
          
Poistná zmluva č.: 2406959720 zo dňa 12.06.2019

Čl. I. Úvodné ustanovenia

1.     Účastníci zmluvy

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841  04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Zastúpená: Daniela Dobišová
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Ulica Paulínska 513/20 , 91701 Trnava 
IČO/RČ: 31826385
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla 
Vydal: DÚ Trnavva, Dátum vydania:10.03.1995

Zastúpená: Mgr. PhDr. Maroš Sagan, predseda spoločenstva 
(ďalej len  „poistník“)

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

2.     Sprostredkovateľ poistenia

Daniela Dobišová, získateľské číslo: 80030421-3, mobil: +421905975650, e-mail: d.dobiskova@gmail.com 

Správca poistnej zmluvy: Daniela Dobišová

3.     Prehľad druhov poistenia
 

Poistenie stavieb

Poistenie prerušenia prevádzky – Stavby

 Poistenie hnuteľných vecí

Poistenie prerušenia prevádzky – Hnuteľné veci

Poistenie elektronických zariadení

Poistenie strojov a strojných zariadení

Havarijné poistenie strojov 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu
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Čl. II. Dojednané poistenia

Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku

1. Miesto poistenia 1 - Kancelárske priestory - Ulica Paulínska 513/20 , 91701 Trnava 

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 12.06.2019 tvoria neoddeliteľnú prílohu 
tejto  poistnej  zmluvy.  Poistník  svojim podpisom potvrdzuje,  že odpovedal  pravdivo a úplne  na všetky písomné 
otázky  poisťovateľa  týkajúce  sa  dojednávaného  poistenia.  Poistník  je  povinný  poisťovateľovi  bez  zbytočného 
odkladu oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri dojednávaní poistenia. 

POISTENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ

1.     Zmluvné dojednania

1.1.  Poistenie  sa  vzťahuje  na  tie  poistné  nebezpečenstvá  (riziká),  ktoré  sú  dojednané  pre  konkrétny  predmet 
poistenia  v bode  2.  Rozsah  poistenia  (označené  znakom  X  alebo  v časti  Pripoistenia  uvedené  textom). 
Definície  poistných  nebezpečenstiev,  pre  ktoré  je  možné  poistenie  stavieb  dojednať  (uvedené  skrátenými 
názvami), sú uvedené v:

1. Požiar – článok II., bod 1. a článok XIV., bod 1. až 4. VPP PPZ 14. 
2. Živel CELÝ – článok II., bod 2. a článok XIV., bod 5. až 12. a 14. VPP PPZ 14.
3. Povodeň – článok II., bod 2. písm. a), b) a článok XIV. bod 5. a 6. VPP PPZ 14.
4. Víchrica – článok II., bod 2.  písm. c), d) a článok XIV. bod 7. a 8. VPP PPZ 14.
5. Živel VÝBER – článok II., bod 2. písm. e) až  i) a článok XIV. bod 9. až 12. a 14. VPP PPZ 14.
6. Vodovodné – článok II., bod 3. a článok XIV. bod 13. VPP PPZ 14.
7. Náraz DP – doložka NC2.
8. Odcudzenie – článok II., bod 1. písm. a), b) a článok XIV., bod 1. a 2. VPP PPKL 14.
9. Veci zamestnancov – doložka MB2 a doložka KB2.
10. Peniaze a ceniny – doložka MB3 a doložka KB3.
11. Odcudzenie stavebných súčastí – doložka KB5.
12. Poškodenie skla – doložka NA4.
13. Vandalizmus – doložka KC3.
14. Náklady na demoláciu – doložka MA5.
15. Veci zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty – doložka MB4 a doložka KB4.
16. Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastnými MV – živel, havária – doložka M18.
17. Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastnými MV – odcudzenie – doložka K18.
18. Lúpež peňazí, cenín, cenností pri preprave – bod 3. doložky K20.

2.     Rozsah poistenia
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1. 
Miesto poistenia
(adresné)

Kancelárske priestory - Ulica Paulínska 513/20 , 91701 Trnava Z2

1.1. HV - HLAVNÝ OBJEKT  1

Súbor vlastných hnuteľných vecí 
okrem zásob (výrobné a 
prevádzkové zariadenia) – 
živelné riziká

X X X 10 000,00 X 30,00 38,91
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Súbor vlastných hnuteľných vecí 
okrem zásob (výrobné a 
prevádzkové zariadenia) – 
odcudzenie

X 10 000,00 X 30,00  13,90

Požiarne najrizikovejšia činnosť Administratíva, iná kancelárska alebo pomocná obchodná 
činnosť

S102 R1

PRIPOISTENIA - Poistenie hnuteľných vecí
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Veci zamestnancov 350,00 X X 30,00 0,00
Peniaze a ceniny 350,00 X X 30,00 0,00
Odcudzenie stavebných súčastí 700,00 X X 30,00 0,00

Celkové ročné poistné s daňou za poistenie hnuteľných vecí za všetky poistené položky (€): 52,81

3.     Pripoistenia / Dolo  žky  

Doložka MA2 – Poistenie súboru hnuteľných vecí
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa v rozsahu tejto doložky vzťahuje na stroje, prístroje, 

zariadenia, dopravné prostriedky, ktorým nie je prideľované evidenčné číslo (ďalej len EČ), inventár a hnuteľné 
veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok (okrem zásob).

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na veci uvedené v článku I. bode 4 VPP PPZ 14.

Doložka KA2 – Poistenie súboru hnuteľných vecí (odcudzenie)
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie  v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na stroje, prístroje, 

zariadenia,  dopravné  prostriedky,  ktorým  nie  je  prideľované  evidenčné  číslo  (ďalej  len  EČ),  inventár  a 
na hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok (okrem zásob).

2. Poistenie sa nevzťahuje na veci uvedené v článku I. bode 4 VPP PPKL 14.
3. Poistenie je možné  dohodnúť v poistnej zmluve  aj ako poistenie prvého rizika (KA21).
4. Ak je poistený platiteľom DPH, poisťovateľ poskytne v prípade poistnej udalosti  odcudzením v zmysle VPP 

PPKL 14 poistné plnenie vrátane DPH v nasledovnom rozsahu. DPH bude poistenému vyplatená len do výšky 
zodpovedajúcej  sume,  ktorú je  poistený  ako platiteľ  dane z  pridanej  hodnoty  povinný  odviesť  do štátneho 
rozpočtu  SR  v  zmysle  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov.  Výška  poistného  plnenia  alebo  súčet 
poistných plnení vrátane DPH z poistných udalostí,  ktoré nastali  v priebehu jedného poistného obdobia, za 
poistenú vec alebo súbor vecí sú limitované výškou poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve pre túto vec 
alebo súbor vecí. Uvedená suma je maximálnym limitom poistného plnenia poisťovateľa. Toto ustanovenie platí 
aj v prípade, ak je poistenie uzatvorené na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden 
poistný rok).

Doložka MB2 – Dojednanie pre poistenie vecí zamestnancov
1. Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje na veci, ktoré sú definované v článku I. bode 5 

VPP PPZ 14. Poistenie sa nevzťahuje na motorové vozidlá, ktorým je prideľované evidenčné číslo (ďalej len 
EČ), ako i na prívesy motorových vozidiel, ktorým je prideľované EČ, motorky, štvorkolky, ťažné stroje, lietadlá, 
lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, lodné motory a zvieratá. Táto výluka sa týka i 
súčastí a príslušenstva vyššie vymenovaných vecí.

2. Ak nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad 
poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami podľa článku II. bod 1., 2. a 3. VPP PPZ 14 a Doložky MC2.

3. Poistenie sa v rozsahu tejto doložky uzaviera ako poistenie prvého rizika.
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4. Dojednáva sa, že pri poistení touto doložkou poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v 
prípade, keď je poistenie uzavreté na časovú hodnotu.

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

Doložka KB2 – Ustanovenie pre poistenie vecí zamestnancov (odcudzenie)
1. Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky  sa vzťahuje na veci, ktoré sú definované v článku I. bode 5 

VPP PPKL 14. Poistenie sa nevzťahuje na motorové vozidlá, ktorým je prideľované evidenčné číslo (ďalej len 
EČ), ako i na prívesy motorových vozidiel, ktorým je prideľované EČ, motorky, štvorkolky, ťažné stroje, lietadlá, 
lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, lodné motory a zvieratá. Táto výluka sa týka i 
súčastí a príslušenstva týchto vyššie vymenovaných vecí.

2. Rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami 
podľa článku II. bod 1.VPP PPKL 14.

3. Poistenie sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie 

uzatvorené na časovú hodnotu.
5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,  v jednom poistnom roku poskytne poisťovateľ v rámci poistenia 

v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 €  za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €. 
Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich 
mesiacov (jeden poistný rok).

Doložka MB3 – Dojednanie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských štátoviek,  bankoviek, 
obežných mincí a cenín
1. Ak nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad 

poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami podľa článku II. bod 1., 2. a 3. VPP PPZ 14 a Doložky MC2.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
3. Dojednáva sa, že v prípade poškodenia  bankoviek a mincí (ďalej len peniaze), poskytne poisťovateľ poistné 

plnenie  v hodnote  poškodených  peňazí  po  odpočítaní  náhrady,  ktorú  možno  získať  v banke  v  zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie náhrad za necelé a poškodené peniaze.

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

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

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

7. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia 
v zmysle tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 €  za všetky peniaze a ceniny so spoluúčasťou 30 
€. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich 
mesiacov (jeden poistný rok). V zmysle článku III. bodu 3 VPP PPZ 14 sa dojednáva, že peniaze a ceniny do 
výšky 350 € musia byť uložené v úschovnom objekte (pričom sa nevyžaduje ohňovzdornosť objektu).

Doložka KB3 – Ustanovenie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských bankoviek, obežných 
mincí a cenín (odcudzenie)
1. Rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami 

podľa článku II. bod 1.VPP PPKL 14.
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
3. Dojednáva sa, že v prípade poškodenia  bankoviek a obežných mincí (ďalej len peniaze), poskytne poisťovateľ 

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

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

5. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo odcudzenia  peňazí a cenín poskytne poisťovateľ poistné plnenie v 
hodnote zničených alebo odcudzených peňazí a cenín.

6. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia 
v rozsahu tejto doložky poistné plnenie najviac do výšky 350 €  za všetky peniaze a ceniny so spoluúčasťou 30 
€. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich 
mesiacov (jeden poistný rok). V zmysle článku III. bodu 2 VPP PPKL 14 sa dojednáva, že peniaze a ceniny do 
výšky 350 € budú uložené v úschovnom objekte (pričom sa nevyžaduje ohňovzdornosť objektu).

Doložka NK5 – Poistenie stavebných súčastí budovy 
1. Poistenie  v rozsahu tejto  doložky sa vzťahuje aj na stavebné súčasti  miesta poistenia,  napríklad elektrickú 

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

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

3. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika.
4. Dojednáva sa, že pri poistení v rozsahu tejto doložky poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu 

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

Doložka MD2 – Vzdanie sa námietky podpoistenia
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej  veci 

alebo súboru poistených vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku XI. 
bodu 15 VPP PPZ 14 na účely tejto doložky neplatí.

Doložka KD2 – Vzdanie sa námietky podpoistenia
1. V rozsahu tejto  doložky sa dojednáva,  že ak  sa poistná  hodnota  poistenej  veci  alebo súboru vecí  do doby 

poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku XI. bodu 14 VPP PPKL 14 neplatí.

4.     Zvláštne dojednania pre     poistenie hnuteľných vecí  

Nedojednané. 
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Čl. III. Rekapitulácia dojednaného poistenia

1. Dojednané poistenie  

P. č. Názov poistenia Poistené od
Ročné poistné

s daňou
(€)

1. Poistenie hnuteľných vecí 13.06.2019 52,81

Celkové ročné poistné: 48,90

Daň: 3,91

Celkové ročné poistné s daňou: 52,81

2. Splatnos  ť poistného  

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

 2.2.Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne.

Druh poistného bežné

Poistenie na dobu 
neurčitú

od 13.06.2019 do: neurčito
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)

Celkové ročné poistné
s daňou 

52,81 € Počet splátok: 1 

Dátum splatnosti 
poistného/splátok 
v poistnom období

 13.06.

Výška splátky/ splátok 
poistného s daňou

 52,81 €

Bankové spojenie číslo účtu IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112

BIC/SWIFT kód: SUBASKBX číslo účtu BBAN: 0048134112/0200

Konštantný symbol 3558

Variabilný symbol 2406959720

3. Začiatok a doba trvania poistenia

Toto poistenie sa v súlade s príslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným 
obdobím 12 mesiacov (poistný rok). Uzavreté poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 13.06.2019.

4. Záverečné ustanovenia

4.1.Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je 
poistné v zostatkovej výške splatné naraz.

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

a) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva záplava alebo povodeň v súhrne do výšky 
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dojednanej poistnej sumy, maximálne však 3 500 000,00 €;

b) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne do výšky dojednanej 
poistnej sumy, maximálne však  3 500 000,00 €.

4.3.Poistenie  sa dojednáva aj  v rozsahu Superdoložky  ProFi  2018,  ktorá  tvorí  neoddeliteľnú  súčasť  tejto 
poistnej zmluvy.

5. Vyhlásenie poistníka/poisteného

5.1.Poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím zmluvy poskytnuté informácie podľa § 
792a  Občianskeho  zákonníka.  Poistník  svojim  podpisom potvrdzuje,  že  pri  uzatvorení  poistnej  zmluvy 
prevzal všeobecné poistné podmienky, zmluvné ustanovenia a doložky uvedené v tejto poistnej zmluve, 
ktoré  sú  neoddeliteľnou  súčasťou  poistnej  zmluvy.  Poistník  ďalej  svojim  podpisom  potvrdzuje,  že  bol 
oboznámený s obsahom všeobecných poistných podmienok ako aj s obsahom doložiek a berie na vedomie, 
že prípadné ústne dojednania neuvedené písomne v tejto poistnej zmluve sú neplatné. Tiež potvrdzuje, že 
na všetky otázky poisťovateľa odpovedal  úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť  poisťovateľovi  zmeny v 
nahlásených skutočnostiach. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tejto 
poistnej zmluve sú pravdivé a správne a súhlasí s obsahom tejto poistnej zmluvy a všeobecnými poistnými 
podmienkami.

5.2.Poistník  svojím  podpisom  berie  na  vedomie,  že  poisťovateľ  je  oprávnený  spracúvať  osobné  údaje 
dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o 
spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných 
údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy a s ktorými sa poistník zaväzuje oboznámiť aj poistených. 
Podrobné  informácie  o  spracúvaní  osobných  údajov  sú  uvedené  na  webovej  stránke  poisťovateľa 
www.generali.sk a na pobočkách Poisťovateľa.

5.3.V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto 
poistník  vyhlasuje,  že túto zmluvu uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky,  ktoré zaplatí  ako 
sumu  poistného  sú  v  jeho  vlastníctve.  Ak  toto  vyhlásenie  nie  je  pravdivé,  poistník  písomne  oznámi 
poisťovateľovi  identifikačné  údaje  osoby,  v ktorej  mene  uzatvára  túto  zmluvu,  resp.  identifikačné  údaje 
osoby,  v ktorej  vlastníctve  sú  finančné  prostriedky  zaplatené  ako  poistné,  vrátane  súhlasu  tejto  osoby 
vyjadreného  jej  podpisom.  Povinnosti  uvedené  v predošlej  vete  môže  poistník  splniť  formou  Čestného 
vyhlásenia na tlačive poisťovateľa. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie a nezodpovedá za 
náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo 
platby z takéhoto nároku na náhradu škody alebo z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa 
akejkoľvek  sankcii,  zákazu alebo  reštrikcii  (obmedzeniu)  v  zmysle  rezolúcie  OSN alebo  obchodným či 
ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej republiky, Veľkej Británie 
alebo USA.

5.4.Ak  je  osoba  poistníka  odlišná  od  osoby  poisteného,  poistník  prehlasuje,  že  oboznámil  poisteného  so 
všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi táto poistná 
zmluva.  Poistník  podpisom poistnej  zmluvy potvrdzuje,  že  mu  boli pred  uzavretím  poistnej  zmluvy  
písomne poskytnuté informácie v zmysle § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom 
znení.

5.5.Poistník  podpisom poistnej  zmluvy potvrdzuje,  že  mu  finančný  agent  sprostredkujúci  poistenie  poskytol 
informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 
v platnom znení.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely: Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s., 
spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová 
adresa a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb poisťovateľa a poskytovania informácií  o 
aktivitách poisťovateľa, a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu 5 rokov od ukončenia 
platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s poisťovateľom. 
Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním 
písomného  odvolania  na  adresu  sídla  poisťovateľa  alebo  odvolania  prostredníctvom  webového  sídla 
poisťovateľa. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov sú 
uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, na webovom sídle poisťovateľa: www.generali.sk a na 
pobočkách poisťovateľa.
Zároveň  súhlasím  s  tým,  že  mi  marketingové  informácie  môžu  byť  poskytované  aj  prostredníctvom 
automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej  pošty vrátane 
služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických 
komunikáciách).
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ÁNO   NIE 

6. Prílohy

Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:

1. Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 12.06.2019
2. Informácie o spracúvaní osobných údajov
3. Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia VPP PPZ 14 (č. tlačiva: VPP_PPZ14_01/2014v.7)
4. Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou 

VPP PPKL 14 (č. tlačiva: VPP_PPKL14_01/2014v.7)
5. Doložka K20 (č. tlačiva: Doložka_K20_v.6)
6. Superdoložka ProFi 2018 (č. tlačiva: Superdoložka_ProFi_2018_12/2018v.1)

Poistná zmluva uzavretá v Trnava dňa: 12.06.2019

Mgr. PhDr. Maroš Sagan, predseda 
spoločenstva

Daniela Dobišová
Získateľské číslo 80030421-3

Podpis (a pečiatka) poistníka Podpis zástupcu Generali Poisťovňa, a. s.
povereného uzatvorením tejto zmluvy
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Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa pre poistenie majetku zo dňa 12.06.2019 

Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku

Miesto poistenia 1 - Kancelárske priestory - Ulica Paulínska 513/20 , 91701 Trnava 

1. Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru:
Do 10 min. 

2. Sú poisťované veci chránené funkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche?
Nie.

3. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak 
áno, je EPS priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor?
Nie. 

4. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková 
činnosť?
Nie

5. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru?
Nie.

6. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia 
skladované kvapalné alebo plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), 
výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od 
poisťovaných vecí?
Nie.

7. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym 
hasičským záchranným zborom?
Nie.

8. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne 
dimenzované vodovodné rozvody, hydranty, toky riek, atď.?
Áno.

9. Je v mieste poistenia trvale možnosť telefonického ohlásenia požiaru?
Áno.

10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít?
Nie.

11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo 
v posledných 10 rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?
Nie.

12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov?
Nie.

13. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)?
Nie.

14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult 
centralizovanej ochrany (PCO)?
Nie.

Poistenie hnuteľných vecí a     prerušenia prevádzky  

HV - HLAVNÝ OBJEKT  1
1. Sú poisťované hnuteľné veci (a/alebo prevádzka pre prípad prerušenia prevádzky) pre požadované 

nebezpečenstvá poistené aj u iného poisťovateľa?
Nie.

2. Sú poisťované hnuteľné veci poškodené a/alebo zničené a/alebo nie sú riadne udržiavané a/alebo nie sú 
v prevádzkyschopnom stave?
Nie.

3. Požadujete zriadiť vinkuláciu?
Nie.

4. Uveďte škodový priebeh na poisťovaných hnuteľných veciach za posledných 5 rokov – počet a výšku škôd 
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v EUR  (aj keď poistenie v tom čase nebolo dojednané)
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0

V Trnava dňa: 12.06.2019

Mgr. PhDr. Maroš Sagan, predseda spoločenstva

Podpis (a pečiatka) poistníka
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Generali Poisťovňa, a. s.
Kontaktné centrum: 02/38 11 11 17

generali.sk@generali.com | generali.sk

 

PLATBA POISTNÉHO

Poistné bez dane 48,90 €

Daň 3,91 €

Suma na úhradu (poistné s daňou) 52,81 €

Dátum splatnosti 13. 06. 2019

AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?

Bankovým prevodom / Internet bankingom 
IBAN SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT SUBASKBX
Variabilný symbol 2406959720
Konštantný symbol 3558

Platbou cez QR kód Platbou cez VIAMO
QR kódy nájdete na druhej strane.

    PFI_PRI/ 2406959720

Vážený klient
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
ULICA PAULÍNSKA 513/20 
917 01 TRNAVA 1 

POISTENIE 
PODNIKATEĽOV 

Poistná zmluva číslo 2406959720

Miesto poistenia viď zadná strana

Bratislava, 12. 06. 2019

Úhrada poistného

ProFi

Vážený klient,

radi by sme Vás informovali o výške nákladov na 
poistenie na obdobie 13.06.2019 – 12.06.2020.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné sa 
považuje za uhradené až v deň jeho pripísania na 
náš účet.

pokračovanie na zadnej strane >>>

Príkaz na úhradu
Payment Order

IBAN platiteľa / Payer´s IBAN Mena / 
Currency

Dátum splatnosti 
Due Date

IBAN príjemcu / Beneficiary´s IBAN Suma / Amount Variabilný symbol
Variable Symbol

Špecifický symbol
Specific Symbol

Konštantný symbol
Constant Symbol

SK3502000000000048134112 52,81 € 2406959720 3558

Informácia k prevodu / Remittance Information

........................................................... ............................................................ ......................................................................
Miesto a dátum vystavenia Pečiatka, podpis platiteľa Pečiatka banky/Prevzal
Place and Date of Issue Stamp, Signature of Payer Bank Stamp/Received by



MIESTO POISTENIA

- Ulica Paulínska 513/20, 91701 Trnava

* Úplný zoznam miest poistenia je uvedený 
v poistnej zmluve

Prijatím nového zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z 
poistenia sme ako poisťovňa povinní aplikovať na 
Vami uzatvorenú zmluvu neživotného poistenia 
nepriamu daň vo výške 8 %.

S pozdravom

QR KÓDY NA ÚHRADU POISTNÉHO

Bližšie informácie o 
možnostiach platieb

mobilnými zariadeniami 
získate vo Vašej banke.

Platba VIAMO je limitovaná podľa Vašej banky 

5911479582
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Poistenie podnikateľov  

Informačný dokument o poistnom produkte 

Spoločnosť: Generali Poisťovňa, a. s., Slovenská republika    Produkt: ProFi 

Tento dokument Vám má poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím 
zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a v príslušných Všeobecných poistných podmienkach produktu 
ProFi. Aby ste boli plne informovaní, prečítajte si všetky dokumenty. 

O aký typ poistenia ide? 

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov 
 

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia? 

V poistení stavieb a hnuteľných vecí sú predmetom 
poistenia stavby a hnuteľné veci pre prípad poškodenia 
alebo zničenia: 

 požiarom – ohňom v podobe plameňa, 
 priamym úderom blesku – bezprostredným 

prechodom blesku poistenou vecou, 
 výbuchom – náhlym ničivým prejavom tlakovej sily 

spočívajúcej v rozpínavosti plynov a pár, 
 nárazom alebo zrútením lietadla, jeho časti alebo 

nákladu. 
 

alej si môžete dojednať doplnkové poistenie pre 

prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci: 

 záplavou, povodňou,  
 víchricou, krupobitím, 
 zemetrasením, 

 zosuvom pôdy, zrútením skál, zemín, lavín, 
 pádom stromov a stožiarov, 
 nárazom cudzieho vozidla do poistenej veci, 

 vodou vytekajúcou z vodovodného potrubia, 
 krádežou vlámaním alebo lúpežou, 
 haváriou počas vnútroštátnej prepravy. 

 

V poistení prerušenia prevádzky je predmetom 

poistenia strata ušlého zisku a stále náklady ako 

následok škôd na poistených veciach spôsobených: 

 požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku, 
 nárazom alebo zrútením lietadla s posádkou, jeho 

časti alebo jeho nákladu, 
 hasením, búraním alebo odprataním zvyškov po 

poistnej udalosti. 
 

alej si môžete dojednať doplnkové rozšírenie krytia 
o škody spôsobené: 

 vodou vytekajúcou z vodovodného potrubia, 

 víchricou a krupobitím, 
 nárazom cudzieho vozidla do poistenej veci. 

 

V poistení stavieb, hnuteľných vecí a prerušenia 
prevádzky sa poistenie nevzťahuje na: 

 porasty a rastliny, 
 vybrané veci zamestnancov – napr. peniaze, vkladné 

a šekové knižky, platobné karty, motorové vozidlá, 
motorky. 

 

Na niektoré veci sa poistenie vzťahuje iba v prípade, ak 
sú osobitne uvedené v poistnej zmluve, napr.: 

 peniaze, drahé kovy, perly a drahokamy, 

 vkladné a šekové knižky, platobné karty,  

 cenné papiere a ceniny,  

 nosiče dát a záznamy na nich uchované,  
 vzorky, modely, prototypy a veci na výstave, 
 motorové vozidlá, prívesy, motorky, štvorkolky,  
 lietadlá a lietajúce zariadenia, plavidlá, lodné motory, 
 stavby nespojené so zemou pevným základom,  
 umelecké diela a zbierky,  

 sochy, fresky ako súčasť stavieb. 

 

V poistení strojov a elektroniky sa poistenie nevzťahuje 
na: 

 chyby, ktorú mala poistená vec už v čase uzatvárania 
poistnej zmluvy, 

 škody spôsobené bezprostredným následkom 
korózie, erózie, kavitácie, oxidácie, opotrebovania, 
trvalého vplyvu prevádzky, postupného starnutia, 

únavy materiálu, 
 škody, za ktoré je dodávateľ poistenej veci, zmluvný 

partner poisteného alebo opravca poistenej veci 
zodpovedný podľa príslušných právnych predpisov 

alebo na základe zmluvy,  
 škody na dieloch a nástrojoch, ktoré sa vymieňajú pri 

zmene pracovného úkonu na poistenej veci alebo pri 
opotrebovaní poistenej veci, alebo na činných 
médiách,  

 škody všetkého druhu na zvukových, obrazových, 
dátových a iných záznamoch.  
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Čo je predmetom poistenia? 

V poistení strojov a elektroniky sú predmetom poistenia 
stroje a elektronika pre prípad poškodenia alebo zničenia 

najmä:  

 chybou konštrukcie, vadou materiálu alebo výrobnou 
vadou poistenej veci, pretlakom pary, plynu alebo 

kvapaliny či podtlakom, nedostatkom vody v kotle, 

nevyváženosťou alebo roztrhnutím odstredivou silou, 
pádom alebo vniknutím cudzieho predmetu skratom 
alebo iným pôsobením elektrického prúdu (napr. 
prepätím, chybou izolácie, korónou, mechanickým 
namáhaním spôsobeným elektrickým prúdom, 
indukčným účinkom blesku), zlyhaním meracích, 
regulačných alebo zabezpečovacích zariadení, 
neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou, 
úmyselným poškodením, nešikovnosťou, 
nepozornosťou, nedbalosťou, víchricou, mrazom, 
plávajúcim ľadom. 

 

alej si môžete dojednať doplnkové rozšírenie krytia: 

 o škody spôsobené krádežou vlámaním alebo 
lúpežou, 

 o krytie nákladov za prácu nadčas, 

 o krytie nákladov za expresné príplatky. 

 

V poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 
činnosťou poisteného je predmetom poistenia: 

 právnym predpisom stanovená zodpovednosť 
poisteného za škodu vzniknutú inej osobe úrazom 
alebo chorobou tejto osoby, poškodením alebo 
zničením veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve 
alebo v užívaní. 

 

V poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 
v súvislosti s výkonom vybraných činností 
poisteného je predmetom poistenia: 

 právnym predpisom stanovená zodpovednosť za 
škodu vzniknutú tretej osobe v súvislosti s výkonom 
činnosti, ktorá je uvedená v poistnej zmluve. 

 

V poistení zodpovednosti za škodu cestného 
dopravcu je predmetom poistenia: 

 právnym predpisom stanovená zodpovednosť 
poisteného za škodu vyplývajúcu zo zmluvy o 
preprave veci, ktorá vznikla inému na zásielke v 
dôsledku poistnej udalosti, ku ktorej došlo v dobe 
trvania poistenia pri vnútroštátnej cestnej nákladnej 
doprave a/alebo zodpovednosť poisteného za škodu 
vyplývajúcu z Dohovoru o prepravnej zmluve v 
medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), 
ktorá vznikla inému na zásielke v dôsledku poistnej 
udalosti, ku ktorej došlo v dobe trvania poistenia pri 
medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. 

Čo nie je predmetom poistenia? 

V poistení zodpovednosti za škodu nie je predmetom 

poistenia škoda: 

 spôsobená úmyselne, alebo prevzatá nad rámec 
stanovený právnymi predpismi, alebo prevzatá v 

zmluve medzi poisteným a treťou osobou nad rámec 
stanovený právnymi predpismi, 

 vzniknutá na veciach, ktoré poistený užíva,  
 vzniknutá na vadnom výrobku dodanom poisteným. 

 

Z poistenia alej nevzniká nárok na plnenie: 
  

 za pokuty, penále či iné sankcie uložené poistenému 
príslušným orgánom, za iné platby, ktoré majú 
represívny, alebo sankčný charakter (okrem 

profesijných zodpovedností),  
 za straty, náklady alebo iné výdavky, ktoré vzniknú 

iným v súvislosti so stiahnutím výrobku,  
 za akékoľvek platby, náhrady alebo náklady 

požadované v súvislosti s uplatnením práva na 
ochranu osobnosti, alebo inej nemajetkovej ujmy. 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Poistenie stavieb, hnuteľných vecí a prerušenia 
prevádzky sa nevzťahuje na škody spôsobené: 

 žeravením a tlením s obmedzeným prístupom kyslíka, 
pôsobením úžitkového ohňa a jeho tepla, pôsobením 

tepla pri skrate v elektrickom vedení (zariadení) bez 
vzniku plameňa, ktorý sa alej rozšíril, 

 vyrovnaním podtlaku, výbuchom v spaľovacom 
priestore motorov, v hlavniach strelných zbraní, 

 prepätím alebo indukciou následkom úderu blesku, 
 záplavou, ak výška súvislej vodnej plochy je menšia 

ako 5 cm,  

 zemetrasením, ktoré nedosiahlo aspoň 6. stupeň 
medzinárodnej stupnice (MCS), 

 vodou spätne vystupujúcou z odpadových potrubí 
a kanalizácie. 

 

Pri poistení zodpovednosti za škodu nie sú kryté škody: 

 v súvislosti s činnosťou poisteného vykonávanou bez 
príslušného oprávnenia, 

 v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie z poistenia 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla alebo z úrazového poistenia, ktoré 
je súčasťou sociálneho poistenia v zmysle príslušných 
právnych predpisov, 

 vzniknuté následkom vojnových udalostí, vzbury, 
povstania, terorizmu, pôsobenia jadrovej energie, 

 vzniknuté na veciach, na ktorých poistený vykonával 
objednanú činnosť, pokiaľ ku škode došlo preto, že 
táto činnosť bola chybne vykonaná, 

 v prípade akejkoľvek náhrady škody prisúdenej súdom 
Spojených štátov amerických alebo Kanady.  
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 Na území Slovenskej republiky na mieste uvedenom v poistnej zmluve. V prípade rozšírenia územnej platnosti je tento údaj 
uvedený v poistnej zmluve. 

 

Aké mám povinnosti? 

• odpovedať pravdivo na všetky otázky poisťovne a oznámiť všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný,  
• umožniť poisťovni vstup do poistených nehnuteľností a poskytnúť mu projektovú, požiarnotechnickú, účtovnú a inú vyžiadanú 

dokumentáciu,  
• platiť poistné včas a v správnej výške, 
• riadne sa starať o poistené veci,  
• dodržiavať povinnosti uložené právnymi predpismi ako aj prevzaté na seba poistnou zmluvou a ani netrpieť porušovanie týchto 

povinností zo strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby sa za tretie osoby považujú aj všetky fyzické a právnické osoby pre 
poisteného činné), 

• dbať, aby nenastala poistná udalosť, 
• zabezpečiť poistené priestory spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, 

• ak nastala poistná udalosť, bezodkladne ju nahlásiť poisťovni a urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá 
škoda už nezväčšovala. Zároveň dať pravdivé vysvetlenie o vzniku poistnej udalosti a rozsahu jej následkov a predložiť doklady 
potrebné na zistenie okolností na posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky ako aj umožniť poisťovateľovi 
šetrenia poistnej udalosti. 
 

•

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Splatnosť poistného je uvedená v poistnej zmluve. Vo všeobecnosti je poistné splatné dňom začiatku poistenia. Nezabudnite však 
zaplatiť poistné za prvé poistné obdobie včas a v správnej výške. Ak tak neurobíte do 3 mesiacov od jeho splatnosti, poistenie zanikne.  
Ak sa poistná zmluva uzavrela na dobu neurčitú, následné platby poistného sú splatné vždy ku dňu zhodného s dňom začiatku 
poistenia. V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj platenie poistného v polročných alebo štvrťročných splátkach. 
Poistné môžete platiť prostredníctvom pošty alebo finančnej inštitúcie. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť správny variabilný symbol, 
ktorým je číslo poistnej zmluvy. 
Poistné sa považuje za zaplatené v deň pripísania úhrady poistného na účet poisťovateľa uvedený v poistnej zmluve v plnej výške so 
správne uvedeným variabilným symbolom.   
 

Kedy začína a končí krytie? 

Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. 
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa uzaviera na dobu neurčitú. 
 

Ako môžem zmluvu vypovedať? 

Uzavretú poistnú zmluvu môžete vypovedať do dvoch mesiacov od jej uzavretia. 
V priebehu trvania poistenia môžete poistnú zmluvu vypovedať ku koncu ročného poistného obdobia, pričom výpove  musí byť 
doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím. 
Ak došlo k zmene výšky poistného a poisťovňa Vám (poistníkovi) výšku poistného neoznámila najneskôr desať týždňov pred uplynutím 
poistného obdobia, výpove  poistnej zmluvy môžete podať až do konca príslušného poistného obdobia. 
Poistnú zmluvu môžete vypovedať aj do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti. 
 



Prevádzkovateľ osobných údajov

Účely spracúvania osobných údajov zo strany Generali

Generali Poisťovňa, a. s., vrátane odštepných závodov Európska cestovná poisťovňa a Genertel
so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava, IČO: 35 709 332, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1325/B (ďalej len ako „Generali Poisťovňa, a. s.“).

 –  uzatváranie, evidencia a správa poistných zmlúv vrátane starostlivosti o klienta (napr. služba elektronickej 
korešpondencie a klientska zóna) a manažérskych analýz

 – reporting, výpočet kapitálových požiadaviek, štatistické spracovanie a ocenenie nových produktov
 – likvidácia poistných udalostí
 – zaistenie
 – kontrola kvality a dokumentácia uzatvárania zmluvných vzťahov prostredníctvom hlasových záznamov
 – vybavovanie sťažností
 – riadenie rizika podvodu, oznamovanie protispoločenskej činnosti
 – evidencia hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ich vybavenie a identifikácia klienta na účely 

vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi 
 – aktívne súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 – pasívne súdne spory
 – spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov
 – ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu 
 – súťaže
 – správa registratúry
 – výkon vnútorného auditu, výkon funkcie súladu s predpismi, výkon funkcie riadenia rizík

Informácie o spracúvaní 
osobných údajov

1

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Generali Poisťovňa, a. s., ako prevádzkovateľa, 
Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame, (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie 
podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon 
č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve), uzatvorenie a plnenie poistnej zmluvy, oprávnený záujem, ktorým je ochrana 
jeho práv a právom chránených záujmov Generali Poisťovňa, a. s., (účel riadenia rizika podvodu) a komplexná 
ochrana a zvýšenie komfortu klienta (účel ponuky produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho 
marketingu) a súhlas dotknutej osoby (súťaže).

Dotknuté osoby
Generali Poisťovňa, a. s., spracúva osobné údaje najmä o poistníkovi, poistenom, osobe oprávnenej na prevzatie 
poistného, ďalších osobách uvedených v poistnej zmluve, ako aj o potenciálnych klientoch  (ďalej aj ako „dotknutá 
osoba“).

Kategórie spracúvaných osobných údajov

 –   identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo)
 –  kontaktné údaje (napr. adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa)
 –  sociodemografické údaje (napr. vek a povolanie)
 –  údaje o poistných zmluvách, ktoré má dotknutá osoba uzavreté s Generali Poisťovňa, a. s.



2

Doba uchovávania osobných údajov

Profilovanie

 – právo požadovať od poisťovne Generali prístup k svojim osobným údajom
 – právo na opravu osobných údajov
 – právo na vymazanie osobných údajov
 – právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 – právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 – právo na prenosnosť svojich osobných údajov
 – právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
 – právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Generali Poisťovňa, a. s., je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú zákonom 
č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, t. j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby 
na uplatnenie práv z poistnej zmluvy, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom. 
Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Generali Poisťovňa, a.  s., vykonáva v rámci svojej činnosti aj profilovanie nových klientov na základe demografických, 
sociálnych údajov a údajov o produktoch za účelom riadneho uzavretia poistnej zmluvy, kalkulácie poistného 
a správy poistnej zmluvy. 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené 
práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Generali Poisťovňa, a. s., si 
dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. 
V prípade uplatnenia práva na prístup k osobným údajom alebo práva na prenosnosť osobných údajov musí 
byť podpis dotknutej osoby na písomnej žiadosti úradne overený. Ak má Generali Poisťovňa, a. s., oprávnené 
pochybnosti v súvislosti s totožnosťou dotknutej osoby, môže požiadať dotknutú osobu o poskytnutie dodatočných 
informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti, napr. doloženie žiadosti s úradne overeným podpisom dotknutej 
osoby.

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 02/38 11 11 17, e-mail: generali.sk@generali.com, www.generali.sk, zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, č. ú.: 0048134112/0200, IBAN: 
SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedeným IVASS.

Práva dotknutej osoby

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje
 – finanční agenti
 – poskytovatelia IT služieb
 – advokáti
 – posudkoví lekári
 – znalci
 – SLASPO

 – Slovenská kancelária poisťovateľov
 – Sociálna poisťovňa
 – NBS
 – exekútori
 – orgány činné v trestnom konaní
 – súdy

Generali Poisťovňa, a. s.
Osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov 
Lamačská cesta 3/A 
841 04 Bratislava
E-mail: dpo.sk@generali.com

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke www.generali.sk 
a vo všetkých pobočkách Generali Poisťovňa, a. s.

Kontakt na osobu zodpovednú za dohľad nad ochranou osobných údajov
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Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia 
VPP PPZ 14 

 
Živelné poistenie, ktoré uzaviera Generali Poisťovňa, a. s., zapísaná v obchodom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332, ( alej len „poisťovateľ“), sa riadi príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení ( alej len „OZ“), týmito Všeobecnými poistnými 
podmienkami živelného poistenia VPP PPZ 14 ( alej len „VPP PPZ 14“) a príslušnými Zmluvnými dojednaniami 
( alej len „ZD“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a ustanoveniami poistnej zmluvy. 
 

 
Článok I. 

Predmet poistenia 

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

2. Súbor vecí tvoria veci, ktoré majú podobný alebo 
rovnaký charakter alebo sú určené na ten istý 
hospodársky účel. Ak je v poistnej zmluve 
poistený súbor vecí, poistenie sa vzťahuje na 
všetky veci, ktoré do súboru v danom okamihu v 
dobe trvania poistenia patria. Ustanovenie bodu 
4. tohto článku VPP PPZ 14 platí aj pre poistenie 
súboru vecí. 

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

4. Ak to je dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie sa 
za podmienok uvedených v bode 1. tohto článku 
VPP PPZ 14 vzťahuje aj na: 
a) platné tuzemské i cudzozemské bankovky a 

mince ( alej len „peniaze“), ktoré sú 
zákonnými peniazmi v zmysle príslušných 
právnych predpisov, drahé kovy a predmety 

z nich vyrobené, neosadené perly a 
drahokamy; 

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

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

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

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

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

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

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

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

vzťahuje aj na veci zamestnancov poisteného, 
ktoré sa zvyčajne nosia do práce alebo ktoré si 
zamestnanec poisteného odložil pri plnení 
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, 
na mieste na to určenom a ak nie je také miesto 
určené, na mieste kde sa takéto veci obvykle 
ukladajú a toto miesto sa nachádza na mieste 
poistenia. Poistenie sa však nevzťahuje na veci 
zamestnancov poisteného, ktoré sú uvedené v 
bode 4. tohto článku VPP PPZ 14. Z tohto 
poistenia vzniká právo na plnenie iba vtedy, ak 
zamestnávateľ za takúto škodu zamestnancovi 
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nezodpovedá podľa právnych predpisov 
upravujúcich zodpovednosť zamestnávateľa za 
škodu na odložených veciach. 

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

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

 
Článok II. 

Rozsah poistenia 

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

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

poškodenia alebo zničenia poistenej veci 
nasledujúcimi poistnými nebezpečenstvami: 
a) záplavou, 
b) povodňou, 
c) víchricou, 
d) krupobitím, 
e) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, 
f) zosuvom alebo zrútením lavín, 
g) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, 

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

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

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

3. V poistnej zmluve je možné tiež dojednať 
rozšírenie poistných nebezpečenstiev uvedených 
v bode 1. tohto článku VPP PPZ 14 o prípad 
poškodenia alebo zničenia poistenej veci vodou z 
vodovodných zariadení. Ak je proti tomuto 
poistnému nebezpečenstvu poistená budova, 
vzniká právo na plnenie aj pri: 
a) poškodení privádzajúceho potrubia 

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

b) poškodení kotla ústredného, etážového alebo 
diaľkového kúrenia, armatúr a zariadení 

poistenej budovy pripojených na potrubie, ak 
boli poškodené alebo zničené zamrznutím 
vody v nich. 

V prípade rozšírenia poistných nebezpečenstiev 
uvedených v bode 1. tohto článku VPP PPZ 14 v 
zmysle bodu 2. a 3. tohto článku VPP PPZ 14, 
musí byť táto skutočnosť uvedená v poistnej 
zmluve. 

4. Poistnou udalosťou je na účely týchto 
VPP PPZ 14 udalosť uvedená v bode 1. až 3. 
tohto článku VPP PPZ 14, s ktorou je spojený 
vznik povinnosti poisťovateľa plniť. Poistnou 
udalosťou však nie je, ak udalosť uvedená v bode 
1. až 3. tohto článku VPP PPZ 14 bola spôsobená 
úmyselným konaním alebo úmyselným 
opomenutím poisteného, osoby poistenému 
blízkej alebo inej osoby konajúcej na podnet 
alebo s vedomím poisteného. 

5. Právo na plnenie vzniká aj vtedy, ak bola poistená 
vec poškodená, zničená alebo sa stratila v 
príčinnej súvislosti s niektorou udalosťou 
uvedenou v bode 1., 2. alebo 3. tohto článku 
VPP PPZ 14. 

6. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté na 
poistenej veci následkom vojnových udalostí, 
vzbury, povstania alebo iných hromadných 
násilných nepokojov, štrajku, výluky, terorizmu, 
útokov motivovaných politicky, sociálne, 
ideologicky alebo nábožensky alebo spôsobené 
úradnými opatreniami orgánov verejnej moci 
určenými na iné účely ako na obmedzenie 
udalostí uvedených v bode 1., 2. alebo 3. tohto 
článku VPP PPZ 14 alebo pôsobením jadrovej 
energie. 

7. Poistenie v rozsahu bodov 2. a 3. tohto článku 
VPP PPZ 14 nemožno v poistnej zmluve 
dojednať, pokiaľ nie je dojednané poistenie v 
základnom rozsahu v zmysle bodu 1. tohto článku 
VPP PPZ 14. 

 
Článok III. 

Miesto poistenia 

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

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

3. Ak ide o poistenie hnuteľných vecí, je miestom 
poistenia budova, iná stavba, miestnosť alebo 
pozemok, kde sa tieto veci nachádzajú, a ktoré je 
uvedené v poistnej zmluve v zmysle bodu 2. tohto 
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článku VPP PPZ 14. Toto vymedzenie miesta 
poistenia neplatí pre veci, ktoré boli v dôsledku 
vzniknutej bezprostredne hroziacej poistnej 
udalosti premiestnené z miesta poistenia. Ak sú 
poistnou udalosťou poškodené alebo zničené 
peniaze, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, 
neosadené perly a drahokamy, vkladné a šekové 
knižky, platobné karty a iné podobné dokumenty, 
cenné papiere a ceniny, ktoré boli zahrnuté do 
poistenia, poistenému vzniká právo na poistné 
plnenie len za podmienky, že tieto veci boli 
uložené v ohňovzdorných, uzamknutých 
úschovných objektoch, ak nie je v poistnej zmluve 
dohodnutý iný spôsob ich uloženia. 

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

 
Článok IV. 

Poistná hodnota, poistná suma 

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci 
rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. 
Poistná suma je suma určená v poistnej zmluve 
ako najvyššia hranica poistného plnenia 
poisťovateľa v prípade poistnej udalosti; má pre 
každú poistenú vec zodpovedať poistnej hodnote 
veci v poistnom roku alebo v období, na ktoré 
bolo dojednané poistenie, ak nejde o poistenie 
prvého rizika v zmysle článku X. týchto 
VPP PPZ 14. 

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

suma, ktorú treba zvyčajne vynaložiť na 
vybudovanie novostavby toho istého druhu, 
rozsahu a kvality v danom mieste poistenia, 
vrátane nákladov na spracovanie projektovej 
dokumentácie. Nová hodnota sa ako poistná 
hodnota používa vždy, ak neprichádza do 
úvahy použitie poistnej hodnoty podľa písm. b) 
a c) tohto bodu VPP PPZ 14; 

b) časová hodnota (technická hodnota), t. j. nová 
hodnota znížená o sumu zodpovedajúcu 
stupňu opotrebenia alebo iného znehodnotenia 
budovy alebo inej stavby. Časová hodnota sa 
ako poistná hodnota použije vtedy, ak je 
poistenie dojednané na časovú hodnotu alebo 
ak opotrebenie alebo znehodnotenie budovy 
presiahne 70 percent novej hodnoty a 
neprichádza do úvahy použitie poistnej 
hodnoty podľa písm. c) tohto bodu 
VPP PPZ 14; 

c) všeobecná hodnota, t. j. cena vecí, za ktorú 
možno zvyčajne budovu alebo inú stavbu 
nadobudnúť v danej dobe a v danom mieste 
poistenia. Všeobecná hodnota sa ako poistná 
hodnota použije vtedy, ak je poškodená 
budova alebo iná stavba určená na zbúranie, 
alebo je inak trvale znehodnotená tak, že ju 
nemožno používať na iný účel. 

3. Poistná hodnota hnuteľných vecí, ak nie je 
dohodnuté inak je: 
a) nová hodnota (východisková hodnota), t. j. 

suma, ktorú treba vynaložiť na znovuzriadenie 
veci alebo suma, ktorú treba vynaložiť na 
výrobu veci rovnakého druhu a kvality v novom 
stave; určujúce je, ktorá zo zistených súm je 
nižšia. Nová hodnota sa ako poistná hodnota 
používa vždy, ak neprichádza do úvahy 
použitie poistnej hodnoty podľa písm. b) tohto 
bodu VPP PPZ 14; 

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

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

5. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, 
poistná hodnota cudzích vecí, ktoré poistený 
oprávnene užíva alebo ich prevzal v zmysle bodu 
3. článku I. týchto VPP PPZ 14, je ich časová 
hodnota. 

6. Poistnú sumu určuje na vlastnú zodpovednosť 
poistený. 

 
Článok V. 

Začiatok, zmena a doba trvania poistenia 

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

2. Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo 
b) návrhom poisťovateľa na rozšírenie rozsahu 

poistenia, alebo na zmenu podmienok 
poistenia, ktorý je možno prijať úhradou 
poistného vo výške a v lehote uvedenej v 
návrhu. Rozšírený rozsah poistenia, alebo 
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zmena podmienok poistenia je v tomto prípade 
uzavretý/á, len čo bolo poistné uhradené, 
pokiaľ nie je v týchto VPP PPZ 14 uvedené 
inak. 

3. Zmeny v poistnej zmluve týkajúce sa zmeny 
bydliska, sídla alebo miesta podnikania, mena, 
priezviska a/alebo obchodného mena poistníka 
alebo poisteného ako aj ostatných nepodstatných 
náležitostí poistnej zmluvy, je možné oznámiť 
poisťovateľovi telefonicky a/alebo elektronickou 
formou; v takom prípade má poisťovateľ právo 
vyžiadať si doplnenie tohto oznámenia písomnou 
formou a poistník a/alebo poistený je povinný 
uvedenej žiadosti poisťovateľa vyhovieť do 5 dní 
od jej obdržania. Pri porušení povinnosti v zmysle 
tohto bodu je poisťovateľ oprávnený odoprieť 
vykonanie zmeny až do doručenia písomnej žiadosti 
poistníka a/alebo poisteného.  

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

 
Článok VI. 

Poistné, poistné obdobie 

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

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

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

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

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

6. Výška poistného je určená podľa sadzobníka 
poisťovateľa platného v deň uzavretia poistnej 
zmluvy a je uvedená v poistnej zmluve. Poistné 

sa platí v tuzemskej mene, pokiaľ v poistnej 
zmluve nie je dohodnuté inak. 

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

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

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

10. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich 
pre stanovenie výšky poistného má poisťovateľ 
právo jednostranne upraviť výšku poistného na 

alšie poistné obdobie. Výšku poistného je 
poisťovateľ oprávnený upraviť: 
a) ak dôjde k zmene právnych predpisov, ktorá 

má vplyv na výšku poistného plnenia, na 
náklady poisťovateľa alebo na daňové a 
odvodové povinnosti poisťovateľa (najmä 
zmena rozsahu alebo podmienok poistenia, 
zmena alebo zavedenie dane alebo 
osobitného odvodu, zásadná zmena regulácie 
poisťovacej činnosti),  

b) ak dôjde k zmene v rozhodovacej praxi súdov, 
ktorá má vplyv na poistné plnenia (najmä 
zmena v prístupe posudzovania niektorých 
nárokov),  

c) ak dôjde k zmene okolností nezávislých na 
poisťovateľovi, ktorá má vplyv na poistné 
plnenia (najmä zvýšenie cien opravárenských 
prác, zvýšenie cien náhradných dielov, 
zvýšenie cien služieb),  

d) ak dôjde z iných vážnych objektívnych 
dôvodov k ohrozeniu splnenia záväzkov 
poistiteľa z pohľadu poistnej matematiky a 
poistno-matematických metód (najmä 
povinnosť poisťovateľa vytvárať dostatočné 
poistné).  

Ak poisťovateľ jednostranne upraví výšku 
poistného na alšie poistné obdobie, oznámi 
písomne túto skutočnosť poistníkovi najneskôr v 
lehote desať týždňov pred splatnosťou poistného 
na alšie poistné obdobie, od ktorého sa má 
zmena vykonať. Pokiaľ poistník so zmenou výšky 
poistného nesúhlasí, musí podať písomnú 
výpove  aspoň šesť týždňov pred uplynutím 
príslušného poistného obdobia. Ak poisťovateľ 
neoznámi úpravu výšky poistného najneskôr 
desať týždňov pred splatnosťou poistného na 

alšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena 
vykonať, poistník môže písomnú výpove  podať 
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až do konca príslušného poistného obdobia. 
Podaním písomnej výpovede podľa tohto odseku 
poistenie zanikne ku koncu príslušného poistného 
obdobia. 
Pokiaľ nebola v lehotách podľa predchádzajúceho 
odseku tohto bodu písomná výpove  poistníka 
doručená poisťovateľovi, poistenie nezaniká a 
poisťovateľ má právo na novú výšku poistného na 

alšie poistné obdobie. Ak poisťovateľ zníži 
poistné na alšie poistné obdobie a poistník 
zaplatí za alšie poistné obdobie poistné v 
pôvodnej výške, poisťovateľ vráti preplatok 
poistného poistníkovi. 

11. Pri poistných zmluvách uzavretých na dobu 
neurčitú si poisťovateľ vyhradzuje právo meniť 
jednostranne výšku poistného na alšie poistné 
obdobie. V takom prípade poisťovateľ písomne 
oznámi túto skutočnosť poistníkovi najneskôr v 
lehote desať týždňov pred splatnosťou poistného 
na alšie poistné obdobie, od ktorého sa má 
zmena vykonať a informuje ho o možnosti poistnú 
zmluvu bezplatne a s okamžitou účinnosťou 
vypovedať. Ak poistník so zmenou výšky 
poistného nesúhlasí, môže poistnú zmluvu do 
konca príslušného poistného obdobia vypovedať 
s okamžitou účinnosťou. Ak poisťovateľ zníži 
poistné na alšie poistné obdobie a poistník 
zaplatí za alšie poistné obdobie poistné v 
pôvodnej výške, poisťovateľ vráti preplatok 
poistného poistníkovi. 

 
Článok VII. 

Zánik poistenia 

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

dojednané; 
b) výpove ou ku koncu poistného obdobia, 

pričom výpove  musí byť doručená 
poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred jeho 
uplynutím. Ak došlo k zmene výšky poistného 
a poisťovateľ výšku poistného neoznámil 
poistníkovi najneskôr desať týždňov pred 
uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa 
lehota podľa prvej vety; 

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

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

e) zmenou v osobe vlastníka predmetu poistenia, 
ak nie je v týchto VPP PPZ 14 uvedené inak; 

f) písomnou výpove ou každej zo zmluvných 
strán do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej 
zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a 

začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej 
uplynutím poistenie zanikne; 

g) písomnou výpove ou každej zo zmluvných 
strán do 3 mesiacov od oznámenia poistnej 
udalosti. Výpovedná lehota je 1 mesiac a 
začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej 
uplynutím poistenie zanikne; 

h) nezaplatením poistného za prvé poistné 
obdobie alebo jednorazového poistného do 
troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti podľa 
§ 801 ods. 1 OZ; 

i) nezaplatením poistného za alšie poistné 
obdobie do jedného mesiaca odo dňa 
doručenia výzvy poisťovateľa na jeho 
zaplatenie podľa § 801 ods. 2 OZ, ak nebolo 
poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. 
Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že 
poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To 
isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. 
Poisťovateľ a poistník si dohodou stanovili 
výzvu podľa prvej vety doručiť v lehote do 
troch mesiacov odo dňa splatnosti poistného. 
Ak nebola výzva podľa predchádzajúcej vety 
doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo 
zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho 
splatnosti. 

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

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

 
Článok VIII. 

Povinnosti poisteného 

1. Popri povinnostiach stanovených právnymi 
predpismi má poistený alej tieto povinnosti: 
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a) je povinný poisťovateľovi alebo ním 
povereným osobám umožniť vstup do 
poistených objektov, budov a umožniť im 
posúdiť rozsah poisteného nebezpečenstva, 

alej je povinný poisťovateľovi alebo ním 
povereným osobám predložiť k nahliadnutiu 
projektovú, požiarnotechnickú, účtovnú a inú 
podobnú dokumentáciu a umožniť 
preskúmanie činnosti zariadení slúžiacich na 
ochranu poistených vecí; 

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

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

d) je povinný bez zbytočného odkladu písomne, 
ak je nebezpečenstvo z omeškania 
akýmkoľvek iným vhodným spôsobom, 
oznámiť poisťovateľovi, že poistná udalosť 
nastala, dať pravdivé vysvetlenie a predložiť 
doklady potrebné na zistenie okolností 
rozhodujúcich na posúdenie nároku na poistné 
plnenie z poistenia a jeho výšky a umožniť 
poisťovateľovi zhotoviť si kópie týchto 
dokladov, alej je povinný umožniť šetrenia 
poistnej udalosti. Ak bolo oznámenie v zmysle 
tohto bodu VPP PPZ 14 vykonané inou ako 
písomnou formou, je povinný dodatočne bez 
zbytočného odkladu zaslať poisťovateľovi 
písomné oznámenie; všetky doklady 
vyžiadané poisťovateľom musia byť 
predložené v slovenskom alebo českom 
jazyku, pričom prípadný preklad uvedených 
dokladov je poistený povinný si zabezpečiť na 
vlastné náklady, pokiaľ poisťovateľ neustanoví 
inak; 

e) je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť, 
ak je podozrenie z trestného činu, poistnú 
udalosť polícii a až do ukončenia obhliadky 

miesta poistnej udalosti políciou je povinný 
zachovať stav spôsobený poistnou udalosťou; 

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

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

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

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

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

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

l) poistený je povinný viesť účtovníctvo 
spôsobom a v rozsahu povinností stanovených 
príslušnými právnymi predpismi a v prípade, 
ak to súvisí s poistením alebo so šetrením 
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poistnej udalosti, bez zbytočného odkladu 
predložiť vyžiadané účtovné doklady 
poisťovateľovi; uvedené ustanovenie sa 
neuplatňuje, pokiaľ je poisteným fyzická 
osoba, ktorá nie je podnikateľom. 

2. Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených 
v bode 1. tohto článku VPP PPZ 14 podstatný 
vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na 
zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je 
poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy 
znížiť a to až do celej výšky poistného plnenia 
podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na 
rozsah jeho povinnosti plniť. 

3. Ak poistený zmarí možnosť, aby poisťovateľ 
mohol uplatniť právo na náhradu škody voči tretej 
osobe (bod 1. písm. g) tohto článku VPP PPZ 14), 
alebo ak sa prejavia následky takéhoto konania 
poisteného až potom, čo poisťovateľ poskytol 
poistné plnenie, poisťovateľ má voči poistenému 
právo na vrátenie poistného plnenia. 

 
Článok IX. 

Povinnosti poisťovateľa 

Poisťovateľ má okrem povinností stanovených 
príslušnými právnymi predpismi aj tieto povinnosti: 
a) prerokovať s poisteným výsledky šetrenia 

nevyhnutného na zistenie nároku, rozsahu a 
výšky poistného plnenia; 

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

 
Článok X. 

Poistenie prvého rizika 

Ak nie je možné stanoviť poistnú hodnotu podľa 
článku IV. týchto VPP PPZ 14 (najmä pri cudzích 
veciach, ktoré poistený prevzal na základe zmluvy o 
prácach a výkonoch, pri vkladných a šekových 
knižkách a podobných dokumentoch, pri 
písomnostiach, plánoch a pod.) určí poistnú sumu 
poistený podľa svojho uváženia a svojej poistnej 
potreby.  Takto určená poistná suma je hornou 
hranicou poistného plnenia poisťovateľa pre poistné 
plnenia zo všetkých poistných udalostí vzniknutých v 
jednom poistnom období alebo v dobe poistenia, ak 
bolo poistenie dojednané na dobu určitú. V poistnej 
zmluve musí byť vyslovene uvedené, že ide o 
poistenie prvého rizika. 
 

Článok XI. 
Plnenie poisťovateľa 

1. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v tuzemskej 
mene, ak nerozhodne o tom, že poskytne 
naturálne plnenie (opravou alebo výmenou veci). 
Plnenie je splatné do 15 dní, akonáhle poisťovateľ 

skončil šetrenia nutné k zisteniu rozsahu 
povinnosti poisťovateľa plniť. 

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

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

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

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

3. Ak bola poistená vec zničená alebo ak je 
stratená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je 

alej stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil: 
a) pri poistení na novú hodnotu sumu 

zodpovedajúcu nákladom na znovuzriadenie 
veci alebo nákladom, ktoré treba vynaložiť na 
výrobu veci rovnakého druhu a kvality v novom 
stave zníženú o cenu zvyškov zničenej veci; 
poisťovateľ vyplatí nižšiu z uvedených súm; 

b) pri poistení na časovú hodnotu sumu zistenú 
podľa písm. a) tohto bodu VPP PPZ 14 
zníženú o sumu zodpovedajúcu stupňu 
opotrebenia alebo iného znehodnotenia 
poistenej veci a alej tiež zníženú o cenu 
zvyškov zničenej veci; 

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

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

5. Ak boli poistené zásoby znehodnotené, vzniká 
poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil 
rozdiel medzi ich poistnou hodnotou a skutočnou 
hodnotou po znehodnotení. 
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6. Ak boli poistené zásoby zničené alebo ak sú 
stratené a ide o zásoby, ktoré poistený vyrobil, 
vzniká poistenému právo, aby mu poisťovateľ 
vyplatil sumu zodpovedajúcu preukázateľne 
vynaloženým nákladom, ktoré bolo nutné 
vynaložiť na ich výrobu, najviac však sumu, ktorú 
by poistený obdržal pri ich realizácii v dobe 
poistnej udalosti. Ak ide o zásoby, ktoré poistený 
nevyrobil, vzniká poistenému právo, aby mu 
poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu 
nákladom na ich znovuzriadenie, aké by bolo 
nevyhnutné vynaložiť v dobe poistnej udalosti. Od 
takto určeného plnenia sa odpočíta cena zvyškov 
zničených zásob a suma, o ktorú sa zmenšili 
obvyklé náklady spojené s ošetrovaním a/alebo 
iným spracovaním poistených zásob, ktoré by 
bolo inak nutné vynaložiť. 

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

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

9. Ak boli poistené veci zvláštnej, kultúrnej a 
historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky, pri 
stanovení poistného plnenia sa vždy vychádza zo 
sumy, ktorá sa stanoví ako nižšia z dojednanej 
poistnej sumy alebo zo sumy, ktorú by bolo 
možné reálne získať predajom poistenej veci 
bezprostredne pred poistnou udalosťou ( alej len 
stanovená suma). alej sa dojednáva: 
a) Ak boli poistené veci, s výnimkou zbierok vecí 

( alej len zbierka), poškodené, zničené alebo 
ak sú stratené, vzniká poistenému právo, aby 
mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu 

nákladom na uvedenie do pôvodného stavu 
alebo sumu, zodpovedajúcu nákladom na 
zhotovenie umeleckej alebo 
umeleckoremeselnej kópie. Ak nie je možné 
vec uviesť do pôvodného stavu alebo ak nie je 
možné zhotoviť kópiu vzniká poistenému 
právo, aby mu poisťovateľ vyplatil stanovenú 
sumu. 

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

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

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

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

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

12. Ak poisťovateľ rozhodol v zmysle bodu 1. tohto 
článku VPP PPZ 14 o tom, že poskytne naturálne 
plnenie a poistený napriek tomu vykonal opravu 
alebo výmenu poistenej veci iným ako 
prikázaným spôsobom, poskytne poisťovateľ 
poistné plnenie len do tej výšky, ktorú by poskytol 
keby poistený postupoval podľa jeho pokynov. 

13. Primeraným nákladom na opravu poistenej veci je 
cena opravy veci alebo jej časti, ktorá je v dobe 
poistnej udalosti v mieste poistenia obvyklá. 
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14. Plnenie poisťovateľa zistené podľa 
predchádzajúcich bodov tohto článku nesmie 
presiahnuť dohodnutú poistnú sumu, ktorá je 
najvyššou hranicou poistného plnenia 
poisťovateľa, ak nie je dohodnuté inak. 

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

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

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

18. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, 
že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome 
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol 
zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre 
uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je 
oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť, 
odmietnutím plnenia poistenie zanikne. 

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

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

21. Poisťovateľ podľa § 799 ods. 3 OZ nie je 
oprávnený počas trvania poistnej zmluvy plnenie 
z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné 
nebolo riadne a včas zaplatené. 

 
Článok XII. 

Zvláštne prípady plnenia 

1. Ak urobil poistený opatrenia, ktoré mohol 
vzhľadom na okolnosti prípadu považovať za 
nutné: 

a) na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej 
udalosti alebo 

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

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

3. Ak hradí poisťovateľ z dôvodu uvedeného v 
článku XI. bode 15. týchto VPP PPZ 14 len 
pomernú časť škody, náklady podľa bodov 1. a 2. 
tohto článku VPP PPZ 14 sa hradia len v tom 
pomere, v akom poskytuje poistné plnenie. 

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

 
Článok XIII. 

Expertné konanie 

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

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

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

b) určení experti sa dohodnú na osobe tretieho 
experta, ktorý má rozhodujúci hlas v prípade 
nezhody; 
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c) experti určení poisteným a poisťovateľom 
spracujú odborný posudok ( alej len posudok) 
o sporných otázkach oddelene; 

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

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

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

 
Článok XIV. 

Výklad pojmov 

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

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

3. Úderom blesku je bezprostredný prechod blesku 
(atmosférického výboja) na poistenú vec. Za 
škodu spôsobenú bezprostredným prechodom 
blesku sa nepovažuje poškodenie alebo zničenie 
elektrických a elektronických strojov, prístrojov, 
spotrebičov, elektrických požiarnych signalizácií, 
elektrických zabezpečovacích signalizácií a 
zariadení tvoriacich súčasť alebo príslušenstvo 

poistenej budovy alebo inej stavby prepätím alebo 
indukciou, ktorá nastala v príčinnej súvislosti s 
úderom blesku. 

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

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

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

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

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

9. Zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín sa 
rozumie zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín 
vzniknuté pôsobením gravitácie a vyvolané 
porušením dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy 
zemského povrchu dospeli vývojom, alebo ak 
bola táto rovnováha porušená v súvislosti s 
priemyselnou alebo stavebnou prevádzkou. 
Zosuvom pôdy však nie je klesanie zemského 
povrchu do centra Zeme v dôsledku pôsobenia 
prírodných síl alebo ľudskej činnosti. 
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10. Zosuvom alebo zrútením lavín sa rozumie jav, 
ke  masa snehu alebo ľadu sa náhle po svahoch 
uvedie do pohybu a rúti sa do údolia. 

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

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

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

nádrží; vodovodné zariadenie je privádzajúce 
a odvádzajúce potrubie vody s výnimkou 
vonkajších daž ových zvodov; nádrž je sčasti 
otvorený alebo uzatvorený priestor s obsahom 
vody najmenej 200 l; 

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

c) hasiace médium vytekajúce zo samočinného 
hasiaceho zariadenia. 

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

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

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

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

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

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

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

20. Poistník je osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom 
poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. V 
prípade, ak poistený sám uzaviera poistnú zmluvu 
alebo niektorá osoba vstupuje do všetkých práv a 
povinností poisteného, ktorý sám uzavrel poistnú 
zmluvu, tieto osoby sa považujú zároveň za 
poistníka, ktorý je povinný platiť poistné. 

21. Poisťovateľ – Generali Poisťovňa, a. s., 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 1325/B, 
IČO: 35 709 332, so sídlom Lamačská cesta  3/A, 
841 04 Bratislava, ktorá je oprávnená vykonávať 
poisťovaciu činnosť podľa osobitného zákona. 
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je 
uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní 
vedenom IVASS. 

 
Článok XV. 

Doručovanie písomností 
1. Písomnosti poisťovateľa určené pre poistníka 

a/alebo poisteného a/alebo oprávnenú osobu sa 
doručujú na poslednú známu adresu poistníka 
a/alebo poisteného a/alebo oprávnenej osoby na 
území Slovenskej republiky. Poistník a poistený je 
povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu 
svojej adresy alebo sídla bez zbytočného 
odkladu. Zmena adresy na doručovanie je účinná 
dňom doručenia oznámenia o zmene 
poisťovateľovi. 

2. Písomnosti určené poisťovateľovi sa doručujú 
výlučne na adresu sídla poisťovateľa. Poisťovateľ 
nezodpovedá za právne následky a/alebo škody v 
súvislosti s doručovaním písomností na inú 
adresu ako adresu sídla poisťovateľa. 

3. Povinnosť doručiť písomnosť je splnená 
okamihom prevzatia zo strany adresáta. Ak sa 
písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na 
pošte a adresát si ju v príslušnej lehote 
nevyzdvihne, považuje sa písomnosť za 
doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi, aj ke  
sa adresát o jej uložení nedozvedel. V prípade, 
ke  bola písomnosť vrátená odosielateľovi ako 
nedoručiteľná z dôvodu zmeny adresy adresáta 
alebo z dôvodu, že adresát je neznámy, považuje 
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sa za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi. 
Povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť sa 
splní aj vtedy, ak doručenie písomnosti bolo 
zmarené konaním adresáta, pričom účinky 
doručenia nastanú dňom, kedy adresát prijatie 
písomností zmarí (napr. odmietne ich prijať). 

4. Písomnosti poisťovateľa určené adresátovi sa 
doručujú spravidla poštou alebo iným subjektom 
oprávneným doručovať zásielky, môžu však byť 
doručené aj priamo poisťovateľom. Ustanovenie 
bodov 5. a 6. tohto článku tým nie je dotknuté. 

5. Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne 
komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, sms, 
klientskú zónu) pre vzájomnú komunikáciu s 
poistníkom, poisteným a oprávnenou osobou v 
súvislosti s uzatvorením a správou poistenia, 
riešením poistných udalostí a ponukou produktov 
a služieb poisťovateľa a spolupracujúcich 
obchodných partnerov. Tieto prostriedky slúžia k 
urýchleniu vzájomnej komunikácie, avšak 
nenahradzujú písomnú a/alebo listinnú formu 
úkonov v prípadoch, kedy písomnú a/alebo 
listinnú formu vyžaduje zákon, tieto VPP PPZ 14, 
ZD alebo poistná zmluva. Povinnosť zaslania 
písomnosti elektronicky je splnená jej odoslaním 
na e-mailovú adresu poistníka, poistného alebo 
oprávnenej osoby. Osobitné podmienky 
zasielania písomností podľa bodu. 6. tohto článku 
tým nie sú dotknuté. 

6. Poisťovateľ je oprávnený všetky písomnosti, na 
ktorých prevzatie nie je potrebný podpis poistníka 
na listine; alebo ak ich listinnú formu nevyžaduje 
zákon, tieto VPP PPZ 14, ZD alebo poistná 
zmluva; alebo ktorých povaha to umožňuje, 
zasielať elektronicky prostredníctvom e-mailu 
a/alebo do elektronickej schránky na ústrednom 
portáli verejnej správy. Poistník je povinný hlásiť 
každú zmenu e-mailovej adresy uvedenej v 
poistnej zmluve bez zbytočného odkladu, pričom 
táto zmena je účinná dňom doručenia oznámenia 
poisťovateľovi. Povinnosť zaslania písomnosti 
poistníkovi elektronicky je splnená jej odoslaním 
na e-mailovú adresu poistníka uvedenú v poistnej 
zmluve alebo na e-mailovú adresu, ktorú poistník 
oznámi podľa predchádzajúcej vety. Poisťovateľ 
nezodpovedá za nefunkčnosť e-mailovej adresy 
poistníka. Poistník môže kedykoľvek poisťovateľa 
požiadať o zrušenie doručovania písomností 
elektronicky, a to telefonicky na telefónnom čísle 
poisťovateľa alebo písomne listom doručeným na 
adresu sídla poisťovateľa, pričom jeho účinnosť 
nastane prijatím telefonického oznámenia alebo 
doručením písomnej žiadosti poisťovateľovi. 

 
 

Článok XVI. 
Medzinárodné sankcie 

Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie, 
poistné plnenie a  nezodpovedá za náhradu 
akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek 
benefitu, ak by sa poisťovateľ v dôsledku poskytnutia 
takéhoto poistného krytia, poistného plnenia, platby 
vyplývajúcej z nároku na náhradu škody alebo 
benefitu dostal do rozporu so sankciami, zákazmi 
alebo obmedzeniami uvalenými v zmysle rezolúcií 
OSN, obchodných či ekonomických sankcií alebo 
právnych aktov Slovenskej republiky, Európskej únie 
alebo Spojených štátov amerických (USA). 
Zoznam krajín, v ktorých poisťovateľ z dôvodu 
existencie medzinárodných sankcií neposkytuje 
poistné krytie je uložený na www.generali.sk; na tejto 
webstránke sa nachádzajú aj odkazy na zoznamy 
medzinárodne sankcionovaných osôb. Poisťovateľ 
neposkytuje poistné plnenie ani akýkoľvek benefit a 
nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody v prípade 
existencie akejkoľvek súvislosti s krajinami uvedenými 
na zozname podľa predchádzajúcej vety. 
 

Článok XVII. 
Spôsob vybavovania sťažností 

1. Sťažnosťou sa rozumie námietka zo strany 
poisteného a/alebo poistníka na výkon 
poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti s 
uzavretou poistnou zmluvou. Sťažnosť môže byť 
podaná písomne (na adresu sídla poisťovateľa 
alebo na ktorékoľvek obchodné miesto 
poisťovateľa), ústne, prostredníctvom 
prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail), 
prostredníctvom webovej stránky poisťovateľa 
alebo telefonicky. 

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

3. Poisťovateľ písomne poskytne sťažovateľovi 
informácie o postupe pri vybavovaní sťažností a 
potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to sťažovateľ 
požiada.  

4. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa 
doložiť bez zbytočného odkladu požadované 
doklady k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť 
neobsahuje požadované náležitosti alebo 
sťažovateľ nedoloží doklady, poisťovateľ je 
oprávnený vyzvať a upozorniť sťažovateľa, že v 
prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní 
prípadne neopraví požadované náležitosti a 
doklady, nebude možné vybavovanie sťažnosti 
ukončiť a sťažnosť bude odložená. 
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5. Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a 
informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho 
sťažnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 
30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie 
sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné 
lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom 
bude sťažovateľ bezodkladne upovedomený. 
Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol 
sťažovateľ informovaný o výsledku prešetrenia 
sťažnosti. 

6. Opakovaná sťažnosť a alšia opakovaná 
sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v 
tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti. 

7. Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ 
prekontroluje správnosť vybavenia 
predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola 
predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, 
poisťovateľ túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi 
s odôvodnením a poučením, že alšie opakované 
sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním 
vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že 
nebola vybavená správne, poisťovateľ opakovanú 
sťažnosť prešetrí a vybaví. 

8. V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením 
jeho sťažnosti má sťažovateľ možnosť obrátiť sa 
na Národnú banku Slovenska a/alebo na 
príslušný súd a/alebo na poisťovacieho 
ombudsmana v rámci alternatívneho riešenia 
sporov.  

 
Článok XVIII.  

Príslušnosť súdov 

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

Článok XIX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Konaním alebo opomenutím poisteného alebo 
poistníka na účely týchto VPP PPZ 14 sa rozumie 
aj konanie alebo opomenutie fyzických osôb 
a/alebo právnických osôb, pre poisteného alebo 
poistníka činných na základe pracovnoprávneho 
alebo iného zmluvného vzťahu. 

2. Ustanovenia týchto VPP PPZ 14 týkajúce sa 
poisteného sa použijú aj na poistníka (pokiaľ je 
poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo 
na inú oprávnenú osobu. 

3. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba v 
písomnej forme, pokiaľ nie je v týchto 
VPP PPZ 14 uvedené inak. 

4. Od ustanovení týchto VPP PPZ 14 je možné sa 
odchýliť v poistnej zmluve a/alebo v osobitných 
poistných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy. 

5. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VPP PPZ 14 
stane neplatným, ostatné ustanovenia, ktoré nie 
sú touto neplatnosťou dotknuté, zostávajú na alej 
v platnosti. 

6. Tieto VPP PPZ 14 sú neoddeliteľnou súčasťou 
poistnej zmluvy. 

7. Ak sa zmení alebo nahradí ustanovenie právneho 
predpisu, na ktorý tieto VPP PPZ 14 odkazujú, nie 
je tým platnosť príslušného ustanovenia 
VPP PPZ 14 dotknutá a v prípade pochybnosti sa 
má za to, že ide o odkaz na nové ustanovenie 
právneho predpisu, ktorým bolo zmenené alebo 
nahradené pôvodné ustanovenie právneho 
predpisu. 

8. Tieto VPP PPZ 14 nadobúdajú účinnosť dňa 
01.01.2019 a vzťahujú sa na poistné zmluvy 
uzavreté odo dňa účinnosti týchto VPP PPZ 14. 
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Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad škôd spôsobených 
krádežou vlámaním alebo lúpežou 

VPP PPKL 14 
  
Poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou, ktoré uzaviera Generali Poisťovňa, 
a. s., zapísaná v obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332, 
(ďalej len „poisťovateľ“), sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len 
„OZ“), týmito Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním 
alebo lúpežou VPP PPKL 14 (ďalej len „VPP PPKL 14“) a príslušnými Zmluvnými dojednaniami (ďalej len „ZD“), 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a ustanoveniami poistnej zmluvy. 
 

  
Článok I. 

Predmet poistenia 

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

2. Súbor vecí tvoria veci, ktoré majú podobný alebo 
rovnaký charakter alebo sú určené na ten istý 
hospodársky účel. Ak je v poistnej zmluve 
poistený súbor vecí, poistenie sa vzťahuje na 
všetky veci, ktoré do súboru v danom okamihu v 
dobe trvania poistenia patria. Ustanovenie bodu 
4. tohto článku VPP PPKL 14 platí aj pre 
poistenie súboru vecí. 

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

4. Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie sa 
za podmienok uvedených v bode 1. tohto článku 
VPP PPKL 14 vzťahuje aj na: 
a) platné tuzemské i cudzozemské bankovky a 

mince (ďalej len „peniaze“), ktoré sú 

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

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

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

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

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

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

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

5. Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie sa 
vzťahuje aj na veci zamestnancov poisteného, 
ktoré sa zvyčajne nosia do práce alebo ktoré si 
zamestnanec poisteného odložil pri plnení 
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, 
na mieste na to určenom a ak nie je také miesto 
určené, na mieste kde sa takéto veci obvykle 
ukladajú a toto miesto sa nachádza na mieste 
poistenia. Poistenie sa však nevzťahuje na veci 
zamestnancov poisteného, ktoré sú uvedené v 
bode 4. tohto článku VPP PPKL 14. Z tohto 
poistenia vzniká právo na plnenie iba vtedy, ak 
zamestnávateľ za takúto škodu zamestnancovi 
nezodpovedá podľa právnych predpisov 
upravujúcich zodpovednosť zamestnávateľa za 
škodu na odložených veciach. 
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6. Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie sa 
vzťahuje aj na vlastné a cudzie veci dopravované 
poisteným v dopravnom prostriedku, ktorý je vo 
vlastníctve poisteného. 

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

 
Článok II. 

Rozsah poistenia 

1. Poistenie sa dojednáva pre prípad odcudzenia 
poistenej veci, ak k odcudzeniu došlo týmito 
poistnými nebezpečenstvami: 
a) krádežou vlámaním; 
b) lúpežou. 

2. V poistnej zmluve je možné tiež dojednať 
rozšírenie poistných nebezpečenstiev na prípady 
prisvojenia a/alebo zmocnenia poistenej veci 
treťou osobou (páchateľom) spreneverou, 
neoprávneným užívaním cudzej veci, zatajením 
veci alebo podvodom alebo pre prípady 
poškodenia alebo zničenia poistenej veci 
úmyselným poškodzovaním cudzej veci treťou 
osobou (páchateľom), ak bol páchateľ zistený 
podľa právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo 
ukončené trestné konanie, a z ktorého vyplýva že 
sa skutok stal, i keď páchateľ nebol odsúdený pre 
trestný čin. Rozšírenie poistných nebezpečenstiev 
musí byť uvedené v poistnej zmluve. 

3. Poistnou udalosťou je na účely týchto 
VPP PPKL 14 udalosť uvedená v bode 1. a 2. 
tohto článku VPP PPKL 14, s ktorou je spojený 
vznik povinnosti poisťovateľa plniť. Poistnou 
udalosťou však nie je, ak udalosť uvedená v bode 
1. a 2. tohto článku VPP PPKL 14 bola 
spôsobená úmyselným konaním alebo 
úmyselným opomenutím poisteného, osoby 
poistenému blízkej alebo inej osoby konajúcej na 
podnet alebo s vedomím poisteného. 

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

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

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

vzbury, povstania alebo iných hromadných  
násilných nepokojov, štrajku, výluky, terorizmu, 
útokov motivovaných politicky, sociálne, 
ideologicky alebo nábožensky alebo spôsobené 
úradnými opatreniami orgánov verejnej moci 
alebo pôsobením jadrovej energie. 

 
Článok III. 

Miesto poistenia 

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

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

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

 
Článok IV. 

Poistná hodnota, poistná suma 

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci 
rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. 
Poistná suma je určená v poistnej zmluve ako 
najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa 
v prípade poistnej udalosti; má pre každú 
poistenú vec zodpovedať poistnej hodnote veci v 
poistnom roku alebo v období, na ktoré bolo 
dohodnuté poistenie, ak nejde o poistenie prvého 
rizika v zmysle článku X. týchto VPP PPKL 14. 

2. Poistná hodnota hnuteľných vecí, ak nie je 
dohodnuté inak je: 
a) nová hodnota (východisková hodnota), t. j. 

suma, ktorú treba vynaložiť na znovuzriadenie 
veci alebo suma, ktorú treba vynaložiť na 
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výrobu veci rovnakého druhu a kvality v novom 
stave; určujúce je, ktorá zo zistených súm je 
nižšia. Nová hodnota sa ako poistná hodnota 
používa vždy, keď neprichádza do úvahy 
použitie poistnej hodnoty podľa písm. b) tohto 
bodu VPP PPKL 14; 

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

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

4. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, 
poistná hodnota cudzích vecí, ktoré poistený 
oprávnene užíva alebo ich prevzal v zmysle bodu 
3. článku I. týchto VPP PPKL 14, je ich časová 
hodnota. 

5. Poistnú sumu určuje na vlastnú zodpovednosť 
poistený. 

 
Článok V. 

Začiatok, zmena a doba trvania poistenia 

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

2. Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo 
b) návrhom poisťovateľa na rozšírenie rozsahu 

poistenia, alebo na zmenu podmienok 
poistenia, ktorý je možno prijať úhradou 
poistného vo výške a v lehote uvedenej v 
návrhu. Rozšírený rozsah poistenia, alebo 
zmena podmienok poistenia je v tomto prípade 
uzavretý/á, len čo bolo poistné uhradené, 
pokiaľ nie je v týchto VPP PPKL 14 uvedené 
inak. 

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

uvedenej žiadosti poisťovateľa vyhovieť do 5 dní 
od jej obdržania. Pri porušení povinnosti v zmysle 
tohto bodu je poisťovateľ oprávnený odoprieť 
vykonanie zmeny až do doručenia písomnej žiadosti 
poistníka a/alebo poisteného . 

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

 
Článok VI. 

Poistné, poistné obdobie 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Poisťovateľ má voči poistníkovi právo na náhradu 
nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s 
doručovaním písomností týkajúcich sa zaplatenia 
dlžného poistného. 
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10. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich 
pre stanovenie výšky poistného má poisťovateľ 
právo jednostranne upraviť výšku poistného na 
ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je 
poisťovateľ oprávnený upraviť: 
a) ak dôjde k zmene právnych predpisov, ktorá 

má vplyv na výšku poistného plnenia, na 
náklady poisťovateľa alebo na daňové a 
odvodové povinnosti poisťovateľa (najmä 
zmena rozsahu alebo podmienok poistenia, 
zmena alebo zavedenie dane alebo 
osobitného odvodu, zásadná zmena regulácie 
poisťovacej činnosti),  

b) ak dôjde k zmene v rozhodovacej praxi súdov, 
ktorá má vplyv na poistné plnenia (najmä 
zmena v prístupe posudzovania niektorých 
nárokov),  

c) ak dôjde k zmene okolností nezávislých na 
poisťovateľovi, ktorá má vplyv na poistné 
plnenia (najmä zvýšenie cien opravárenských 
prác, zvýšenie cien náhradných dielov, 
zvýšenie cien služieb),  

d) ak dôjde z iných vážnych objektívnych 
dôvodov k ohrozeniu splnenia záväzkov 
poistiteľa z pohľadu poistnej matematiky a 
poistno-matematických metód (najmä 
povinnosť poisťovateľa vytvárať dostatočné 
poistné). 

Ak poisťovateľ jednostranne upraví výšku 
poistného na ďalšie poistné obdobie, oznámi 
písomne túto skutočnosť poistníkovi najneskôr v 
lehote desať týždňov pred splatnosťou poistného 
na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má 
zmena vykonať. Pokiaľ poistník so zmenou výšky 
poistného nesúhlasí, musí podať písomnú 
výpoveď aspoň šesť týždňov pred uplynutím 
príslušného poistného obdobia. Ak poisťovateľ 
neoznámi úpravu výšky poistného najneskôr 
desať týždňov pred splatnosťou poistného na 
ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena 
vykonať, poistník môže písomnú výpoveď podať 
až do konca príslušného poistného obdobia. 
Podaním písomnej výpovede podľa tohto odseku 
poistenie zanikne ku koncu príslušného poistného 
obdobia. 
Pokiaľ nebola v lehotách podľa predchádzajúceho 
odseku tohto bodu písomná výpoveď poistníka 
doručená poisťovateľovi, poistenie nezaniká a 
poisťovateľ má právo na novú výšku poistného na 
ďalšie poistné obdobie. Ak poisťovateľ zníži 
poistné na ďalšie poistné obdobie a poistník 
zaplatí za ďalšie poistné obdobie poistné v 
pôvodnej výške, poisťovateľ vráti preplatok 
poistného poistníkovi. 

11. Pri poistných zmluvách uzavretých na dobu 
neurčitú si poisťovateľ vyhradzuje právo meniť 
jednostranne výšku poistného na ďalšie poistné 
obdobie. V takom prípade poisťovateľ písomne 
oznámi túto skutočnosť poistníkovi najneskôr v 
lehote desať týždňov pred splatnosťou poistného 
na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má 
zmena vykonať a informuje ho o možnosti poistnú 
zmluvu bezplatne a s okamžitou účinnosťou 
vypovedať. Ak poistník so zmenou výšky 
poistného nesúhlasí, môže poistnú zmluvu do 
konca príslušného poistného obdobia vypovedať 
s okamžitou účinnosťou. Ak poisťovateľ zníži 
poistné na ďalšie poistné obdobie a poistník 
zaplatí za ďalšie poistné obdobie poistné v 
pôvodnej výške, poisťovateľ vráti preplatok 
poistného poistníkovi. 

 
Článok VII. 

Zánik poistenia 

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

dojednané; 
b) výpoveďou ku koncu poistného obdobia, 

pričom výpoveď musí byť doručená 
poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred jeho 
uplynutím. Ak došlo k zmene výšky poistného 
a poisťovateľ výšku poistného neoznámil 
poistníkovi najneskôr desať týždňov pred 
uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa 
lehota podľa prvej vety; 

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

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

e) zmenou v osobe vlastníka predmetu poistenia, 
ak nie je v týchto VPP PPKL 14 uvedené inak; 

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

g) písomnou výpoveďou každej zo zmluvných 
strán do 3 mesiacov od oznámenia poistnej 
udalosti. Výpovedná lehota je 1 mesiac a 
začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej 
uplynutím poistenie zanikne; 

h) nezaplatením poistného za prvé poistné 
obdobie alebo jednorazového poistného do 
troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti podľa 
§ 801 ods. 1 OZ; 

i) nezaplatením poistného za ďalšie poistné 
obdobie do jedného mesiaca odo dňa 
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doručenia výzvy poisťovateľa na jeho 
zaplatenie podľa § 801 ods. 2 OZ, ak nebolo 
poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. 
Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že 
poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To 
isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. 
Poisťovateľ a poistník si dohodou stanovili 
výzvu podľa prvej vety doručiť v lehote do 
troch mesiacov odo dňa splatnosti poistného. 
Ak nebola výzva podľa predchádzajúcej vety 
doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo 
zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho 
splatnosti.  

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

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

 
Článok VIII. 

Povinnosti poisteného 

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

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

b) je povinný poisťovateľovi bez zbytočného 
odkladu oznámiť všetky zmeny v 

skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri 
dojednávaní poistenia; 

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

d) je povinný bez zbytočného odkladu písomne, 
ak je nebezpečenstvo z omeškania 
akýmkoľvek iným vhodným spôsobom, 
oznámiť poisťovateľovi, že poistná udalosť 
nastala, dať pravdivé vysvetlenie a predložiť 
doklady potrebné na zistenie okolností 
rozhodujúcich na posúdenie nároku na poistné 
plnenie z poistenia a jeho výšky a umožniť 
poisťovateľovi zhotoviť si kópie týchto 
dokladov, ďalej je povinný umožniť šetrenia 
poistnej udalosti. Ak bolo oznámenie v zmysle 
tohto bodu VPP PPKL 14 vykonané inou ako 
písomnou formou, je povinný dodatočne bez 
zbytočného odkladu zaslať poisťovateľovi 
písomné oznámenie; všetky doklady 
vyžiadané poisťovateľom musia byť 
predložené v slovenskom alebo českom 
jazyku, pričom prípadný preklad uvedených 
dokladov je poistený povinný si zabezpečiť na 
vlastné náklady, pokiaľ poisťovateľ neustanoví 
inak; 

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

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

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

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

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

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

k) poistený je povinný viesť účtovníctvo 
spôsobom a v rozsahu povinností stanovených 
príslušnými právnymi predpismi a v prípade, 
ak to súvisí s poistením alebo so šetrením 
poistnej udalosti, bez zbytočného odkladu 
predložiť vyžiadané účtovné doklady 
poisťovateľovi; uvedené ustanovenie sa 
neuplatňuje, pokiaľ je poisteným fyzická 
osoba, ktorá nie je podnikateľom. 

2. Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených 
v bode 1. tohto článku VPP PPKL 14 podstatný 
vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na 
zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je 
poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy 
znížiť a to až do celej výšky poistného plnenia 
podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na 
rozsah jeho povinnosti plniť. 

3. Ak poistený zmarí možnosť, aby poisťovateľ 
mohol uplatniť právo na náhradu škody voči tretej 
osobe [bod 1. písm. g) tohto článku 
VPP PPKL 14], alebo ak sa prejavia následky 
takéhoto konania poisteného až potom, čo 
poisťovateľ poskytol poistné plnenie, poisťovateľ 
má voči poistenému právo na vrátenie poistného 
plnenia. 

Článok IX. 
Povinnosti poisťovateľa 

Poisťovateľ má okrem povinností stanovených 
príslušnými právnymi predpismi aj tieto povinnosti: 
a) prerokovať s poisteným výsledky šetrenia 

nevyhnutného na zistenie nároku, rozsahu a 
výšky poistného plnenia; 

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

 
Článok X. 

Poistenie prvého rizika 

Ak nie je možné stanoviť poistnú hodnotu podľa 
článku IV. týchto VPP PPKL 14 (najmä pri cudzích 
veciach, ktoré poistený prevzal na základe zmluvy o 
prácach a výkonoch, pri vkladných a šekových 
knižkách a podobných dokumentoch, pri 
písomnostiach, plánoch a pod.), určí poistnú sumu 
poistený podľa svojho uváženia a svojej poistnej 
potreby. Takto určená poistná suma je hornou 
hranicou poistného plnenia poisťovateľa pre poistné 
plnenia zo všetkých poistných udalostí vzniknutých v 
jednom poistnom období alebo v dobe poistenia, ak 
bolo poistenie dojednané na dobu určitú. V poistnej 
zmluve musí byť vyslovene uvedené, že ide o 
poistenie prvého rizika. 
 

Článok XI. 
Plnenie poisťovateľa 

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

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

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

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

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

zodpovedajúcu nákladom na znovuzriadenie 
veci alebo nákladom, ktoré treba vynaložiť na 
výrobu vecí rovnakého druhu a kvality v novom 
stave; poisťovateľ vyplatí nižšiu z uvedených 
súm; 
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b) pri poistení na časovú hodnotu sumu zistenú 
podľa písm. a) tohto bodu VPP PPKL 14 
zníženú o sumu zodpovedajúcu stupňu 
opotrebenia alebo iného znehodnotenia veci. 
Ak ide o poistné plnenie za zničenú vec, 
odpočíta sa od súm zistených podľa písm. a) 
tohto bodu VPP PPKL 14 cena zvyškov 
zničenej veci. 

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

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

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

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

8. Ak boli poistené písomnosti, plány, obchodné 
knihy, kartotéky, výkresy, dierne štítky, 
magnetické pásky, magnetické disky, ostatné 
nosiče dát a záznamy na nich poškodené, 
zničené alebo odcudzené, vzniká poistenému 
právo, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu 

zodpovedajúcu primeraným preukázateľne 
vynaloženým nákladom na opravu poškodených 
vecí alebo materiálové náklady na reprodukciu 
vecí zničených alebo odcudzených, od ktorej 
treba odpočítať cenu zvyškov poškodenej alebo 
zničenej veci. Ak poistený náklady na reprodukciu 
alebo na opravu nevynaložil, je poisťovateľ 
povinný vyplatiť len hodnotu materiálu vloženého 
do postihnutej poistenej veci. 

9. Ak boli poistené veci zvláštnej, kultúrnej a 
historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky, pri 
stanovení poistného plnenia sa vždy vychádza zo 
sumy, ktorá sa stanoví ako nižšia z dojednanej 
poistnej sumy alebo zo sumy, ktorú by bolo 
možné reálne získať predajom poistenej veci 
bezprostredne pred poistnou udalosťou (ďalej len 
„stanovená suma“). ďalej sa dojednáva: 
a) ak boli poistené veci, s výnimkou zbierok vecí 

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

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

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

d) ak bola zničená alebo odcudzená celá 
poistená zbierka, vzniká poistenému právo, 
aby mu poisťovateľ vyplatil stanovenú sumu. 

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

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

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

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

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

15. Poistné plnenia vyplatené z poistných udalostí, 
ktoré nastali v priebehu jedného poistného 
obdobia za poistenú vec alebo ak je poistenie 
dohodnuté na dobu určitú, ktoré nastali v 
priebehu platnosti poistenia, nesmú presiahnuť 
poistnú sumu uvedenú v poistnej zmluve pre túto 
poistenú vec. 

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

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

18. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, 
že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome 
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol 
zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre 
uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je 
oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť, 
odmietnutím plnenia poistenie zanikne. 

19. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, ktorou 
sa rozumie peňažná suma dohodnutá medzi 
poisteným a poisťovateľom v poistnej zmluve, 
ktorá sa odpočíta z plnenia poisťovateľa pri 
každej poistnej udalosti. Ak je však z jednej 

príčiny a v rovnakej dobe poistnou udalosťou 
postihnutých viac poistených vecí z jednej 
poistnej zmluvy, odpočíta sa len najvyššia 
dohodnutá spoluúčasť. 

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

21. Poisťovateľ podľa § 799 ods. 3 OZ nie je 
oprávnený počas trvania poistnej zmluvy plnenie 
z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné 
nebolo riadne a včas zaplatené. 

 
Článok XII. 

Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia 

Ak došlo k odcudzeniu poistenej veci krádežou 
vlámaním alebo lúpežou, poisťovateľ je povinný 
poskytnúť poistné plnenie len do výšky limitov 
poistného plnenia, ktoré sú stanovené podľa spôsobov 
zabezpečenia hnuteľných vecí, cenností a iných 
poistených vecí, a ktoré sú uvedené v poistnej zmluve, 
zmluvných ustanoveniach, v osobitných poistných 
podmienkach alebo v príslušných doložkách, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 
 

Článok XIII. 
Expertné konanie 

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

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

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

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

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

d) experti posudok odovzdajú zároveň 
poisťovateľovi i poistenému. Ak sa závery 
expertov od seba odlišujú, postúpi poisťovateľ 
obidva posudky expertovi s rozhodujúcim 
hlasom. Ten rozhodne o sporných otázkach a 
odovzdá svoje rozhodnutia poisťovateľovi i 
poistenému; 
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e) každá strana hradí náklady svojho experta, 
náklady na činnosť experta s rozhodným 
hlasom hradia rovnakým dielom. 

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

 
Článok XIV. 

Výklad pojmov 

1. Krádežou vlámaním sa pre účely týchto 
VPP PPKL 14 rozumie prisvojenie si poistenej 
veci treťou osobou (páchateľom) tak, že sa jej 
páchateľ zmocnil ďalej uvedeným spôsobom: 
a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril 

nástrojmi, ktoré nie sú určené k jeho riadnemu 
otváraniu alebo 

b) do miesta poistenia sa dostal inak ako dvermi 
alebo 

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

d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom 
alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého 
sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežou 
alebo 

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

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

3. Spreneverou sa rozumie prisvojenie si zverenej 
poistenej veci. 

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

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

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

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

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

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

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

11. Poisťovateľ – Generali Poisťovňa, a. s., 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 1325/B, 
IČO: 35 709 332, so sídlom Lamačská cesta  3/A, 
841 04 Bratislava, ktorá je oprávnená vykonávať 
poisťovaciu činnosť podľa osobitného zákona. 
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je 
uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní 
vedenom IVASS. 

 
Článok XV. 

Doručovanie písomností 
1. Písomnosti poisťovateľa určené pre poistníka 

a/alebo poisteného a/alebo oprávnenú osobu sa 
doručujú na poslednú známu adresu poistníka 
a/alebo poisteného a/alebo oprávnenej osoby na 
území Slovenskej republiky. Poistník a poistený je 
povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu 
svojej adresy alebo sídla bez zbytočného 
odkladu. Zmena adresy na doručovanie je účinná 
dňom doručenia oznámenia o zmene 
poisťovateľovi. 

2. Písomnosti určené poisťovateľovi sa doručujú 
výlučne na adresu sídla poisťovateľa. Poisťovateľ 
nezodpovedá za právne následky a/alebo škody v 
súvislosti s doručovaním písomností na inú 
adresu ako adresu sídla poisťovateľa. 

3. Povinnosť doručiť písomnosť je splnená 
okamihom prevzatia zo strany adresáta. Ak sa 
písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na 
pošte a adresát si ju v príslušnej lehote 
nevyzdvihne, považuje sa písomnosť za 
doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi, aj keď 
sa adresát o jej uložení nedozvedel. V prípade, 
keď bola písomnosť vrátená odosielateľovi ako 
nedoručiteľná z dôvodu zmeny adresy adresáta 
alebo z dôvodu, že adresát je neznámy, považuje 
sa za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi. 
Povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť sa 
splní aj vtedy, ak doručenie písomnosti bolo 
zmarené konaním adresáta, pričom účinky 
doručenia nastanú dňom, kedy adresát prijatie 
písomností zmarí (napr. odmietne ich prijať). 

4. Písomnosti poisťovateľa určené adresátovi sa 
doručujú spravidla poštou alebo iným subjektom 
oprávneným doručovať zásielky, môžu však byť 
doručené aj priamo poisťovateľom. Ustanovenie 
bodov 5. a 6. tohto článku tým nie je dotknuté. 
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5. Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne 
komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, sms, 
klientskú zónu) pre vzájomnú komunikáciu s 
poistníkom, poisteným a oprávnenou osobou v 
súvislosti s uzatvorením a správou poistenia, 
riešením poistných udalostí a ponukou produktov 
a služieb poisťovateľa a spolupracujúcich 
obchodných partnerov. Tieto prostriedky slúžia k 
urýchleniu vzájomnej komunikácie, avšak 
nenahradzujú písomnú a/alebo listinnú formu 
úkonov v prípadoch, kedy písomnú a/alebo 
listinnú formu vyžaduje zákon, tieto 
VPP PPKL 14, ZD alebo poistná zmluva. 
Povinnosť zaslania písomnosti elektronicky je 
splnená jej odoslaním na e-mailovú adresu 
poistníka, poistného alebo oprávnenej osoby. 
Osobitné podmienky zasielania písomností podľa 
bodu 6. tohto článku tým nie sú dotknuté. 

6. Poisťovateľ je oprávnený všetky písomnosti, na 
ktorých prevzatie nie je potrebný podpis poistníka 
na listine; alebo ak ich listinnú formu nevyžaduje 
zákon, tieto VPP PPKL 14, ZD alebo poistná 
zmluva; alebo ktorých povaha to umožňuje, 
zasielať elektronicky prostredníctvom e-mailu 
a/alebo do elektronickej schránky na ústrednom 
portáli verejnej správy. Poistník je povinný hlásiť 
každú zmenu e-mailovej adresy uvedenej v 
poistnej zmluve bez zbytočného odkladu, pričom 
táto zmena je účinná dňom doručenia oznámenia 
poisťovateľovi. Povinnosť zaslania písomnosti 
poistníkovi elektronicky je splnená jej odoslaním 
na e-mailovú adresu poistníka uvedenú v poistnej 
zmluve alebo na e-mailovú adresu, ktorú poistník 
oznámi podľa predchádzajúcej vety. Poisťovateľ 
nezodpovedá za nefunkčnosť e-mailovej adresy 
poistníka. Poistník môže kedykoľvek poisťovateľa 
požiadať o zrušenie doručovania písomností 
elektronicky, a to telefonicky na telefónnom čísle 
poisťovateľa alebo písomne, listom doručeným na 
adresu sídla poisťovateľa, pričom jeho účinnosť 
nastane prijatím telefonického oznámenia alebo 
doručením písomnej žiadosti poisťovateľovi. 

 
Článok XVI. 

Medzinárodné sankcie 

Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie, 
poistné plnenie a  nezodpovedá za náhradu 
akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek 
benefitu, ak by sa poisťovateľ v dôsledku poskytnutia 
takéhoto poistného krytia, poistného plnenia, platby 
vyplývajúcej z nároku na náhradu škody alebo 
benefitu dostal do rozporu so sankciami, zákazmi 
alebo obmedzeniami uvalenými v zmysle rezolúcií 
OSN, obchodných či ekonomických sankcií alebo 

právnych aktov Slovenskej republiky, Európskej únie 
alebo Spojených štátov amerických (USA). 
Zoznam krajín, v ktorých poisťovateľ z dôvodu 
existencie medzinárodných sankcií neposkytuje 
poistné krytie je uložený na www.generali.sk; na tejto 
webstránke sa nachádzajú aj odkazy na zoznamy 
medzinárodne sankcionovaných osôb. Poisťovateľ 
neposkytuje poistné plnenie ani akýkoľvek benefit a 
nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody v prípade 
existencie akejkoľvek súvislosti s krajinami uvedenými 
na zozname podľa predchádzajúcej vety. 
      

Článok XVII. 
Spôsob vybavovania sťažností 

1. Sťažnosťou sa rozumie námietka zo strany 
poisteného a/alebo poistníka na výkon 
poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti s 
uzavretou poistnou zmluvou. Sťažnosť môže byť 
podaná písomne (na adresu sídla poisťovateľa 
alebo na ktorékoľvek obchodné miesto 
poisťovateľa), ústne, prostredníctvom 
prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail), 
prostredníctvom webovej stránky poisťovateľa 
alebo telefonicky. 

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

3. Poisťovateľ písomne poskytne sťažovateľovi 
informácie o postupe pri vybavovaní sťažností a 
potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to sťažovateľ 
požiada.  

4. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa 
doložiť bez zbytočného odkladu požadované 
doklady k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť 
neobsahuje požadované náležitosti alebo 
sťažovateľ nedoloží doklady, poisťovateľ je 
oprávnený vyzvať a upozorniť sťažovateľa, že v 
prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní 
prípadne neopraví požadované náležitosti a 
doklady, nebude možné vybavovanie sťažnosti 
ukončiť a sťažnosť bude odložená. 

5. Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a 
informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho 
sťažnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 
30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie 
sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné 
lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom 
bude sťažovateľ bezodkladne upovedomený. 
Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol 
sťažovateľ informovaný o výsledku prešetrenia 
sťažnosti. 
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6. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná 
sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v 
tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti. 

7. Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ 
prekontroluje správnosť vybavenia 
predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola 
predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, 
poisťovateľ túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi 
s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované 
sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním 
vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že 
nebola vybavená správne, poisťovateľ opakovanú 
sťažnosť prešetrí a vybaví. 

8. V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením 
jeho sťažnosti má sťažovateľ možnosť obrátiť sa 
na Národnú banku Slovenska a/alebo na 
príslušný súd a/alebo na poisťovacieho 
ombudsmana v rámci alternatívneho riešenia 
sporov.  

 
Článok XVIII.  

Príslušnosť súdov 

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

Článok XIX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Konaním alebo opomenutím poisteného alebo 
poistníka na účely týchto VPP PPKL 14 sa 
rozumie aj konanie alebo opomenutie fyzických 
osôb a/alebo právnických osôb, pre poisteného 
alebo poistníka činných na základe 
pracovnoprávneho alebo iného zmluvného 
vzťahu. 

2. Ustanovenia týchto VPP PPKL 14 týkajúce sa 
poisteného sa použijú aj na poistníka (pokiaľ je 
poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo 
na inú oprávnenú osobu. 

3. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba v 
písomnej forme, pokiaľ nie je v týchto 
VPP PPKL 14 uvedené inak. 

4. Od ustanovení týchto VPP PPKL 14 je možné sa 
odchýliť v poistnej zmluve a/alebo v osobitných 
poistných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy. 

5. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VPP PPKL 14 
stane neplatným, ostatné ustanovenia, ktoré nie 
sú touto neplatnosťou dotknuté, zostávajú naďalej 
v platnosti. 

6. Tieto VPP PPKL 14 sú neoddeliteľnou súčasťou 
poistnej zmluvy. 

7. Ak sa zmení alebo nahradí ustanovenie právneho 
predpisu, na ktorý tieto VPP PPKL 14 odkazujú, 
nie je tým platnosť príslušného ustanovenia 
VPP PPKL 14 dotknutá a v prípade pochybnosti 
sa má za to, že ide o odkaz na nové ustanovenie 
právneho predpisu, ktorým bolo zmenené alebo 
nahradené pôvodné ustanovenie právneho 
predpisu. 

8. Tieto VPP PPKL 14 nadobúdajú účinnosť dňa 
01.01.2019 a vzťahujú sa na poistné zmluvy 
uzavreté odo dňa účinnosti týchto VPP PPKL 14. 
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Doložka KŇ0 

Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia hnute ných vecí stanovené na základe čl. XII. 
VPP PPKL 14 

 

V zmysle článku XII. VPP PPKL 14 sa dojednávaĽ že ak dôjde k odcudzeniu poistených vecí  krádežou vlámaním 

alebo lúpežouĽ poskytne poisťovate  poistné plnenie za jednu poistnú udalosť v súčte za všetky poistené veci 

maximálne do výšky limitovĽ ktoré sú uvedené v TABU KÁCH 1 až 7Ľ a to v závislosti od spôsobu a kvality prvkov 

zabezpečeniaĽ ktoré páchate  v dobe poistnej udalosti prekonal, s týmĽ že za veci uvedené v čl. I., bode 4., 

písm. a), b) a g) poskytne poisťovate  poistné plnenie len vtedyĽ pokia  boli tieto veci umiestnené v uzamknutom 

úschovnom objekte v zmysle stupňa zabezpečenia T1 až T4 TABU KY č. 6 alebo boli prepravované v zmysle 

stupňov zabezpečenia PP1 až PP4 TABU KY č. 7. 

 

HNUTE NÉ VECI OKREM PE AZÍĽ CENÍN A CENNOSTÍ 
UMIESTNENÉ V UZAMKNUTÝCH PRIESTOROCH STAVIEB 

(v budováchĽ haláchĽ skladoch a pod.) 

 

TABU KA č. 1 

MÚRĽ STROP, PODLAHA 
Zabezpečenie funkčnou elektrickou 

zabezpečovacou signalizáciou (EZS) 

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), 
ktoré páchateľ prekonal 

bez EZS EZS AOV EZS ATV EZS PCO 

Limit poistného plnenia (€) 

M0 Múr, strop, podlaha bez špecifikácie. 2 000 3 000 4 000 5 000 

M1 

Tehlový múr hrúbky minimálne 100 mm, alebo betónový 
múr hrúbky minimálne 50 mm bez oce ovej výstužeĽ alebo 
sadrokartónová priečka vystužená plechom hrúbky 
minimálne 1 mmĽ alebo múr z inéhoĽ z h adiska 
mechanickej odolnosti proti vlámaniu, ekvivalentného 
materiálu. 

10 000 20 000 50 000 100 000 

M2 

Tehlový múr hrúbky minimálne 200 mm, alebo 
železobetónový múr hrúbky minimálne 100 mm, alebo 
sadrokartónová priečka vystužená plechom hrúbky 
minimálne 1 mm z oboch strán priečkyĽ  alebo múr z inéhoĽ 
z h adiska mechanickej odolnosti proti vlámaniu, 
ekvivalentného materiálu. 

40 000 70 000 150 000 400 000 

M3 
Tehlový múr z plných pálených tehál alebo pórobetónu 
hrúbky minimálne 300 mm, alebo železobetónový múr 
hrúbky minimálne 150 mm. 

70 000 150 000 300 000 600 000 

 
Strop a podlaha musia vykazovať minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako múr 
definovaný v príslušnom stupni zabezpečenia. 
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TABU KA č. 2 

VSTUPNÉ DVERE 
Zabezpečenie funkčnou elektrickou 

zabezpečovacou signalizáciou (EZS) 

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), 
ktoré páchateľ prekonal 

bez EZS EZS AOV EZS ATV EZS PCO 

Limit poistného plnenia (€) 

D0 Vstupné dvere bez špecifikácie. 2 000 3 000 4 000 5 000 

D1 

Vstupné plné dvere sú: 

1) uzamknuté kombináciou zámku s bezpečnostnou 
cylindrickou vložkou a bezpečnostného kovania alebo 
uzamknuté bezpečnostným visiacim zámkom.  

5 000 20 000 100 000 200 000 

D2 

Vstupné plné dvere sú: 

1) uzamknuté kombináciou zámku s bezpečnostnou 
cylindrickou vložkou a bezpečnostného kovania; 

2) vybavené zábranami proti vysadeniu a vyrazeniu.  

10 000 50 000 150 000 400 000 

D3 

Vstupné vystužené dvere sú: 

1) uzamknuté kombináciou zámku s bezpečnostnou 
cylindrickou vložkou a bezpečnostného kovania; 

2) vybavené zábranami proti vysadeniu a vyrazeniu; 

3) zárubne dverí majú zabezpečenie proti roztiahnutiu.  

20 000 100 000 200 000 500 000 

D4 

Vstupné vystužené dvere sú: 

1) uzamknuté kombináciou viacbodového rozvorového 
zámku s bezpečnostnou cylindrickou vložkou 
a bezpečnostného kovania; 

2) zárubne dverí majú zabezpečenie proti roztiahnutiu.  

50 000 150 000 300 000 600 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doložka_K20_v.6 strana 3 z 10 

 

TABU KA č. 3 

OKNO, INÁ PRESKLENÁ ČAS  ALEBO ZVONKU 
PRÍSTUPNÝ STAVEBNÝ OTVOR 

Zabezpečenie funkčnou elektrickou 
zabezpečovacou signalizáciou (EZS) 

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), 
ktoré páchateľ prekonal 

bez EZS EZS AOV EZS ATV EZS PCO 

Limit poistného plnenia (€) 

O1 
Okno alebo iná presklená časťĽ ktorého dolná časť je 
nižšie ako 2,5 m nad okolitým terénom alebo nad 
pri ahlými ahko prístupnými konštrukciami. 

10 000 50 000 100 000 400 000 

O2 

Okno, iná presklená časť alebo zvonku prístupný stavebný 
otvor, ktorého dolná časť je umiestnená nižšie ako 2,5 m 
nad okolitým terénom alebo nad pri ahlými ahko 
prístupnými konštrukciami, je vybavené funkčnou 
okenicou, alebo funkčnou roletou, alebo funkčnou mrežou, 
alebo bezpečnostnou fóliou, alebo bezpečnostným 
zasklením. 

50 000 200 000 300 000 600 000 

O3 

Okno alebo iná presklená časťĽ ktorého dolná časť je 
umiestnená vo výške 2,5 m alebo vyššie nad okolitým 
terénom alebo nad pri ahlými ahko prístupnými 
konštrukciami. 

50 000 200 000 300 000 600 000 

 

 

HNUTE NÉ VECI OKREM PE AZÍĽ CENÍN A CENNOSTÍ 
UMIESTNENÉ NA VO NOM PRIESTRANSTVE MIMO UZAMKNUTÝCH PRIESTOROV STAVIEB 

(v areáli podnikuĽ na staveniskuĽ na mieste montáže a pod.) 

TABU KA č. 4 

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), ktoré páchateľ prekonal 
Limit              

poistného plnenia 
(€) 

VP1 
Poistené veciĽ ktoré nie je možné pre ich značnú hmotnosťĽ objem alebo z prevádzkových 
dôvodov umiestniť do uzamknutého priestoru stavby, sú umiestené na vo nom 
priestranstveĽ ktoré je vybavené funkčným oplotením. 

2 000 

VP2 

Poistené veciĽ ktoré nie je možné pre ich značnú hmotnosťĽ objem alebo z prevádzkových 
dôvodov umiestniť do uzamknutého priestoru stavby, sú umiestené na vo nom 
priestranstveĽ ktoré je vybavené funkčným oplotením a sú strážené najmenej 
jednočlennou strážnou službou. 

30 000 

VP3 

Poistené veciĽ ktoré nie je možné pre ich značnú hmotnosťĽ objem alebo z prevádzkových 
dôvodov umiestniť do uzamknutého priestoru stavby, sú umiestené na vo nom 
priestranstveĽ ktoré je vybavené funkčným oplotením a sú strážené najmenej 
jednočlennou strážnou službou ozbrojenou nabitou služobnou strelnou zbraňou 
pripravenou na obranu alebo sprevádzanou služobným psom. 

50 000 
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LÚPEŽ HNUTE NÝCH VECÍ V MIESTE POISTENIA 

TABU KA č. 5 

Zabezpečenie hnuteľných vecí proti lúpeži 
Limit              

poistného plnenia 
(€) 

L1 Bez špecifikácie zabezpečenia proti lúpeži. 5 000 

L2 V čase poistnej udalosti zapojený funkčný kamerový monitorovací systém. 10 000 

L3 

V čase poistnej udalosti zapojená funkčná EZSĽ ktorej signál z tiesňových hlásičov 
prepadnutia je vyvedený na PCO polície alebo PCO SBSĽ alebo ak sú veci trvalo 
strážené najmenej jednočlennou strážnou službou ozbrojenou nabitou služobnou 
strelnou zbraňou pripravenou na obranu alebo sprevádzanou služobným psom. 

50 000 

L4 

V čase poistnej udalosti zapojená funkčná EZSĽ ktorej signál z tiesňových hlásičov 
prepadnutia je vyvedený na PCO polície alebo PCO SBS, a ak sú veci trvalo strážené 
najmenej jednočlennou strážnou službou ozbrojenou nabitou služobnou strelnou 
zbraňou pripravenou na obranu alebo sprevádzanou služobným psom. Strážna 
služba nesmie mať možnosť zapnúť alebo vypnúť EZS. 

70 000 

 

 

PENIAZE, CENINY A CENNOSTI 

UMIESTNENÉ V UZAMKNUTÝCH ÚSCHOVNÝCH OBJEKTOCH  

V UZAMKNUTÝCH PRIESTOROCH STAVIEB 

(v príručných pokladniciachĽ registračných pokladniciachĽ trezoroch a pod.) 

TABU KA č. 6 

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), 
ktoré páchateľ prekonal 

Zabezpečenie funkčnou elektrickou 
zabezpečovacou signalizáciou (EZS) 

bez EZS EZS AOV EZS ATV EZS PCO 

Limit poistného plnenia (€) 

T1 

Príručná pokladnica, registračná pokladnica alebo iný 
z poh adu zabezpečenia proti odcudzeniu porovnate ný 
úschovný objekt.  

Tento stupeň zabezpečenia platí len pre peniaze a ceniny. 

4 000 5 000 10 000 20 000 

T2 
Necertifikovaný trezor alebo trezorĽ ktorý spĺňa požiadavky 
príslušnej normy v bezpečnostnej triede 0. 

5 000 7 000 10 000 30 000 

T3 
TrezorĽ ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v 
bezpečnostnej triede I. 

10 000 15 000 20 000 50 000 

T4 
TrezorĽ ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v 
bezpečnostnej triede II. 

20 000 30 000 50 000 100 000 
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LÚPEŽ PE AZÍĽ CENÍN A CENNOSTÍ PRI PREPRAVE 

TABU KA č. 7 

Zabezpečenie prepravovaných vecí proti lúpeži 
Limit              

poistného plnenia 
(€) 

PP1 
Prepravované peniaze, ceniny a cennosti sú uložené v riadne uzavretej pevnej taške 
alebo kufri. Prepravu vykonáva jedna odborne poučená osoba vybavená obranným 
sprejom. 

5 000 

PP2 
Prepravované peniaze, ceniny a cennosti sú uložené v riadne uzavretej pevnej taške 
alebo kufri. Prepravu vykonávajú dve odborne poučené osoby vybavené obranným 
sprejom. 

20 000 

PP3 
Prepravované peniaze, ceniny a cennosti sú uložené a uzamknuté v bezpečnostnom 
kufri. Prepravu vykonávajú dve odborne poučené osoby vybavené obranným sprejom. 30 000 

PP4 

Prepravované peniaze, ceniny a cennosti sú uložené a uzamknuté v bezpečnostnom 
kufri. Prepravu osobným motorovým vozidlom vykonávajú dve odborne poučené 
osoby, z ktorých je aspoň jedna vybavená strelnou zbraňou pripravenou na obranu 
a ďalšia je vybavená obranným sprejom. 

50 000 

 
Pri preprave pe azí, cenín a cenností motorovým vozidlom musia byť dodržané nasledovné podmienky: 
 
1. Dopravné trasy a čas prepravy musia byť nepravidelne menené; 
2. Odborne poučené osoby vykonávajúce prepravu, s výnimkou vodiča motorového vozidlaĽ ktorým sa predmetná 

preprava uskutočňujeĽ nesmú byť oboznámené s trasou a cie om prepravy; 
3. Preprava nesmie byť prerušovaná z iných dôvodov ako z dôvodov vyplývajúcich z pravidiel cestnej premávky; 
4. Motorové vozidloĽ ktorým sa preprava uskutočňujeĽ musí byť v dobrom technickom stave a spôsobilé na 

premávku po pozemných komunikáciách. 
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VÝKLAD POJMOV 

(v abecednom poradí) 
 

Bezpečnostná cylindrická 
vložka 

Certifikovaná cylindrická vložkaĽ ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 
v platnom znení minimálne v triede odolnosti 3 (alebo v porovnate nej triede 
odolnosti platnej STNĽ ktorá nahradila uvedenú STN)Ľ t.j. má predovšetkým 
zvýšenú odolnosť proti vyhmataniu. 

Bezpečnostná fólia 

Certifikovaná fólia s hrúbkou minimálne 200 mikrometrovĽ znižujúca 
prieraznosť sklenených výplníĽ ktorá je nalepená na celej ploche skla z 
vnútornej stranyĽ pričom sa vyžaduje jej vlepenie do rámu tak, aby sklo nebolo 
možné vytlačiť alebo vybrať z vonkajšej strany bez deštrukcie rámu. Jej 
hlavnou úlohou je spomaliť alebo úplne eliminovať násilné vniknutie do 
objektu. 

Bezpečnostné kovanie 

Certifikované kovanieĽ ktoré spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom 
znení minimálne v triede odolnosti 3 (alebo v porovnate nej triede odolnosti 
platnej STNĽ ktorá nahradila uvedenú STN)Ľ t.j. predovšetkým chráni 
cylindrickú vložku pred rozlomením a nesmie byť demontovate né z vonkajšej 
strany dverí. 

Bezpečnostné zasklenie 

Certifikované zasklenie (napr. vrstvené bezpečnostné skloĽ bezpečnostné sklo 
s drôtenou vložkou)Ľ ktoré spĺňa požiadavky normy STN EN 356 v platnom 
znení minimálne v triede odolnosti P1A, resp. P1 (alebo v porovnate nej triede 
odolnosti platnej STNĽ ktorá nahradila uvedenú STN). 

Bezpečnostný kufor 
Certifikovaný kufor na prepravu cennostíĽ certifikovaný akreditovaným 
certifikačným orgánom na certifikáciu výrobkovĽ ktorý je zabezpečený 
zariadenímĽ ktoré po vytrhnutí kufra uvedie do činnosti prenikavý zvukový 
nepretržitý signál trvajúci minimálne 5 minút, a farbiacim modulom. 

Bezpečnostný visiaci zámok 

Certifikovaný visiaci zámokĽ ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN 1630 v 
platnom znení minimálne v triede odolnosti 3 (alebo v porovnate nej triede 
odolnosti platnej STNĽ ktorá nahradila uvedenú STN)Ľ alebo taký 
bezpečnostný visiaci zámokĽ ktorý je predovšetkým odolný proti vyhmataniu a 
je vybavený tvrdeným strmeňom (HARDENED) s priemerom 
minimálne 10 mmĽ alebo s priemerom minimálne 8 mmĽ pokia  je strmeň 
tvarovo chránený proti prestrihnutiu alebo prepíleniu. OkáĽ ktorými prechádza 
strmeň visiaceho zámkuĽ musia mať rovnakú mechanickú odolnosť proti 
vlámaniu ako strmeň visiaceho zámku a nesmú byť demontovate né 
nedeštruktívnym spôsobom z vonkajšej strany. 

Ceniny 

Druh krátkodobého finančného majetkuĽ napr. poštové známkyĽ kolkyĽ 
zakúpené stravné lístky do prevádzkarní verejného stravovaniaĽ telefónne 
karty a obdobné kartyĽ ak majú hodnotuĽ z ktorej sa bude môcť čerpať po ich 
vydaní do užívania. 

Cennosti 
Drahé kovy a predmety z nich vyrobenéĽ osadené a neosadené perly a 
drahokamyĽ vkladné a šekové knižkyĽ platobné kartyĽ cenné papiereĽ veci 
zvláštnejĽ kultúrnej a historickej hodnotyĽ umelecké diela a zbierky. 
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EZS – Funkčná aktívna 
elektrická zabezpečovacia 
signalizácia 

Systém EZSĽ ktorý spĺňa nasledujúce podmienky: 
1) Ústredňa a jednotlivé komponenty systému EZS musia spĺňať kritéria 
najmenej 2. stup a zabezpečenia pod a STN EN 50131-1 v platnom znení. 
Pre poistené veci uvedené v čl. I., ods. 4Ľ písm. a), b), c) a g) VPP PPKL 14 
musí systém EZS spĺňať kritéria minimálne 3. stup a zabezpečenia pod a 
STN EN 50131-1 v platnom znení. Všetky komponenty systému EZS musia 
mať certifikát zhody vydaný akreditovaným certifikačným orgánom na 
certifikáciu výrobkov. NavrhovanieĽ montážĽ prevádzka a údržba systému EZS 
musia byť vykonané v súlade s pokynmi výrobcu. 
2) Jednotlivé časti zariadenia (komponenty) musia byť posúdené a schválené 
na základe skúšok realizovaných akreditovaným skúšobným laboratóriom. 
Údržba a revízia musia byť vykonané pod a STN a právnych predpisov 
súvisiacich s príslušnou STN.  
3) Rozmiestnenie a kombinácia detektorov musia byť urobené takĽ aby 
spo ahlivo registrovali páchate aĽ ktorý akýmko vek spôsobom vnikol do 
zabezpečeného priestoru alebo ho narušil. 
4) V prípade narušenia zabezpečeného priestoru EZS musí byť 
preukázate ným spôsobom vyvolané poplachové hlásenie.  

EZS AOV 
EZS s poplachovým hlásením na akustické a optické výstražné zariadenie 
umiestené vo vnútri zabezpečeného priestoru (objektu) alebo v jeho 
bezprostrednej blízkosti. 

EZS ATV 

EZS s poplachovým hlásením cez automatický telefónny volič na minimálne 
dve nezávislé telefónne staniceĽ pričom pri každej z nich sa v 
mimoprevádzkových hodinách zabezpečí prítomnosť osoby schopnej 
reagovať na prijatý signál zo zabezpečeného objektu a vykonať primerané 
opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody. 

EZS PCO 
EZS s poplachovým hlásením na PCO polície alebo bezpečnostnej agentúry 
(súkromnej bezpečnostnej služby) s dobou dojazdu do 10 minút. 

Farbiaci modul 
ZariadenieĽ ktoré pri neoprávnenej manipulácii s bezpečnostným kufrom 
znehodnotí jeho obsah nezmývate nou farbou. 

Funkčná mreža 

Certifikovaná mrežaĽ ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom 
znení minimálne v triede odolnosti 2 (alebo v porovnate nej triede odolnosti 
platnej STNĽ ktorá nahradila uvedenú STN)Ľ alebo taká mrežaĽ ktorej oce ové 
prvky (prúty) sú z plného materiálu o priereze minimálne 100 mm2. Ve kosť 
oka môže byť najviac 400 cm2. Mreža musí byť dostatočne pevná (napr. 
zvarovaná) a musí byť z vonkajšej strany pevne ukotvená do steny 
nerozoberate ným spôsobom (zamurovanáĽ zabetónovanáĽ pripevnená a 
pod.) alebo uzamknutá bezpečnostnými visiacimi zámkami v závislosti od 
ve kosti mrežeĽ minimálne však v štyroch bodoch (ukotveniach). Za funkčnú 
mrežu sa považuje aj mreža vyrobená z iného materiálu a inou technológiouĽ 
ktorá však vykazuje minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu 
ako mreža definovaná vyššie v tomto bode. Mrežu možno z vonkajšej strany 
demontovať len deštruktívnym spôsobom pomocou nástrojov (kladivomĽ 
sekáčomĽ pílkou na železo a pod.). 



 

Doložka_K20_v.6 strana 8 z 10 

Funkčná okenica 

Certifikovaná okenicaĽ ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom 
znení minimálne v triede odolnosti 2 (alebo v porovnate nej triede odolnosti 
platnej STNĽ ktorá nahradila uvedenú STN)Ľ alebo taká okenicaĽ ktorú možno 
z vonkajšej strany demontovať len deštruktívnym spôsobom pomocou 
nástrojov (kladivomĽ sekáčomĽ pílkou na železo a pod.). Okenica musí 
zabezpečovať proti vlámaniu celý stavebný otvor. Uzamykací systém okenice 
musí mať rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako okenica.  

Funkčná roleta 

Certifikovaná roletaĽ ktorá spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom 
znení minimálne v triede odolnosti 2 (alebo v porovnate nej triede odolnosti 
platnej STN, ktorá nahradila uvedenú STN)Ľ alebo taká roletaĽ ktorú možno z 
vonkajšej strany demontovať len deštruktívnym spôsobom pomocou nástrojov 
(kladivomĽ sekáčomĽ pílkou na železo a pod.). Roleta musí zabezpečovať proti 
vlámaniu celý stavebný otvor. Uzamykací systém rolety musí mať rovnakú 
odolnosť proti vlámaniu ako roleta. 

Funkčné oplotenie 

Oplotenie bez možnosti vo ného vstupuĽ s výškou oplotenia minimálne 
180 cm a bránami uzamknutými bezpečnostným visiacim zámkom, ktorý je 
predovšetkým odolný proti vyhmataniu a je vybavený tvrdeným strmeňom 
(HARDENED) s priemerom minimálne 10 mm, alebo s priemerom 
minimálne 8 mmĽ pokia  je strmeň tvarovo chránený proti prestrihnutiu alebo 
prepíleniu. OkáĽ ktorými prechádza strmeň visiaceho zámkuĽ musia mať 
rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako strmeň visiaceho zámku a 
nesmú byť demontovate né nedeštruktívnym spôsobom z vonkajšej strany. 

Funkčný (prvok zabezpečenia) Prvok zabezpečeniaĽ ktorý je v bezchybnom technickom stave a spĺňa svoj 
bezpečnostný účel. 

Funkčný kamerový 
monitorovací systém 

Kamerový systém s archiváciou obrazového záznamu minimálne 10 dní a 
miestom archivovania na inom mieste ako je miesto poisteniaĽ kde došlo k 
lúpeži. V prípade škodovej udalosti musí byť obrazový záznam k dispozícii 
poisťovate ovi. 

Iná presklená čas  

Presklené vstupné dvereĽ presklené balkónové dvereĽ vetracie a pivničné 
okienkaĽ strešné okná a vikiereĽ presklené steny s výnimkou sklenených tehál 
a pod. V prípade presklených dverí nesmie byť z ich vnútornej strany 
zasunutý v zámke k úč a nesmie byť možnosť z vnútornej strany ovládať 
nainštalované zámky bezk účovým spôsobom. 

ahko prístupné konštrukcie 
SchodiskoĽ rímsaĽ strechaĽ konáre stromuĽ bleskozvodĽ ochodzaĽ pavlačĽ 
inštalované lešenárske konštrukcieĽ prístavok a pod. 

M0 - M3, D0 - D4, O1 - O3,  

VP1 - VP3, L1 - L4, T1 - T4,  

PP1 - PP4 

Stupne zabezpečenia. 

Odborne poučená osoba 
Plnoletá osoba (vek minimálne 18 rokov)Ľ spo ahliváĽ bezúhonnáĽ fyzicky a 
psychicky spôsobiláĽ vyškolená na prepravu peňazí, cenín a cenností. 

PCO - Pult centralizovanej 
ochrany 

Trvalo obsluhované vzdialené stredisko uspôsobené na prijatie podrobnej 
informácie o stave chráneného objektuĽ ktorého obsluha je schopná 
zabezpečiť zásah za účelom odvrátenia alebo zmiernenia škody s 
garantovaným dojazdom do 10 minút. 
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Peniaze 
Platné tuzemské i cudzozemské bankovky a minceĽ ktoré sú zákonnými 
peniazmi v zmysle príslušných právnych predpisov. 

Pevná taška alebo kufor 
Taška alebo kufor vyrobené z pevného neprieh adného materiáluĽ napr. z 
kožeĽ hliníkaĽ tvrdeného plastu alebo iného materiálu minimálne obdobnej 
pevnosti. Musia byť uzatvárate né minimálne jedným mechanizmom (napr. 
zipsĽ prackaĽ remeň). 

Plné dvere 
DvereĽ ktoré majú pevnú konštrukciu (drevoĽ plastĽ kov a pod.)Ľ cez ktoré nie 
je možné násilne vniknúť použitím výlučne udskej sily (napr. ich vykopnutímĽ 
vyrazenímĽ zdvihnutím alebo vytrhnutím). 

Polícia 
Policajný zbor v zmysle zákona 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v platnom 
znení alebo obecná/mestská polícia v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v platnom znení. 

Príručná pokladnica 

Uzamknutý jednoplášťový úschovný objekt vyrobený z oce ového plechu 
hrúbky minimálne 2 mm určený pre krátkodobú úschovu peňazí a cenín. 
Uzamykací mechanizmus tvorí jednoduchá cylindrická vložka alebo dózický 
zámok. 

Registračná pokladnica 
Uzamknutá pokladnica určená pre uschovanie peňazí a cenínĽ ktorá má 
minimálne rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako príručná 
pokladnica. 

SBS - Súkromná 
bezpečnostná služba 

Strážna služba v zmysle zákona 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti 
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
súkromnej bezpečnosti) v platnom znení. 

Služobný pes 
Pes určený a vycvičený na strážnu službuĽ ktorý musí absolvovať príslušné 
skúškyĽ o vykonaní ktorých musí byť vedená písomná evidencia. 

Strážna služba 

Bezprostredné stráženie objektuĽ priestoru alebo predmetov zamestnancami 
SBS alebo vlastnými zamestnancami poistníkaĽ poisteného alebo vlastníka 
chráneného objektuĽ ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky: 
- sú fyzicky zdatníĽ zdravotne spôsobilí a na tento výkon riadne vyškolení a 
poučení; 
- sú vybavení spojovacou technikou takĽ aby pri vykonávaní pochôdzok boli 
jednotliví členovia strážnej služby v spojení (v prípade viacčlennej strážnej 
služby)Ľ a aby boli schopní privolať políciu v prípade zistenia krádeže 
vlámaním alebo lúpeže; 
- vykonávajú v mieste poistenia stráženie kontrolovate ným spôsobom (napr. 
kamerový systém so záznamomĽ kontrolné hodinyĽ kniha pochôdzok). 

Strelná zbra  
Zbraň v zmysle zákona 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zneníĽ ktorá podlieha 
povo ovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti. 

Ties ové hlásiče prepadnutia 
Osobné tiesňové hlásiče poplachuĽ ktorými disponuje oprávnená osoba počas 
prítomnosti v chránenom objekteĽ a ktorých úlohou je signalizácia prepadnutia 
s prenosom na PCO. 
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Trezor 

Uzamknutý úschovný objektĽ ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN 1143-1 v 
platnom zneníĽ a ktorý nemá okrem dverí iné otvory než otvory pre zámkyĽ 
káble alebo ukotvenie (pripevnenie). Trezor s hmotnosťou do 300 kg musí byť 
v uzamknutom stave nerozoberate ným spôsobom ukotvený – pripevnený k 
podlahe alebo steneĽ alebo musí byť zabudovaný do steny alebo podlahy. Za 
trezor sa nepovažuje príručná pokladnica a registračná pokladnica. 

Trieda odolnosti 

(bezpečnostná trieda) 

Preukazuje sa predovšetkým certifikátom zhody vydaným akreditovaným 
certifikačným orgánom na certifikáciu výrobkov. 

Uzamknutý priestor stavby 

Stavebne ohraničený priestor v mieste poistenia (miestnosťĽ kde sa v čase 
poistnej udalosti nachádzala poistená vec)Ľ ktorý poistený užíva v súlade s 
právomĽ a ktorý má riadne zatvorenéĽ zaistené a zamknuté všetky vstupné 
dvereĽ a ktorý má riadne zatvorené a zvnútra zaistené všetky okná a riadne 
zvnútra zabezpečené všetky ostatné zvonku prístupné otvory. Jednotlivé časti 
a diely dveríĽ okienĽ okenných alebo balkónových dverí a ostatných 
stavebných prvkovĽ ktorých demontážou stráca uzamknutý priestor odolnosť 
proti vlámaniu páchate aĽ musia byť z vonkajšej strany zabezpečené proti 
demontáži nedeštruktívnym spôsobom (napr. bežnými nástrojmi ako sú 
skrutkovačĽ kliešteĽ maticový k úč a pod.). 

Stupeň zabezpečenia rozhodujúci pre stanovenie limitu plnenia je najvyšší 
stupeň zabezpečeniaĽ ktorý páchate  prekonal v mieste poistenia na ceste do 
uzamknutého priestoru stavby, v ktorom sa v čase poistnej udalosti 
nachádzala odcudzená poistená vec (neplatí pre peniaze, ceniny a cennosti). 

Viacbodový rozvorový zámok 

Certifikovaný zámokĽ ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN 1627 v platnom 
znení minimálne v triede odolnosti 3 (alebo v porovnate nej triede odolnosti 
platnej STNĽ ktorá nahradila uvedenú STN)Ľ t.j. má predovšetkým zvýšenú 
odolnosť proti vyhmataniuĽ rozlomeniuĽ vytrhnutiu a odvŕtaniu; tento zámok 
musí zabezpečiť dverové krídlo rozvorami minimálne do troch stránĽ t. j. do 
podlahy, stropu a do strany. 

Vystužené dvere 

Certifikované dvereĽ ktoré spĺňajú požiadavky normy STN EN 1627 v platnom 
znení minimálne v triede odolnosti 3 (alebo v porovnate nej triede odolnosti 
platnej STNĽ ktorá nahradila uvedenú STN)Ľ alebo plné dvere so 
zabudovanou oce ovou platňou s hrúbkou oce ovej platne minimálne 2 mm 
alebo oce ovým rámom s minimálne rovnakou odolnosťou proti prerazeniu.  

Zabezpečenie proti 
roztiahnutiu 

Zabezpečenie znemožňujúce násilné zväčšenie vzdialenosti medzi 
závesovou a zámkovou stranou zárubne. 

Zábrany proti vysadeniu a 
vyrazeniu 

ZariadenieĽ ktoré zabraňuje nadvihnutiu dverového krídla a jeho vysadeniu zo 
závesov a vyrazeniu dverového krídla na strane závesov. 

 
Táto Doložka KŇ0 verzia č. 6 nadobúda účinnos  d a Ňň.10.Ň015. 
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Superdoložka ProFi 2018 
 

A. MAJETKOVÉ POISTENIE 
 

Nižšie uvedené dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, dopĺňajú znenie poistnej 
zmluvy a poistných podmienok a vzťahujú sa na poistenia dojednané podľa poistných podmienok 
VPP PPZ 14 a VPP PPKL 14. 
 
1. Atmosférické zrážky 
Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie 
poistného krytia o poistenie pre prípad poškodenia 
alebo zničenia poistenej veci poistným 
nebezpečenstvom atmosférické zrážky.  
Atmosférickými zrážkami sa rozumejú zrážky tvoriace 
sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, pričom 
do poistenej stavby vnikli cez strechu, obvodové 
steny, uzatvorené okná, uzatvorené dvere alebo iné 
stavebné súčasti pred ich dopadom na zemský povrch 
bez vplyvu iného poistného nebezpečenstva. 
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v prípade, ak 
bol poistená stavba v čase vzniku škody zo všetkých 
strán uzavretá, pravidelne udržiavaná, s 
nepoškodenou strechou, nepoškodeným a 
priechodným (nezaneseným) systémom odvádzajúcim 
zrážkovú vodu a nepoškodenou fasádou s utesnenými 
otvormi. 
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené alebo 
vzniknuté na: 
- vniknutím zrážok do stavby cez neuzavreté okná, 

dvere alebo iné stavebné súčasti; 
- v dôsledku rozpadávajúcej sa alebo inak 

poškodenej strešnej krytiny; 
- nosných častiach obvodových stien nad resp. pod 

úrovňou zeme; 
- konštrukčných častiach umiestnených na 

vonkajšej strane stavby (napr. omietke, farebnom 
nátere, izoláciách, obkladoch); 

- strešnej krytine alebo iných vonkajších 
konštrukčných dieloch stavby; 

- stavbách, kde už bolo poskytnuté plnenie 
z poistenia atmosférických zrážok a neboli 
odstránené príčiny vzniku škody (napr. chybná 
izolácia, chybné tesnenie); 

- budovách vo výstavbe alebo rekonštrukcii, ak táto 
rekonštrukcia mala vplyv na vznik škody alebo na 
zväčšenie následkov škody. 

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 3 000 € so spoluúčasťou 30 €. 
 
2. Spodná voda a spätné vystúpenie vody 
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie 
pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci 
poistným nebezpečenstvom záplava a povodeň, sa 

dojednáva rozšírenie poistného krytia o poistenie pre 
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci: 
- zvýšenou hladinou spodnej vody spôsobené ako 

bezprostredný následok záplavy alebo povodne, 
vrátane záplavy a povodne mimo miesta 
poistenia; 

- spätným vystúpením vody z funkčných 
odpadových potrubí a funkčnej kanalizácie 
spôsobené ako bezprostredný následok záplavy 
alebo povodne, vrátane záplavy a povodne mimo 
miesta poistenia. 

Poistenie sa nevzťahuje na budovy vo výstavbe alebo 
rekonštrukcii. 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 3 000 € so spoluúčasťou 30 €. 
 
3. Prasknutie a lom vodovodného zariadenia 
Pre poistené budovy, pre ktoré je dojednané poistenie 
pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci 
poistným nebezpečenstvom voda z vodovodných 
zariadení, sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne 
poistné plnenie aj pri poškodení: 
- privádzajúceho potrubia vodovodného zariadenia 

poistenej budovy; 
- odvádzajúceho potrubia poistenej budovy; 
- potrubia alebo vykurovacích telies ústredného, 

etážového, diaľkového kúrenia poistenej budovy; 
- potrubia alebo vykurovacích telies solárnych 

systémov poistenej budovy; 
- kotla ústredného, etážového alebo diaľkového 

kúrenia poistenej budovy;  
- armatúr a zariadení poistenej budovy pripojených 

na potrubie; 
ak ku škode došlo z dôvodu ich prasknutia alebo lomu. 
Poistenie sa nevzťahuje na budovy vo výstavbe alebo 
rekonštrukcii. 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, 
poisťovateľ poskytne podľa tohto bodu poistné plnenie 
za jedno poistné obdobie do výšky dojednanej 
poistnej sumy pre poistenú vec (resp. zníženého 
limitu plnenia pre poistné nebezpečenstvo voda 
z vodovodných zariadení, ak je dojednaný) so 
spoluúčasťou 30 €. 
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4. Náklady na vyhľadanie príčiny vzniku škody 
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie 
pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci 
poistným nebezpečenstvom voda z vodovodných 
zariadení, sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne 
poistné plnenie aj za primerané náklady na: 
- vyhľadanie príčiny vzniku škody; 
- búracie práce priamo súvisiace s vyhľadaním 

príčiny škody; 
- uvedenie stavby do pôvodného stavu; 

pri škodách spôsobených vodou z vodovodných 
zariadení. 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit   poistného plnenia za jedno poistné obdobie 
podľa tohto bodu je 1 000 € so spoluúčasťou 30 €. 
 
5. Vandalizmus 
Pre poistené stavby a hnuteľné veci sa dojednáva 
rozšírenie poistného krytia o poistenie pre prípad 
poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným 
nebezpečenstvom vandalizmus. 
Vandalizmom sa rozumie poškodenie alebo zničenie 
poistenej  veci úmyselným poškodzovaním cudzej veci 
treťou osobou (páchateľom).  
Odchylne od čl. II. bodu 2. VPP PPKL 14 sa poistenie 
dojednáva aj pre prípady, kedy páchateľ nebol zistený. 
Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je 
nahlásenie škody Policajnému zboru SR, pričom 
podmienka prekonania prekážky nemusí byť splnená. 
Poistnou udalosťou nie je, ak bola škoda pôsobená 
úmyselným konaním alebo úmyselným opomenutím 
poisteného, osoby poistenému blízkej alebo inej osoby 
konajúcej na podnet alebo s vedomím poisteného.  
Poškodením alebo zničením poistenej veci na účely 
tohto bodu nie je nepriaznivá zmena jeho povrchu 
(napr. poškriabanie, nafarbenie, postriekanie sprejom, 
preliačenie). 
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené alebo 
vzniknuté na sklách, zrkadlách, neónových trubiciach 
(a obdobných zariadeniach) a markízach. 
Poistenie sa nevzťahuje na budovy vo výstavbe alebo 
rekonštrukcii. 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 1 000 € so spoluúčasťou 30 €. 
 
6. Indukcia a prepätie 
Pre poistené stavby sa dojednáva, že v prípade 
poistnej udalosti spôsobenej úderom blesku 
poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj za škody 
spôsobené indukciou alebo prepätím na elektrických 
alebo elektronických zariadeniach, ktoré sú súčasťou 
alebo príslušenstvom poistenej stavby. 
Odchylne od čl. XIV. bodu 15. VPP PPZ 14 sa na 
účely tohto bodu za stavebné súčasti považujú aj 

anténne systémy, slnečné kolektory, elektronické 
zabezpečovacie systémy (poplachové systémy) 
vrátane kamier týchto systémov, ktoré sú pevne 
zabudované v poistenej stavbe alebo sú s poistenou 
stavbou pevne spojené. 
Poistenie sa nevzťahuje na budovy vo výstavbe alebo 
rekonštrukcii. 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 1 000 € so spoluúčasťou 30 €. 
 
7. Hnuteľné veci mimo miesta poistenia 
Pre poistené vlastné hnuteľné veci sa dojednáva, že 
za miesta poistenia sa okrem miest poistenia 
uvedených v poistnej zmluve rozumejú aj miesta na 
území Slovenskej republiky, na ktorých poistený na 
základe písomnej zmluvy vykonáva objednanú 
činnosť.  
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 1 000 € so spoluúčasťou 30 €. 
 
8. Veci dopravované v MV 
Pre poistené vlastné hnuteľné veci, pre ktoré je 
dojednané poistenie pre prípad poškodenia alebo 
zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom 
odcudzenie, sa na účely tohto bodu odcudzením 
rozumie aj krádež vozidla, krádež vlámaním sa do 
vozidla a lúpežné prepadnutie. 
Dojednáva sa, že pokiaľ sú poistené veci z 
prevádzkových dôvodov prevážané vlastným 
motorovým vozidlom, pod vlastným menom a na 
vlastný účet poisteného, za miesto poistenia sa 
považuje aj vnútorný priestor vlastného motorového 
vozidla nachádzajúceho sa na území Slovenskej 
republiky. 
Vlastným motorovým vozidlom sa na účely tohto bodu 
rozumie motorové vozidlo vo vlastníctve poisteného 
alebo motorové vozidlo, ktoré poistený oprávnene 
užíva na základe písomného zmluvného vzťahu. 
Z poistenia odcudzenia poskytne poisťovateľ poistné 
plnenie podľa tohto bodu len za podmienky, ak sa 
poistené veci v dobe poistnej udalosti preukázateľne 
nachádzali v batožinovom alebo nákladnom priestore 
riadne uzatvoreného a uzamknutého motorového 
vozidla.  

alej sa dojednáva, že pokiaľ nebude motorové 
vozidlo umiestnené na nepretržite stráženom 
parkovisku, poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v 
prípade, že k poistnej udalosti došlo v čase medzi 6. 
až 22. hodinou.    
Za nákladný priestor sa nepovažuje voľná ložná 
plocha alebo priestor zabezpečený plachtou.   
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Nárok na poistné plnenie nevzniká v tých prípadoch, 
ke  k vniknutiu došlo nezisteným spôsobom, napr. 
bez stôp násilia, použitím zhodného kľúča. 
Poistenie sa nevzťahuje na zbrane a strelivo a na veci, 
ktoré sú uvedené v čl. I. bode 4. písm. a), b), c) 
VPP PPKL 14 a na obsah automatov uvedený v čl. 
I. bode 4. písm. f) VPP PPKL 14. 

alej sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné 
plnenie aj v prípade, ak k poškodeniu alebo zničeniu 
poistenej veci došlo v dôsledku dopravnej nehody a 
zároveň bola táto dopravná nehoda prešetrená 
políciou. Za dopravnú nehodu sa pre účely tohto 
poistenia nepovažuje poškodenie dopravného 
prostriedku iba dopravovanými vecami. Poistenie sa 
dojednáva aj pre prípad odcudzenia dopravovaných 
vlastných hnuteľných vecí, ak k odcudzeniu došlo v 
súvislosti s dopravnou nehodou motorového vozidla 
vykonávajúceho predmetnú  dopravu. Právo na 
poistné plnenie vznikne poistenému len za 
predpokladu, že poistený bol pri poistnej udalosti 
zbavený možnosti sa o poistené veci starať. 
Poistenie sa nevzťahuje na zbrane a strelivo a na veci, 
ktoré sú uvedené v čl. I. bode 4. písm. a), b), c) 
VPP PPZ 14 a na obsah automatov uvedený v čl. 
I. bode 4. písm. f) VPP PPZ 14. 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 1 000 € so spoluúčasťou 30 €. 
 
9. Poškodenie stavebných súčastí víchricou 
Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie 
poistného krytia o poistenie pre prípad poškodenia 
alebo zničenia poistenej veci – stavebných súčastí 
poistným nebezpečenstvom víchrica. 
Odchylne od čl. XIV. bodu 15. VPP PPZ 14 sa na 
účely tohto bodu považujú za stavebné súčasti aj 
anténne systémy, ktoré sú pevne zabudované 
v poistenej stavbe alebo sú s poistenou stavbou pevne 
spojené. 
Poistenie sa nevzťahuje na budovy vo výstavbe alebo 
rekonštrukcii. 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 700 € so spoluúčasťou 30 €. 
 
10. Búrlivý vietor 
Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie 
pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci 
poistným nebezpečenstvom víchrica,  sa dojednáva 
rozšírenie poistného krytia o poistenie pre prípad 
poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným 
nebezpečenstvom búrlivý vietor.  
Búrlivým vetrom sa rozumie prúdenie vzduchu 
dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť minimálne 
60 km/hod., resp. 16,6 m/s. 

Poistenie podľa sa nevzťahuje na budovy vo výstavbe 
alebo rekonštrukcii. 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 1 000 € so spoluúčasťou 30 €. 
 
11. Dym na plnú poistnú sumu 
Pre poistené stavby a hnuteľné veci sa dojednáva 
rozšírenie poistného krytia o poistenie pre prípad 
poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným 
nebezpečenstvom dym.  
Dymom sa rozumejú rozptýlené pevné čiastočky vo 
vzduchu ako výsledok nedokonalého spaľovania, 
náhle uniknuté zo zariadenia na vykurovanie, sušenie, 
spaľovanie alebo varenie v dôsledku ich poškodenia, 
nesprávnej obsluhy alebo poruchy, nachádzajúcich sa 
v mieste poistenia.  
Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté 
dlhodobým pôsobením dymu. 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, 
poisťovateľ poskytne podľa tohto bodu poistné plnenie 
za jedno poistné obdobie do výšky dojednanej 
poistnej sumy pre poistenú vec so spoluúčasťou 
30 €. 
 
12. Náklady na výmenu zámku vstupných dverí 
Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie 
poistného krytia o náhradu primeraných nákladov na 
výmenu zámku vstupných dverí do poistenej stavby, 
ak ku strate kľúča od predmetného zámku došlo v 
súvislostí s poistnou udalosťou. 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 1 000 € so spoluúčasťou 30 €. 
 
13. Veci zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a 

historickej hodnoty 
Pre poistené vlastné hnuteľné veci sa dojednáva 
rozšírenie poistného krytia o poistenie pre prípad 
poškodenia alebo zničenia poistenej veci – vlastných 
vecí zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a historickej 
hodnoty – poistnými nebezpečenstvami, ktoré boli 
dojednané pre poistené vlastné hnuteľné veci (okrem 
zásob). 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 1 000 € so spoluúčasťou 30 €. 
 
14. Výbuch sopky 
Pre poistené stavby a hnuteľné veci sa dojednáva 
rozšírenie poistného krytia o poistenie pre prípad 
poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným 
nebezpečenstvom výbuch sopky.  
Výbuchom sopky sa rozumie uvoľnenie tlaku počas 
vytvorenia otvoru v zemskej kôre, ktoré je 
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sprevádzané výtokom lávy alebo vyvrhnutím popola, 
iných materiálov alebo plynov. 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, 
poisťovateľ poskytne podľa tohto bodu poistné plnenie 
za jedno poistné obdobie do výšky dojednanej 
poistnej sumy pre poistenú vec so spoluúčasťou 
30 €. 
 
15. Aerodynamický tresk 
Pre poistené stavby a hnuteľné veci sa dojednáva 
rozšírenie poistného krytia o poistenie pre prípad 
poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným 
nebezpečenstvom aerodynamický tresk. 
Aerodynamickým treskom sa rozumie poškodenie 
alebo zničenie poistenej veci tlakovou vlnou 
spôsobenou aerodynamickým treskom lietadla. 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, 
poisťovateľ poskytne podľa tohto bodu poistné plnenie 
za jedno poistné obdobie do výšky dojednanej 
poistnej sumy pre poistenú vec so spoluúčasťou 
30 €. 
 
16. Náklady na uniknuté médium 
Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie 
poistného krytia o náhradu primeraných nákladov na 
uniknuté médium: 
- vodu, plyn, vodnú paru uniknuté z privádzajúceho 

potrubia, ktoré sú dodávané poistenému 
distribučnými spoločnosťami v zmysle Zákona 
o regulácii v sieťových odvetviach; 

- chladiace médium uniknuté z pevne 
zabudovaných klimatizačných zariadení; 

- hasiace médium uniknuté z pevne zabudovaných 
hasiacich zariadení; 

ak k úniku došlo v priamej súvislosti s poistnou 
udalosťou na poistených stavbách. 
Za vodu, plyn a vodnú paru sa na účely tohto bodu 
nepovažujú voda, plyn a vodná para vedené 
v účtovníctve ako vlastný majetok poisteného. 
Poistenie sa nevzťahuje na budovy vo výstavbe alebo 
rekonštrukcii. 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 1 000 € so spoluúčasťou 30 €. 
 
17. Voda unikajúca z vonkajších dažďových 

zvodov 
Pre poistené stavby a hnuteľné veci, pre ktoré je 
dojednané poistenie pre prípad poškodenia alebo 

zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom 
voda z vodovodných zariadení, sa na účely tohto bodu 
odchylne od čl. XIV. bodu 13. písm. a) VPP PPZ 14 
dojednáva, že vodovodným zariadením sa rozumejú aj 
vonkajšie daž ové zvody. 
Poistenie sa nevzťahuje na budovy vo výstavbe alebo 
rekonštrukcii. 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za škody spôsobené vodou 
unikajúcou z vonkajších daž ových zvodov za jedno 
poistné obdobie podľa tohto bodu je 1 000 € so 
spoluúčasťou 30 €. 
 
18. Vedľajšie stavby 
Pre poistené stavby sa dojednáva, že predmetom 
poistenia sú aj alej vymenované drobné stavby 
v zmysle Zákona č. 50/1976 Z. z. (stavebný zákon) 
v platnom znení, ktoré sú vedľajšími stavbami 
poistenej hlavnej stavby. 
Vedľajšími stavbami sa na účely tohto bodu rozumejú: 
- ploty; 
- spevnené plochy; 
- prístrešky smetných stojísk; 
- garáže; 
- altánky; 
- studne; 
- žumpy, septiky; 
- bazény; 
- komíny; 
- podmurovky; 

ktoré majú doplnkovú funkciu pre poistenú hlavnú 
stavbu a spĺňajú súčasne všetky nasledujúce 
podmienky: 
- slúžia výlučne poistenej hlavnej stavbe; 
- sú samostatne stojace; 
- sú bez prideleného súpisného čísla; 
- nachádzajú sa na rovnakej parcele/parcelách ako 

poistená hlavná stavba alebo na 
parcele/parcelách, ktoré bezprostredne susedia s 
touto parcelou/parcelami. 

Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo 
zničenia poistenej veci poistnými nebezpečenstvami 
uvedenými v čl. II. bodoch 1. a 2. VPP PPZ 14. 
Poistenie sa nevzťahuje na vedľajšie stavby vo 
výstavbe alebo rekonštrukcii. 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny 
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa 
tohto bodu je 1 000 € so spoluúčasťou 30 €. 
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B. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 
 
Nižšie uvedené dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, dopĺňajú znenie poistnej 
zmluvy a všeobecných poistných podmienok a vzťahujú sa na poistenie dojednané podľa Všeobecných 
poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14. 
  
Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného v 
rozsahu VPP VZ 14, poistenie sa rozširuje aj o pripoistenia, uvedené pod poradovými číslami 1., 2., 3. a 4. tejto 
časti Superdoložky ProFi 2018. 
 
1. Poistenie zodpovednosti za škodu  

spôsobenú odcudzením vecí vnesených a 
odložených 

Poistenie zodpovednosti za škodu v rozsahu 
VPP VZ 14 sa rozširuje aj o zodpovednosť za škodu 
vzniknutú odcudzením vnesených a odložených vecí.  
Veci vnesené sú veci, ktoré boli ubytovanými fyzickými 
osobami alebo pre ne prinesené do priestorov, ktoré 
boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí 
alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané poistenému 
alebo niektorému z pracovníkov poisteného. 
Odložené veci sú veci tretích osôb, ktoré boli odložené 
na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa 
obvykle odkladajú v prípade ak je s prevádzkou 
činnosti uvedenej v poistnej zmluve spravidla spojené 
odkladanie vecí.  
Poistenie sa však nevzťahuje na akékoľvek  motorové 
vozidlá; platné tuzemské a cudzozemské bankovky a 
mince, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, 
neosadené perly a drahokamy, šperky a klenoty; 
vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné 
dokumenty predstavujúce finančnú (nominálnu) 
hodnotu, cenné papiere a ceniny; veci zvláštnej 
kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a 
zbierky a kľúče.  
Poistenie sa alej nevzťahuje na prípady, kedy za 
škodu zodpovedá zamestnanec poisteného alebo iná 
osoba vykonávajúca činnosť pre poisteného. 
Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je, že 
škodová udalosť bola bezodkladne nahlásená polícii. 
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy poistná 
udalosť nastala na území Slovenskej republiky.  
Poistenie sa dojednáva v rámci poistnej sumy a 
spoluúčasti dojednanej pri poistení zodpovednosti za 
škodu v základnom rozsahu s limitom plnenia 1 000 € 
na jedno poistné obdobie.  
 
2. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením 
alebo zničením 

Odchylne od čl. II. ods. 1. VPP VZ 14 sa dojednáva, 
že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu 
vzniknutú tretej osobe inak ako úrazom tejto osoby 
alebo chorobou tejto osoby, poškodením alebo 

zničením veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve 
alebo v užívaní. 
Škodovou udalosťou pre účely poistenia podľa tohto 
bodu je udalosť oznámená poisteným (škoda 
vzniknutá tretej osobe inak ako úrazom alebo 
chorobou tejto osoby, poškodením alebo zničením 
vecí tretej osoby), ku ktorej dôjde v dobe trvania 
poistenia a ktorá vznikla v súvislosti s vykonávaním 
poistenej činnosti alebo vzťahmi z tejto činnosti 
vyplývajúcimi, a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku 
povinnosti plnenia podľa VPP VZ 14 a tejto zmluvy. 
Poistenie podľa tohto bodu sa však nevzťahuje: 
a) na zodpovednosť za schodok na finančných 
hodnotách, správou ktorých bol poistený poverený a 
na zodpovednosť za škody vzniknuté pri obchodovaní 
s cennými papiermi, 
b) na zodpovednosť za škodu vzniknutú nedodržaním 
lehôt zmluvne dohodnutých s klientom, s výnimkou 
lehôt (dôb) stanovených právnym predpisom, súdom 
alebo orgánom verejnej správy, rozhodcom alebo 
rozhodcovským súdom aj v prípade, ak sú tieto lehoty 
(doby) zmluvne dohodnuté s klientom, 
c) na zodpovednosť za škodu vzniknutú prekročením 
zmluvne dohodnutej doby vykonania diela, 
d) na zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením 
autorského práva, 
e) na zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným 
pri výkone pôsobnosti ako člena predstavenstva alebo 
člena dozornej rady alebo pri výkone pôsobnosti 
konateľa akejkoľvek obchodnej spoločnosti, 
f) na zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v súvislosti 
s trestným činom spáchaným poisteným alebo, ktorá 
vznikla v súvislosti s akýmkoľvek nepoctivým alebo 
podvodným konaním alebo opomenutím poisteného. 
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová 
udalosť nastala na území Slovenskej republiky . 
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v 
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri 
poistení zodpovednosti za škodu v základnom 
rozsahu. 
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, 
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 1 000 € na 
jedno poistné obdobie. 
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3. Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach 
užívaných poisteným 

Odchylne od čl. III. ods. 1. písm. g) VPP VZ 14 sa 
dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť 
za škodu na veciach, ktoré poistený užíva.  
Poistenie sa však nevzťahuje na škody vzniknuté 
opotrebením, nadmerným mechanickým zaťažením a 
chybnou obsluhou vyššie uvedených vecí, tiež na 
škody vzniknuté na akýchkoľvek motorových 
vozidlách, ktoré poistený užíva. 
Poistenie sa alej nevzťahuje na škody vzniknuté 
stratou veci. 
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová 
udalosť nastala na území Slovenskej republiky. 
Poistenie v  rozsahu tejto doložky sa dojednáva v 
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri 
poistení zodpovednosti za škodu v základnom 
rozsahu. 
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, 
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 1 000 € na 
jedno poistné obdobie. 
 
4. Poistenie náhrady nákladov zdravotnej 

poisťovne a náhrady nákladov Sociálnej 
poisťovne 

Odchylne od poistných podmienok VPP VZ 14 sa 
ustanovuje, že poistenie sa vzťahuje: 
a) na náhradu nákladov vynaložených zdravotnou 
poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech 
zamestnanca poisteného, 

b) na náhradu nákladov vynaložených Sociálnou 
poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia v 
prospech zamestnanca poisteného, v dôsledku 
pracovného úrazu alebo choroby z povolania 
zapríčineného/nej nedbanlivostným protiprávnym 
konaním poisteného.  
Toto poistenie sa však vzťahuje len na prípady, ke  sa 
na zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo 
pri chorobe z povolania, ku ktorým sa náklady na 
zdravotnú starostlivosť alebo náklady vynaložené 
Sociálnou poisťovňou formou dávok sociálneho 
poistenia viažu, vzťahuje zákonné poistenie 
zodpovednosti organizácie za škodu pri pracovnom 
úraze alebo chorobe z povolania, za predpokladu, že v 
dobe trvania poistenia došlo k pracovnému úrazu 
alebo bola zistená choroba z povolania. 
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová 
udalosť nastala na území Slovenskej republiky. 
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v 
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri 
poistení zodpovednosti za škodu v základnom 
rozsahu. 
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, 
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 1 000 € na 
jedno poistné obdobie. 
 
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, 
maximálny súhrnný limit poistného plnenia za 
jedno poistné obdobie podľa tohto oddielu 
B. Poistenie zodpovednosti za škodu  je 1 000 €.

 
 
Od dojednaní tejto Superdoložky ProFi 2018 je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to nie je v jednotlivých 
dojednaniach uvedené inak. 
 
Táto Superdoložka ProFi 2018 nadobúda účinnosť 6.12.2018. 
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