
Havária je pre účely tohto poistenia náraz alebo stret, pričom náraz je zrážka poisteného stroja 
s nepohyblivou prekážkou (napr. stena, stojací automobil) a stret je zrážka poisteného stroja 
s pohyblivým objektom (napr. automobil, človek, zviera). 
 
Predčasné opotrebovanie stroja sa pre účely tohto poistenia nastane, ak je stroj prevádzkovaný 
v rozpore s technickými podmienkami (používanie stroja na účely, ku ktorým nie je určený, 
zanedbávanie údržby a profilaktiky, trvalé predimenzovanie prevádzkových parametrov stroja 
spôsobené napr. zlým nastavením stroja a pod.), čo má za následok jeho zrýchlené 
opotrebovanie, alebo zrýchlené opotrebovanie strojných súčastí alebo súčiastok. 
 
Za prevádzkyschopný stav sa považuje taký stav stroja, pri ktorom je po úspešne dokončenom 
skúšobnom a preberacom teste a skúšobnej prevádzke schopný plniť funkcie a dodržiavať 

hodnoty projektových parametrov v medziach stanovených technickou dokumentáciou alebo 
výrobcom. 
 
Poškodením stroja sa rozumie také poškodenie, ktoré je možno odstrániť opravou, pričom 
náklady na túto opravu neprevýšia čiastku odpovedajúcu časovej cene stroja v čase 
bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti. 
 
Prirodzeným opotrebovaním sa pre účely tohto poistenia rozumie postupný proces 
opotrebovania stroja, 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 stroja. 
 
Príslušenstvom stroja sa rozumie pomocné zariadenie, pomocné prístroje a prostriedky so 
strojom pevne spojené, ktoré sú po technickej stránke nevyhnutné pre činnosť stroja podľa jeho 
účelu. Za príslušenstvo stroja sa nepovažuje jeho softvérové vybavenie a akékoľvek dáta. 
 
Profilaktika je pravidelná kontrolná, nastavovacia a kalibračná činnosť k zabezpečeniu presnej 
činnosti strojov, technológií a zariadení. 
 
Strojné zariadenie je súhrn niekoľkých vzájomne konštrukčne a/alebo technologicky spojených 
strojov a mechanizmov určených na plnenie predpísaných funkcií. 
 
Strojom sa rozumie technické zariadenie pozostávajúce zo vzájomne spojených dielov 
a súčiastok. 
 
Súbor strojov je tvorený jednotlivými strojmi, ktoré majú rovnaký alebo podobný charakter a sú 
určené na rovnaký účel. Poistenie konkrétne menovaných strojov takéhoto charakteru sa nazýva 
poistenie výberu strojov. 
 
Údržbou stroja sa rozumie súhrn činností zabezpečujúcich technickú spôsobilosť, 
prevádzkyschopnosť, hospodárnosť a bezpečnosť prevádzky stroja. Tieto činnosti spočívajú 
predovšetkým v pravidelných a preventívnych obhliadkach, ošetrovaniach a nastavovaniach 
strojov, v dodržiavaní mazacích plánov, vo včasnej výmene opotrebovaných dielov, alebo skupín 
a častí strojov a to všetko v súlade s platnými predpismi, ustanoveniami alebo pokynmi danými 
výrobcom. 
 
Zničením stroja sa rozumie taký stupeň poškodenia, ktorý nie je možný odstrániť opravou, 
pričom stroj už nie je možné viac používať k pôvodnému účelu. Za zničenie je považované i také 
poškodenie stroja, ktoré možno opravou odstrániť, ale náklady na takúto opravu by presiahli 
časovú cenu stroja v Čase bezprostredne pred poistnou udalosťou. 
 

Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

1.  Tieto OPPST sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 
2.  Od týchto OPPST sa je možné odchýliť v poistnej zmluve na základe dohody zmluvných 

strán, ak to nie je v jednotlivých ustanoveniach inak. 
3.  Ustanovenia týchto OPPST týkajúce sa poisteného sa použijú aj na poistníka (pokiaľ je 

poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú osobu.  
4.  Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto OPPST sa v otázkach účinnosti, výkladu 

a vykonávania riadi právom Slovenskej republiky. Pre súdne spory z tejto poistnej zmluvy 
sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky. Uvedené platí tiež pre poistné riziká 
v zahraničí. 

5.  Tieto OPPST nadobúdajú účinnosť dňom 20.06.2013. 
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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Tieto osobitné poistné podmienky pre poistenie elektroniky (ďalej len „OPPE“) doplňujú 
ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku (ďalej len „VPPM“) 
a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistenie elektroniky sa riadi príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, VPPM, týmito OPPE, zmluvnými dojednaniami 
a poistnou zmluvou. 

2.  OPPE dopĺňajú, prípadne nahrádzajú VPPM v ustanoveniach uvedených v týchto OPPE.  
3.  Pre vzťahy a záležitosti, ktoré nie sú upravené OPPE platia ustanovenia uvedené vo VPPM. 
 

Článok 2 
Predmet poistenia 

1.  Predmetom poistenia sú jednotlivé elektronické zariadenia vrátane ich súčastí 
a príslušenstva (ďalej len „elektronika“), ich súbory alebo výbery uvedené v poistnej 
zmluve. Poistenie sa na túto elektroniku vzťahuje, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté 
inak, iba za predpokladu, že sú evidované v účtovníctve poisteného alebo v inej evidencii 
poisteného v zmysle príslušných právnych predpisov. Poistenie sa vzťahuje aj na časť 
poisteného súboru elektroniky, ktorý poistený preukázateľne nadobudol, ale ešte ho bez 
zbytočného odkladu z objektívnych príčin neviedol vo svojej účtovnej evidencii. Evidencia 
poistených vecí v účtovníctve sa nevyžaduje, pokiaľ je poisteným fyzická osoba, ktorá nie 
je podnikateľom. 

2.  Ak je v poistnej zmluve dohodnuté, tak predmetom poistenia môže byť aj mobilná 
(prenosná) elektronika, alebo elektronika pevne zabudovaná v motorovom vozidle. 

3.  Pri poistení súboru elektroniky sa poistenie vzťahuje aj na elektroniku, ktorá sa stala 
súčasťou tohto poisteného súboru po uzavretí poistnej zmluvy. Veci, ktoré prestali byť 
súčasťou súboru prestávajú byť poistené. 

4.  Toto poistenie sa vzťahuje iba na elektroniku, ktorá prešla bezchybne skúšobnými , 
preberacími, výkonovými prípadne inými skúškami pred uvedením do riadnej prevádzky 
a ktorá bola uvedená do prevádzky v súlade s platnými právnymi predpismi a pokynmi 
výrobcu a v čase dojednania poistenia bola preukázateľne v prevádzkyschopnom stave 
a je užívaná výhradne na účely, na ktoré bola určená. 

5.  Predmetom poistenia je elektronika vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve poistníka resp. 
poisteného uvedeného v poistnej zmluve (ďalej len „vlastná elektronika“). 

6.  Ak je tak dojednané, je predmetom poistenia aj cudzia elektronika, ktorú poistený 
uvedený v poistnej zmluve užíva na základe písomnej dohody (ďalej len „cudzia 
elektronika užívaná“) alebo prevzal pri poskytovaní služby na základe písomnej zmluvy, 
objednávky alebo zákazkového listu (ďalej len „cudzia elektronika prevzatá“). 

 
Článok 3 

Poistné riziká 
Poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu poistenej elektroniky akoukoľvek  
náhodnou udalosťou, ktorá nie je vo VPPM, v Čl.4 týchto OPPE alebo v poistnej zmluve vylúčená. 
Poistením sú kryté najmä škody spôsobené:  
a)  chybou materiálu alebo výrobnou chybou, 
b)  konštrukčnou chybou, 
c)  pádom alebo vniknutím cudzieho telesa, 
d)  skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu (napr. prepätím, chybou izolácie, 

korónou, indukčným účinkom blesku), 
e)  chybou, nedostatočnou zručnosťou alebo nedbanlivosťou obsluhy. 
Poistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia, zničenia alebo straty poistenej 
elektroniky, ktoré obmedzuje alebo úplne vylučuje funkčnosť tejto elektroniky. 
 

Článok 4 
Výluky z poistenia 

1.  Okrem výluk uvedených vo VPPM sa toto poistenie nevzťahuje na škody na poistenej 
elektronike priamo alebo nepriamo spôsobených alebo vzniknutých: 

 a)  akoukoľvek živelnou udalosťou, alebo kvapalinou unikajúcou z vodovodných 
zariadení, 

 b)  nedostatočným používaním, dlhodobým uskladnením alebo nesprávnou údržbou 
poistenej elektroniky, 

 c)  v súvislosti s výpadkom alebo prerušením dodávky elektrickej energie, plynu 
 alebo vody z verejných rozvodových sietí, 

 d)  použitím poistenej elektroniky v rozpore s pokynmi výrobcu, technickými 
podmienkami alebo technickými normami, 

 e)  preťažením poistenej elektroniky v dôsledku testovania alebo pokusu, 
 f)  stratou, poškodením, zničením, poruchou, vymazaním, skreslením alebo 

modifikáciou elektronických dát alebo softvérového vybavenia poistenej elektroniky 
z akejkoľvek príčiny, 

 g) poškodením, zničením poistenej elektroniky chybou elektronických dát alebo 
softvérového vybavenia, 

 h)  nekvalifikovaným vstupom do informačného systému alebo programového 
vybavenia poistenej elektroniky, 

 i)  škody spôsobené spreneverou, obyčajnou krádežou (t.j. krádežou bez prekonania 
prekážky), 

 j)  škody 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, 

 k)  škody spôsobené zistením rozdielov pri inventúre alebo audite, 
 

 
 
 l)  presunom alebo prepravou elektroniky ak sa nejedná o elektroniku uvedenú v Čl.2 

bode 2,  
 m) krádežou vlámaním, lúpežou, vnútorným vandalizmom. 
2.  Okrem výluk uvedených v bode 1 tohto článku sa toto poistenie nevzťahuje na: 
 a)  škody, za ktoré ručí zo zákona alebo zodpovedá na základe zmluvy výrobca, 

dodávateľ, predávajúci, opravár alebo iný zmluvný partner (napr. záručná doba), 
 b)  škody na vzhľade a estetické nedostatky, ktoré neovplyvňujú funkčnosť poistenej 

elektroniky, 
 c)  náklady vynaložené 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, 

 d)  náklady spojené s modifikáciou elektroniky akýmkoľvek spôsobom. 
3.  Ak nedošlo z rovnakej príčiny a v rovnakom čase aj k inému poškodeniu alebo zničeniu 

poistenej elektroniky, za ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie, poistenie 
sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie: 

 a)  časti a diely, ktoré sa pravidelne vymieňajú kvôli rýchlemu opotrebovaniu alebo 
starnutiu (akumulátory, poistky, svetelné zdroje apod.),  

 b)  zdroje žiarenia a obrazovky, 
 c)  káble, drôty a optické vlákna.  
4.  Toto poistenie sa nevzťahuje na: 
 a)  spotrebný materiál (napr. tonery, kartridže, optické válce, obrazové a zvukové 

nosiče),  
 b)   elektronické nástroje a náradia všetkého druhu. 
 

Článok 5 
Poistná hodnota, poistná suma, poistenie na prvé riziko 

1.  Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste. Poistnou hodnotou 
v zmysle týchto OPPE je nová hodnota poistenej veci, t.j. hodnota, ktorú je nutné 
vynaložiť na znovuobstaranie novej veci rovnakého druhu a kvality. 

2.  Poistná suma je podkladom pre výpočet poistného a zároveň maximálnou hranicou 
poistného plnenia za poistné obdobie. Poistná suma sa stanovuje pre každú jednotlivú 
poistenú vec alebo súbor poistených vecí a mala by zodpovedať poistnej hodnote 
poistených vecí. Pre registrovaných platiteľov DPH sa uvádza poistná suma bez 
započítania DPH a pre ostatných vrátane DPH.  

3.  Pri dohodnutí poistenia na prvé riziko je poistná suma po dohode účastníkov poistnej 
zmluvy vedome znížená poistná suma pod poistnú hodnotu poistenej veci alebo súboru 
vecí. Skutočnosť, že bolo dojednané poistenie na prvé riziko poistenej veci alebo súboru  
poistených vecí musí byť jednoznačne uvedená v poistnej zmluve. Poistná suma poistenia 
na prvé riziko je hornou hranicou poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti, 
ktoré nastali v jednom poistnom období. 

 
Článok 6 

Poistné plnenie 
1.  Právo poisteného na poistné plnenie vznikne, ak nastala poistná udalosť v mieste 

poistenia. Poistnou udalosťou je akákoľvek náhodná škodová udalosť,  s ktorou je podľa 
poistnej zmluvy spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.  

2. Ak bola poistená vec poškodená, poisťovateľ uhradí primerané a hospodárne vynaložené 
náklady zvyčajné v dobe a v mieste vzniku poistnej udalosti na jej opravu. V prípade ak by 
sa tieto náklady rovnali, alebo by prevyšovali časovú hodnotu poistenej veci 
bezprostredne pred poistnou udalosťou, poistená vec sa bude považovať za zničenú. 

3.  Ak bola poistená vec v dôsledku poistnej udalosti zničená, poisťovateľ uhradí náklady na 
znovuobstaranie veci, maximálne však do výšky časovej hodnoty poistenej veci v  čase 
beprostredne pred vznikom poistnej udalosti. 

4.  Od poistného plnenia z poistnej udalosti, pri ktorej bola poškodená alebo zničená 
elektronika, poisťovateľ odpočíta cenu zvyškov nahradzovaných častí a v prípade zničenia 
cenu použiteľných zvyškov elektroniky. 

5.  Ak už nie sú sériovo vyrábané súčiastky na trhu, poisťovateľ je povinný plniť do výšky 
časovej hodnoty poistenej veci, zníženej o cenu zvyškov. 

6.  Do primeraných nákladov na opravu sa nezahrňujú odmeny vyplatené za prácu nadčas, v 
noci, v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja, náklady na opravu v zahraničí, 
letecké dodávky náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo 
zahraničia. 

7.  Pokiaľ poisťovateľ rozhodol o spôsobe opravy alebo náhrady škody a poistený napriek 
tomu uskutočnil opravu alebo výmenu poškodených vecí iným spôsobom, poisťovateľ 
poskytne poistné plnenie len do tej výšky, ktorú by poskytol, keby poistený postupoval 
podľa jej pokynov. 

8.  Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať 
povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu určené 
právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo ktoré na seba vzal poistnou zmluvou. Ak 
porušenie takej povinnosti prispelo k vzniku poistnej udalosti, alebo k zväčšeniu rozsahu 
jej následkov, poisťovateľ je oprávnený primerane znížiť poistné plnenie. 

9. Poisťovateľ je takisto oprávnený primerane znížiť poistné plnenie, ak poistený poruší 
povinnosti uložené Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie majetku a týmito 
OPPE. 
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Článok 7 
Povinnosti poisteného 

1.  Okrem povinností stanovených právnymi predpismi a VPPM je poistený povinný: 
 a)  používať poistenú elektroniku len k účelom stanoveným výrobcom podľa návodu na 

obsluhu alebo technickými podmienkami, dodržiavať technické a ďalšie normy 
vzťahujúce sa na prevádzku a údržbu poistenej elektroniky, 

 b)  zabezpečiť obsluhu alebo riadenie poistenej elektroniky osobou, ktorá má 
predpísanú kvalifikáciu alebo oprávnenie, alebo osobou ktorá bola preukázateľne 
na obsluhu alebo riadenie poistenej elektroniky zaškolená, 

 c)  v prípade poistnej udalosti uschovať všetky poškodené časti poistenej elektroniky 
do doby, kým poisťovateľ nedá súhlas na ich odstránenie. 

 d)  uchovávať sprievodnú technickú dokumentáciu k poistenej elektronike. 
2.  Pokiaľ porušenie povinností uvedených v bodoch 1 tohto článku podstatne prispeje k 

vzniku poistnej udalosti, alebo k väčšiemu rozsahu jej následkov, je poisťovateľ oprávnený 
poistné plnenie primerané znížiť a to podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah 
jeho povinnosti plniť. 

 
Článok 8 

Miesto poistenia 
1.  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 poistená elektronika nachádza, ak nie je ďalej v OPPE 
alebo v poistnej zmluve dojednané inak.  

2.  Pre mobilnú elektroniku a elektroniku pevne zabudovanú v motorovom vozidle je 
miestom poistenia územie Slovenskej republiky ak nie je v poistnej zmluve dojednané 
inak. 

3.  Pri poistenej elektronike sa poistenie vzťahuje aj na miesto, kam bola poistená elektronika 
premiestnená 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 9 

Výkladový slovník 
Vnútorným vandalizmom sa rozumie poškodenie alebo zničenie poistenej veci v súvislosti 
s vykonaním alebo pokusom o vykonanie krádeže alebo lúpeže bez ohľadu či k samotnej krádeži  
alebo lúpeži poistenej veci došlo alebo nie. 
 

Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

1.  Tieto OPPE sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 
2.  Od týchto OPPE sa je možné odchýliť v poistnej zmluve na základe dohody zmluvných 

strán, ak to nie je v jednotlivých ustanoveniach inak. 
3.  Ustanovenia týchto OPPE týkajúce sa poisteného sa použijú aj na poistníka (pokiaľ je 

poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú osobu.  
4.  Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto OPPE sa v otázkach účinnosti, výkladu 

a vykonávania riadi právom Slovenskej republiky. Pre súdne spory z tejto poistnej zmluvy 
sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky. Uvedené platí tiež pre poistné riziká 
v zahraničí. 

5.  Tieto OPPE nadobúdajú účinnosť dňom 20.06.2013. 
 
 
 
 

 




