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ODDIEL I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Èlánok 1
Úvodné ustanovenia
1)Poistený je osoba na ktorej majetok sa poistenie
vzťahuje.
2)Poistník je ten, kto uzavrel s poistite¾om poistnú
zmluvu. Poistník je oprávnený na prevzatie
plnení poisťovne len na základe písomného
súhlasu poisteného. V prípade, že poistený
sám dojednáva poistnú zmluvu, je zároveò aj
poistníkom.
3)Poistná zmluva je zmluva o poistení medzi
poistite¾om a poistníkom. Neoddelite¾nou
súèasťou poistnej zmluvy sú poistné podmienky
a zmluvné dojednania.
4)Poistná udalosť je náhla a nepredvídaná udalosť
bližšie definovaná v èlánkoch Oddielu II týchto
poistných podmienok Poistené nebezpeèia a v
dojednaniach poistnej zmluvy, v súvislosti s ktorou
dôjde k poškodeniu, znièeniu alebo odcudzeniu
vecí patriacich k niektorej z položiek èlánku Predmet
poistenia, uvedených v poistnej zmluve, prièom
takéto poškodenie, znièenie, alebo odcudzenie
musí nastať na mieste poistenia uvedenom
v poistnej zmluve poèas doby jej trvania.
5)Poistné plnenie je náhrada, ktorá je pod¾a poistnej
zmluvy poskytnutá poistenému v prípade, že
nastala poistná udalosť a boli splnené všetky
podmienky jej poskytnutia uvedené v týchto
poistných podmienkach a poistnej zmluve.
6)Poistka je písomné potvrdenie poistite¾a o prijatí
návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a slúži ako
potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy.
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Èlánok 2
Miesto poistenia
1)Miestom poistenia sú budovy, priestory alebo
pozemky oznaèené v poistnej zmluve ako miesto
poistenia.
Miestom poistenia pre:
a) hotovosť v akejko¾vek mene, zlato, platinu a iné
drahé kovy, drahé kamene, klenoty a šperky
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z drahých kovov a drahých kameòov, perly,
cenné papiere, umelecké a historické predmety
(pokia¾ to ich objem, resp. vlastnosti dovo¾ujú),
zbierky mincí, známok a pod. a ostatné ceniny
a cennosti, ktoré sú s uvedenými porovnate¾né
svojou cenou a povahou,
b) zbrane, na ktorých držbu, nosenie alebo
používanie je potrebné zákonom stanovené
povolenie v zmysle zákona o zbraniach, sú
uzamknuté schránky, trezory alebo sejfy, bližšie
špecifikované v poistnej zmluve.
2) Poistenie sa vzťahuje len na predmety poistenia,
ktoré sa nachádzajú na mieste poistenia v poistnej
zmluve uvedenom ako miesto poistenia. Toto
neplatí pre predmety poistenia, ktoré sú v dôsledku
vzniknutej poistnej udalosti alebo bezprostredne
po nej z miesta poistenia premiestnené a v èasovej
a miestnej súvislosti s týmto postupom poškodené,
znièené alebo odcudzené, za predpokladu, ak
bol predmet poistenia zabezpeèený proti krádeži
zmluvne dohodnutým zabezpeèením.
3) Poistné krytie sa vzťahuje len na miesto poistenia,
ktoré spåòa podmienky zabezpeèenia uvedené
v poistnej zmluve.
Èlánok 3
Zaèiatok, zmeny a doba trvania poistenia
1)Na uzavretie poistnej zmluvy je potrebné, aby
bol návrh na uzavretie poistnej zmluvy prijatý
v lehote urèenej poistníkom a ak ju neurèí
poistník, tak do jedného mesiaca odo dòa
keï poistite¾ návrh dostal. Poistná zmluva je
uzavretá okamihom, keï poistník/poistený
dostane oznámenie o prijatí svojho návrhu za
predpokladu splnenia podmienok uvedených na
návrhu poistnej zmluvy.
2)Pokia¾ nie je v poistnej zmluve uvedené inak,
poistným obdobím je jeden rok.
3)Doba trvania poistenia, t.j. zaèiatok a koniec
poistenia, je urèená v poistnej zmluve.
4)Zmeny poistnej zmluvy možno uskutoèniť len
písomnou dohodou zmluvných strán.
Èlánok 4
Zánik poistenia a výpovedné lehoty
Okrem dôvodov zániku v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov platia nasledovné ustanovenia:
1)Poistenie zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie
dojednané,
b) výpoveïou ku koncu poistného obdobia;
výpoveï sa musí dať aspoò šesť týždòov pred
jeho uplynutím,
c) výpoveïou každej zo zmluvných strán do
dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy;
výpovedná lehota je osem dní, jej uplynutím
poistenie zanikne,
d) zmenou vlastníka predmetu poistenia,
e) zánikom predmetu poistenia (napr. jeho
likvidáciou, stratou, znièením) alebo skonèením
užívania predmetu poistenia,
f) ak poistený alebo poistite¾ písomne vypovedal
poistenie do 3 mesiacov od oznámenia poistnej
udalosti. Poistenie zaniká v tomto prípade
uplynutím jedného mesiaca od doruèenia
výpovede druhému úèastníkovi,
g) poistenie
zanikne
ukonèením
èinnosti
poisteného, vstupom poisteného do likvidácie,
vyhlásením konkurzu, podaním návrhu na
vyrovnanie alebo zamietnutím návrhu na
konkurz pre nedostatok majetku.
Pod pojmom ukonèenie èinnosti poisteného sa rozumie:
- u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do zákonom
urèeného registra, výmaz z tohto registra, alebo
- u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do registra,
zrušenie právnickej osoby zriaïovate¾om, alebo
- u podnikate¾ov – fyzických osôb, ktoré sú zapísané

v zákonom urèenom registri, výmaz z tohto registra,
alebo
-u podnikate¾ov – fyzických osôb, ktoré nie
sú zapísané v registri, zánik oprávnenia na
podnikate¾skú èinnosť.
2)V zmysle § 801 Obèianskeho zákonníka poistenie
zaniká nezaplatením jednorazového poistného
alebo poistného za prvé poistné obdobie do
troch mesiacov od jeho splatnosti. Poistenie
zanikne ïalej tým, že poistné za ïalšie poistné
obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca
odo dòa doruèenia výzvy poistite¾a na jeho
zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred
doruèením tejto výzvy. Výzva poistite¾a musí
obsahovať upozornenie, že poistenie zanikne
v prípade jeho nezaplatenia. To isté platí, ak bola
zaplatená len èasť poistného. Výzva sa považuje
za doruèenú, ak ju adresát prijal, odmietol prijať,
alebo dòom, keï ju pošta vrátila odosielajúcej
strane ako nedoruèenú.
3)Pri porušení povinnosti poistníka odpovedať
pravdivo a úplne na všetky písomné otázky
poistite¾a týkajúce sa dojednania poistenia, môže
poistite¾ odstúpiť od zmluvy, ak pri pravdivom
a úplnom odpovedaní na otázky týkajúce sa
dojednania poistenia, prípadne jeho zmeny, by
zmluvu neuzatvoril alebo zmenu nedojednal.
4)Zásielka, ktorou sa oznamuje výpoveï, odstúpenie
od zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia
sa považuje za doruèenú dòom, kedy ju adresát
prijal, odmietol prijať, alebo dòom keï ju pošta
vrátila odosielajúcej strane ako nedoruèenú.
Èlánok 5
Poistné
1)Poistné je suma uvedená v poistnej zmluve,
ktorú musí zaplatiť poistník ako protihodnotu za
dohodnutú poistnú ochranu.
2)Poistník je povinný platiť za dohodnuté poistné
obdobie poistné, ktoré ak nie je v poistnej zmluve
uvedené inak, je splatné prvým dòom poistného
obdobia. V prípade, ak v poistnej zmluve bolo
platenie poistného za poistné obdobie dojednané
v splátkach, platí, že splátka poistného je splatná
prvým dòom príslušnej èasti poistného obdobia.
3)Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach,
platí, že nezaplatením splátky poistného sa 30-tym
dòom nasledujúcim po dni splatnosti nezaplatenej
splátky stáva splatným poistné za celé poistné
obdobie.
4)Výška poistného je stanovená v poistnej zmluve.
Podkladom pre výpoèet poistného sú poistné
sumy uvedené v poistnej zmluve.
5)Ak je poistník v omeškaní s platením poistného,
je povinný zaplatiť poistite¾ovi úrok z omeškania
za každý deò omeškania v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov.
6)Ak nastala poistná udalosť a dôvod ïalšieho
poistenia tým odpadol, patrí poistite¾ovi poistné
do konca poistného obdobia, v ktorom poistná
udalosť nastala.
7)Jednorazové poistné patrí poistite¾ovi vždy celé.
8)Všetky platby poistného/splátky poistného sa
zúètujú pod¾a poradia najskôr na krytie najstarších
nedoplatkov poistného/splátky poistného, následne
úrokov z omeškania a potom na splatenie posledne
predpísaného poistného/splátky poistného.
9)Poistite¾ má voèi tomu, kto je povinný platiť
poistné, právo na náhradu nákladov, ktoré
mu vzniknú v súvislosti s doruèením výzvy na
zaplatenie dlžného poistného .
Èlánok 6
Splatnosť poistného plnenia
1)Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len èo
poistite¾ skonèil vyšetrenie potrebné na zistenie
rozsahu povinnosti poistite¾a plniť.

2)Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytoèného
odkladu; ak sa nemôže skonèiť do jedného
mesiaca po tom, keï sa poistite¾ o poistnej
udalosti dozvedel, je poistite¾ povinný poskytnúť
poistenému na základe písomnej žiadosti
primeraný preddavok z predpokladanej výšky
škody, ak je preukázaný právny základ nároku
poisteného na poskytnutie poistného plnenia.
3)V prípade, ak jednoznaèné preukázanie vzniku
nároku na poskytnutie poistného plnenia závisí od
rozhodnutia orgánu èinného v trestnom konaní,
rozhodnutia súdu v obèianskom súdnom konaní,
šetrenia hasièov, resp. šetrenia iného subjektu,
vyšetrenie poistite¾a v zmysle bodu 1) tohto
èlánku nie je možné skonèiť skôr, ako po doruèení
právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu
èinného v trestnom konaní, právoplatného
rozhodnutia súdu v obèianskom súdnom konaní,
koneèného stanoviska hasièov, resp. koneèného a
záväzného rozhodnutia iného subjektu šetriaceho
poistnú udalosť poistite¾ovi.
Èlánok 7
Práva a povinnosti poistníka, poisteného a
poistite¾a
1)Povinnosti poistníka a poisteného pri uzavieraní
poistnej zmluvy a poèas doby jej trvania:
a) Poistník je povinný odpovedať pravdivo a úplne
na všetky písomné otázky poistite¾a týkajúce sa
dojednávania poistenia ako aj zmeny poistenia.
Túto povinnosť má aj ten, na ktorého majetok
sa má poistenie vzťahovať, aj keï zmluvu sám
neuzaviera.
b) Poistník/poistený je povinný dodržiavať ustanovenia
týchto poistných podmienok, zmluvné dojednania
a ïalšie povinnosti uložené mu poistnou zmluvou.
c) Poistník je povinný platiť poistné vèas a v stanovenej
výške.
d) Poistník/poistený je povinný bezodkladne oznámiť
všetky jemu známe okolnosti zmeny rizika, a to aj
vtedy, ak k nej dôjde mimo jeho vôle. Poistite¾ je
v danom prípade oprávnený upraviť rozsah krytia
a výšku poistného. Povinnosť poistníka/poisteného
informovať o zmene rizika sa týka predovšetkým
okolností, o ktorých informoval písomne poistite¾a
pri uzavieraní poistnej zmluvy. Pri nedodržaní tejto
povinnosti je poistite¾ v prípade poistnej udalosti
oprávnený k odmietnutiu, alebo k primeranému
zníženiu plnenia, za predpokladu, že okolnosť,
ktorá bola predmetom porušenia oznamovacej
povinnosti, bola príèinnou vzniku poistnej udalosti
alebo ovplyvnila jej rozsah.
e) Poistník/poistený je povinný bezodkladne
informovať poistite¾a o tom, že nastali
skutoènosti uvedené v èlánku Zánik poistenia.
f) Poistený je povinný riadne sa starať o poistené veci,
predovšetkým udržiavať ich v dobrom technickom
stave, používať ich pod¾a návodu na obsluhu
a údržbu a na úèel, na ktorý ich výrobca urèil.
g) Poistený je povinný vyhotoviť zoznamy všetkých
poistených cenných papierov s uvedením
ich druhu, série a èísla a zoznamy poistených
vkladných knižiek s udaním výdajných miest,
mena a èísla a tieto uchovávať na osobitných,
uzamknutých miestach. Na týchto zoznamoch
nesmú byť uvedené tajné kódy, heslá a iné tajné
údaje, prislúchajúce týmto dokladom
h) Ak má poistený dojednané poistenie u iného
poistite¾a pre veci, ktoré poistil v UNIQA
poisťovni, a.s. týmto poistením, je povinný
oznámiť UNIQA poisťovni, a.s., názov a sídlo
iného poistite¾a, druh poistenia ako aj výšku
poistnej sumy. To isté platí, ak poistený uzavrie
poistenie rovnakých vecí proti tomu istému
nebezpeèiu u inej poisťovne pre prípad škody,
ktorá presahuje rámec poistných podmienok.
i) Poistený je povinný viesť úètovníctvo v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov tak,
aby bolo možné kedyko¾vek stanoviť hodnotu
poisteného majetku na každom mieste
poistenia. Všetky podklady, ako sú inventárne
zoznamy, záznamy o priebehu výroby a úètovné
súvahy a výkazy musia byť uskladnené na
bezpeènom mieste, tak, aby v prípade poistnej
udalosti nedošlo k ich súèasnému znièeniu
alebo znehodnoteniu a to minimálne po dobu
posledných troch rokov.
j) Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť
nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti

smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
nebezpeèenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi
uložené, alebo ktoré vzal na seba poistnou
zmluvou, ani nesmie trpieť porušovanie týchto
povinností zo strany tretích osôb (u poistenej
právnickej osoby sa za tretie osoby pokladajú tiež
fyzické a právnické osoby, ktoré konajú v jej mene).
k) Poistník/poistený
je
povinný
zabezpeèiť
dodržiavanie horeuvedených povinností aj zo
strany tretích osôb, ktorým bol predmet poistenia
zo strany poisteného prenechaný do užívania.
2)Povinnosti poisteného po vzniku poistnej udalosti:
a) Ak vznikne poistná udalosť je poistený povinný
urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k
tomu, aby sa vzniknutá škoda už nezväèšovala
a aby sa obmedzil rozsah už vzniknutej škody.
b) Bezodkladne po zistení poistnej udalosti je poistený
povinný zablokovať na príslušných miestach
všetky chýbajúce vkladné knižky a všetky ostatné
zablokovate¾né cenné papiere a iné cennosti.
c) Poistený je povinný okamžite po zistení udalosti,
ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na
poistné plnenie, písomne alebo akýmko¾vek iným
vhodným spôsobom oznámiť poistite¾ovi vznik
takejto udalosti a dať pravdivé písomné vysvetlenie
o jej vzniku a rozsahu s vyèíslením výšky škody.
d) Poistený je povinný okamžite po zistení krádeže,
lúpeže alebo vandalizmu podať oznámenie
príslušným policajným orgánom.
e) Po oznámení poistnej udalosti je poistený
oprávnený vykonať opravu alebo výmenu poistnou
udalosťou poškodenej veci až po predchádzajúcej
dohode s poistite¾om. Ak zástupca poistite¾a
nevykoná obhliadku poškodených vecí v dobe,
ktorá by v danom prípade mohla byť považovaná
za primeranú, je poistený oprávnený k vykonaniu
opravy alebo výmeny, najskôr však po troch
dòoch od nahlásenia škody poistite¾ovi. Poistený
je povinný uschovať poškodené veci alebo ich
èasti, pokia¾ poistite¾ alebo ním poverené osoby
nevykonajú ich obhliadku.
f) Poistený je povinný poskytnúť poistite¾ovi
súèinnosť, ktorá je potrebná na zistenie príèiny
a výšky škody ako aj originály všetkých dokladov
vyžiadaných poistite¾om.
g) Poistený je povinný bezodkladne písomne oznámiť
poistite¾ovinájdeniestratenejaleboodcudzenejveci,
a to bez oh¾adu na to, èi už za òu bolo poskytnuté
poistné plnenie. Ak sa vrátila stratená alebo
odcudzená vec do vlastníctva poisteného potom,
èo bolo za túto vec poskytnuté poistné plnenie,
musí poistený poistné plnenie vrátiť alebo dať
poistite¾ovi túto vec k dispozícii. Poistený má
toto právo vo¾by po dobu dvoch týždòov po
obdržaní písomného vyzvania poistite¾om. Po
uplynutí tejto doby prechádza toto právo vo¾by
na poistite¾a. V prípade vrátenia poistného plnenia
poistite¾ovi sa z poskytnutého poistného plnenia
odpoèítajú primerané náklady na opravu tejto
veci, ak boli potrebné na odstránenie závad, ktoré
vznikli v èase, keï bol poistený zbavený možnosti
s vecou nakladať.
h) Ak poistený má proti inému právo na náhradu
škody
spôsobenej
poistnou
udalosťou,
prechádza jeho právo na poistite¾a, a to do výšky
plnenia, ktoré mu poistite¾ poskytol. Poistený
na náklady poistite¾a urobí všetko preto, bude
spolupôsobiť a dá súhlas, aby boli podniknuté
všetky také úkony, aké môžu byť nutné a žiadané
poistite¾om v záujme zabezpeèenia práv a
regresov, alebo v záujme prijatia právnej pomoci
alebo odškodnenia od tretích zmluvných strán,
bez oh¾adu na to, èi takéto výkony sú alebo
budú nutné alebo vyžadované pred, alebo po
odškodnení poisteného poistite¾om.
i) Poistený je povinný v prípade, že sa v súvislosti
s poistnou udalosťou zaèalo trestné konanie
proti poistenému alebo jeho pracovníkovi, túto
okolnosť okamžite písomne oznámiť poistite¾ovi.
j) Poistený je povinný zabezpeèiť dodržiavanie
hore-uvedených povinností aj zo strany tretích
osôb, ktorým bol predmet poistenia zo strany
poisteného prenechaný do užívania.
3)Práva a povinnosti poistite¾a :
a) Poistite¾ ma právo kedyko¾vek kontrolovať
a skúmať dodržiavanie zmluvne dohodnutých
bezpeènostných opatrení. Poistený poskytne za
týmto úèelom všetky potrebné informácie.
b) Poistite¾ má povinnosť vrátiť poistenému
doklady, ktoré si predtým od neho vyžiadal,
poistite¾ môže oznaèiť originály dokladov.

c) Ak sa poistite¾ dozvie až po poistnej udalosti,
že jej príèinou je skutoènosť, ktorú pre vedomé
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.
d) Ak poistený koná s úmyslom uviesť poistite¾a
do omylu v súvislosti s okolnosťami, ktoré majú
vplyv na výšku alebo dôvod poistného plnenia,
má poistite¾ právo poistné plnenie primerane
znížiť alebo zamietnuť.
e) V prípade porušenia povinností poistníka/
poisteného uvedených v bode 1) a 2) tohto
èlánku, má poistite¾ právo poistné plnenie
primerane znížiť.
Èlánok 8
Všeobecné výluky
1)Právo na poistné plnenie nevznikne, ak ide
o poškodenie, znièenie alebo odcudzenie priamo
alebo nepriamo spôsobené, vyplývajúce alebo
zvýšené v dôsledku:
a) úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti
poisteného, jeho zástupcov ako aj iných osôb
konajúcich z podnetu poisteného. Za hrubú
nedbanlivosť sa považuje konanie poisteného a
jeho zástupcov smerujúce k porušeniu ustanovení
èlánku Práva a povinnosti poistníka, poisteného a
poistite¾a ako aj poverenie náležite nepouèenej a
nespôsobilej osoby obsluhou poistenej veci,
b) jadrovej reakcie, jadrového žiarenia alebo
rádioaktívneho zamorenia, ako aj výrobou, ťažbou,
spracovaním azbestu, alebo v akejko¾vek ïalšej
priamej alebo nepriamej súvislosti s azbestom,
c) vojny, napadnutia alebo èinu vonkajšieho
nepriate¾a, nepriate¾skej akcie (bez oh¾adu
na to èi už bola vojna vyhlásená alebo nie),
obèianskej
vojny,
nepokojov,
revolúcie,
povstania, vzbury, demonštrácie, štrajku, výluky
z práce, zásahu vojenskej èi inej ozbrojenej
moci, èinov osôb jednajúcich zákerne alebo
v mene alebo v spojení s nejakou politickou
organizáciou, spiknutia, zabavenia, rekvirácie
pre vojenské úèely alebo deštrukcie alebo
poškodenia majetku nariadením akejko¾vek
vlády de jure alebo de facto, alebo akejko¾vek
verejnej moci.
2)Právo na poistné plnenie nevznikne ak v dôsledku
porušenia niektorej z povinností uvedených v èlánku
7 Práva a povinnosti poistníka poisteného a poistite¾a
bude poistite¾ovi znemožnené jednoznaène urèiť
vznik nároku na poskytnutie poistného plnenia a/
alebo rozsah jeho povinnosti plniť.
3)Z poistenia, ktoré sa riadi týmito poistnými
podmienkami je vylúèený akýko¾vek druh škôd,
strát, výdavkov alebo nákladov, ktoré sú priamo
alebo nepriamo spôsobené, vyplývajú z, alebo
sú v spojitosti s hocijakým druhom teroristickej
akcie alebo teroristického èinu, bez oh¾adu
na iné spolupôsobiace príèiny alebo udalosti,
ktoré sa udiali v rovnakom èase alebo v slede
nesúvisiacom so škodou. Z poistenia, ktoré sa
riadi týmito poistnými podmienkami sú vylúèené
všetky škody, straty, výdavky alebo náklady, ktoré
sú priamo alebo nepriamo spôsobené, vyplývajú z,
alebo sú späté s èinmi spojenými s obmedzením,
prevenciou alebo potláèaním teroristickej akcie
alebo teroristického èinu, alebo ktoré sa nejakým
spôsobom na ne vzťahujú.
a) Za teroristickú akciu alebo teroristický èin sa
považujú také konania, ktoré napåòajú skutkovú
podstatu niektorého z nasledovných trestných
èinov: teroru, záškodníctva, sabotáže pod¾a
príslušných ustanovení Trestného zákona
Slovenskej republiky ako aj èiny vymenované
v èl. 1 Európskeho dohovoru o potlaèovaní
terorizmu z 27. 1. 1977.
b) Za teroristickú akciu alebo teroristický èin sa
okrem konaní uvedených pod písm. a) považuje
tiež každý èin osoby alebo skupiny osôb, ktorý
bol vykonaný za úèelom dosiahnutia politických,
náboženských, etnických, ideologických alebo
podobných cie¾ov, ktoré sú zamerané na šírenie
strachu a ohrozenia medzi obyvate¾stvom alebo
èasťami obyvate¾stva a tým na získanie vplyvu na
vládu alebo štátne zriadenie, alebo poškodenie
ústavného
zriadenia
alebo
poškodenie
hospodárskeho života v Slovenskej republike
alebo v inom štáte.

4)Poistenie sa nevzťahuje na následné škody ako sú
ušlý zisk, pokuty, manká (schodok na finanèných
hodnotách), rôzne peòažné sankcie, úroky
z omeškania, zmluvné pokuty a penále, pokia¾
nie je ïalej uvedené inak.
Èlánok 9
Spolupoistenie
Ak sa na poistení toho istého predmetu poistenia
podie¾a viacero poistite¾ov (spolupoistenie), platí,
že každý z poistite¾ov zodpovedá za svoje záväzky
len do výšky svojho podielu uvedeného v dohode
o spoloènom postupe spolupoisťovate¾ov. Tento podiel
sa uvedie aj v poistnej zmluve.
Èlánok 10
Znalecké konanie
1)Poistený a poistite¾ sa v prípade nezhody o výške
plnenia môžu dohodnúť, že výška plnenia bude
stanovená znaleckým konaním. Znalecké konanie
môže byť rozšírené aj na ostatné predpoklady
nárokov na plnenie.
2)Znalcom alebo expertom v danom odbore (ïalej
len znalec) sa v zmysle týchto poistných podmienok
rozumie osoba, ktorá je vzh¾adom k svojej profesii
a vzdelaniu považovaná za odborníka v danom
odbore a k poistenému, resp. poistite¾ovi nemá
žiadne nevyrovnané záväzky alebo iné vzťahy,
na základe ktorých by mohli byť spochybnené
výsledky jej znaleckého posudku.
3)Zásady znaleckého konania:
a) Poistený a poistite¾ sa písomne dohodnú na
urèení znalca v danom odbore, ktorý voèi žiadnej
zo strán nesmie mať žiadne záväzky. Každá zo
strán môže námietku voèi osobe znalca vzniesť
len pred zaèatím jeho èinnosti.
b) Urèený znalec vypracuje znalecký posudok
o sporných otázkach.
c) Náklady znaleckého konania hradia obidve
strany rovnakým dielom.
d) Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a
povinnosti poistite¾a a poisteného stanovené
právnymi predpismi, poistnými podmienkami a
poistnou zmluvou.
Èlánok 11
Závereèné ustanovenia
1)Všetky prípadné zmeny v poistnej zmluve
musia byť vykonané písomnou formou a len po
vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán.
2)Prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto
poistením, budú riešené súdnymi orgánmi
Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve
uvedené inak.
ODDIEL II
POISTENIE MATERIÁLNEJ ŠKODY
Èlánok 1
Predmet poistenia
1)Predmetom poistenie sú veci, ktoré poistený:
a) má vo vlastníctve alebo
b) používa pod¾a písomnej nájomnej zmluvy,
pokia¾ je pod¾a nej povinný používanú vec
opraviť, zaobstarať novú vec alebo poskytnúť
peòažnú náhradu, ak bude vec poškodená,
odcudzená alebo znièená alebo
c) prevzal od právnickej alebo fyzickej osoby na
základe zmluvy.
2)Predmetom poistenia sú veci, ktoré:
a) boli odovzdané do riadneho užívania na
základe kolaudaèného rozhodnutia alebo na
základe úspešného absolvovania preberacích
a výkonových testov a
b) v èase uzavretia poistenia, ako aj v èase
vzniku poistnej udalosti vyhovujú príslušným
bezpeènostným a technickým normám, sú
v prevádzkyschopnom stave a riadne udržiavané a
c) poistený riadne využíva na mieste poistenia na
úèely, na ktoré sú dané predmety urèené.
3)Predmetom poistenia sú v poistnej zmluve uvedené
položky ako:
a) prevádzkovo-obchodné zariadenia – t. j. hnute¾ný

hmotný majetok, ktorý poistený používa pre
zabezpeèenie plynulého chodu prevádzky (napr.
stroje, prístroje, zariadenia, inventár, dopravné
prostriedky bez EÈ vozidla),
b) zásoby – t.j. suroviny , materiál, palivo urèené na
výrobu, zásoby vlastnej výroby – nedokonèená
výroba, polotovary, hotové výrobky a tovar,
s ktorým poistený obchoduje. Za zásoby
sa v zmysle týchto poistných podmienok
nepovažujú predmety poistenia uvedené pod
písm. c), d) a e) tohto bodu.
c) hotovosť v akejko¾vek mene, vkladné a šekové
knižky, cenné papiere, platobné karty, drahé kovy
(zlato, platina a iné),drahé kamene (diamanty,
perly a iné) a ceniny (poštové známky, kolky,
telefónne a ostatné karty a stravné lístky),
d) klenoty a šperky z drahých kovov a drahých
kameòov, zbierky mincí, známok a cenností, ktoré
sú s uvedenými vecami porovnate¾né svojou
cenou a povahou a pri ktorých starnutie všeobecne
nezapríèiòuje zníženie ich hodnoty,
e) zbrane,
f) písomnosti, nosièe dát, plány, obchodné
knihy, kartotéky, výkresy a programové
vybavenie. Programové vybavenie je poistené
za predpokladu, že poistený vlastní inštalaèné
médium (CD-ROM, DVD, USB a iné), ktoré musí
byť uložené v inej èasti chráneného priestoru/
objektu ako poistený poèítaè,. Iná èasť chráneného
priestoru/objektu je samostatná miestnosť, ktorá
má plné steny, vstupné dvere sú zabezpeèené
bezpeènostnými zámkami, prípadne ïalšími
prvkami zabezpeèenia uvedenými v poistnej
zmluve. Pri uvedených predmetoch poistenia
nie sú poistením kryté náklady spojené so
znovunadobudnutím údajov/dát nachádzajúcich
sa na uvedených nosièoch, ktoré poistený vytvoril
vlastnou prácou, t.j. poistenie sa vzťahuje iba
na odcudzenie, poškodenie alebo znièenie tých
predmetov patriacich k danej položke predmetu
poistenia, ktoré boli zakúpené od subjektu
oprávneného na ich predaj,
g) náklady na odstránenie následkov poistnej
udalosti – t.j. náklady na odstránenie škody,
ktorá vznikla poškodením alebo znièením
stavebnej súèasti chráneného priestoru/objektu
alebo schránky, ktorých obsah je poistený alebo
poškodením ostatných špeciálnych zábran
chrániacich vec pred krádežou, ak bolo toto
spôsobené konaním smerujúcim ku krádeži
poistenej veci,
h) cudzie veci – t.j. veci, ktoré poistený prevzal
od právnickej alebo fyzickej osoby na základe
zmluvy za úèelom ich údržby, opravy alebo
úschovy,
i) umelecké a historické predmety – umelecké
predmety sú unikátne predmety zhotovené
všeobecne uznávanými umelcami; historické
predmety sú predmety, ktoré majú vzťah
k historickým udalostiam alebo osobnostiam a
sú staršie ako 100 rokov.
4)Všetky ustanovenia tohto èlánku môžu byť
upravené, doplnené alebo pozmenené poistnou
zmluvou.
Èlánok 2
Poistené nebezpeèia
1)Poisteným nebezpeèím v zmysle tohto èlánku je:
a) krádež (ïalej aj odcudzenie), pri ktorej páchate¾
prekonal prekážku alebo opatrenia chrániace
vec pred krádežou, ktorých rozsah bol zmluvne
dohodnutý,
b) lúpež v zmysle trestného zákona,
c) vnútorný vandalizmus, pod ktorým rozumieme
úmyselné poškodenie alebo úmyselné znièenie
poistených predmetov inou osobou, ktorá
si prerazí cestu do chráneného priestoru/
objektu, prekoná prekážku v zmysle zmluvných
podmienok a poškodí alebo znièí predmet
poistenia; vnútorným vandalizmom nie je
poškodenie alebo znièenie predmetov poistenia,
pokia¾ tieto predmety nie sú umiestnené v
priestoroch/objektoch , ktoré majú plné steny,
vstupné dvere uzamknuté bezpeènostnými
zámkami, prípadne ïalšie prvky zabezpeèenia
uvedené v poistnej zmluve.
2)Ak je v poistnej zmluve dohodnuté poistenie
vonkajšieho vandalizmu, poisteným nebezpeèím je
aj úmyselné poškodenie alebo úmyselné znièenie

predmetov nachádzajúcich sa na mieste poistenia
mimo chráneného priestoru/objektu. Poistite¾ uhradí
škody na týchto predmetoch v prípade ak je vylúèená
ich funkènosť.
Ak chránený priestor/objekt
pre predmety
poistenia predstavuje otvorené priestranstvo
v zmysle zmluvných dojednaní, nevzťahuje sa
poistenie vonkajšieho vandalizmu na predmety
nachádzajúce sa na tomto priestranstve. Estetické
poškodenie predmetov sa za vonkajší vandalizmus
nepovažuje.
3)Poisteníe sa nevzťahuje na:
- škody spôsobené ohòom, explóziou alebo únikom
vody z potrubia, aj keï tieto vznikli v dôsledku
vlámania, krádeže alebo vandalizmu,
- náklady na dekontamináciu zeminy a vody,
- manká zistené pri inventúre alebo rozdiely
zapríèinené úètovníckymi alebo výpoètovými
chybami pri vedení úètovnej evidencie,
- krádež, ku ktorej došlo vplyvom manipulácie so
zariadením pre elektronické spracovanie dát alebo
jeho zneužitím.
4)Všetky ustanovenia tohto èlánku môžu byť
upravené, doplnené alebo pozmenené poistnou
zmluvou.
Èlánok 3
Poistná hodnota, poistná suma, limit plnenia
1)Poistná hodnota pre položku prevádzkovoobchodné zariadenia môže byť:
a) nová hodnota,
b) èasová hodnota.
2)Poistná hodnota zásob je èiastka, ktorú je nutné
vynaložiť na zakúpenie alebo výrobu veci
rovnakého druhu a kvality, prièom rozhodujúcou
je vždy nižšia suma.
3)Poistnou hodnotou hotovosti v akejko¾vek mene,
zlata, platiny a iných drahých kovov, drahých
kameòov je hodnota zodpovedajúca platnému
kurzu v èase uzatvorenia poistnej zmluvy.
4)Poistná hodnota cenných papierov je:
a) u cenných papierov prijatých k burzovému
obchodu ich cena uverejnená v kurzovom lístku
burzy cenných papierov,
b) u disponibilných dokladov (vkladné knižky a pod.)
hodnota ich aktív,
c) u ostatných cenných papierov ich trhová cena.
5)Poistnou hodnotou cenín je obstarávacia cena
uvedená v úètovnej evidencii.
6)Poistná hodnota klenotov a šperkov z drahých kovov
a drahých kameòov, umeleckých a historických
predmetov, zbierok mincí, známok a cenností je
ich nová hodnota, ktorou sa v danom prípade
rozumejú náklady na znovunadobudnutie veci
rovnakého druhu a kvality, prípadne vyhotovenie
repliky bez zoh¾adnenia historickej hodnoty.
7)Poistná hodnota písomností, plánov, obchodných
kníh, kartoték, výkresov, nosièov dát, je ich nová
hodnota.
8)Poistná suma má pre každú položku predmetu
poistenia zodpovedať jeho poistnej hodnote.
Poistnú sumu stanoví na vlastnú zodpovednosť
poistený.
9)Poistná suma je suma urèená v zmluve ako
najvyššia hranica plnenia pre každú položku
predmetu poistenia, miesto poistenia a poistné
obdobie.
10) Limit plnenia je maximálna výška poistného
plnenia za jednu a všetky poistné udalosti poèas
poistného obdobia, ktorá je uvedená priamo v
poistnej zmluve alebo v zmluvných podmienkach.
11) V prípade položiek predmetu poistenia, ktoré
sú poistené na prvé riziko platí, že poistná suma
pre položku, za ktorú poistite¾ poskytol poistné
plnenie sa zníži pre zvyšok poistného obdobia
o výšku poskytnutého plnenia.
12) Všetky ustanovenia tohto èlánku môžu byť
upravené, doplnené alebo pozmenené poistnou
zmluvou.
Èlánok 4
Rozsah poistného plnenia
1)Poistite¾ poskytne poistné plnenie vo forme
finanènej úhrady alebo vecnej náhrady majetku
alebo opravy poškodenej alebo znièenej veci.
2)Výška plnenia je:
a) pri veciach, ktoré boli v dôsledku poistnej

udalosti znièené alebo odcudzené; ich poistná
hodnota bezprostredne pred vznikom poistnej
udalosti znížená o hodnotu zvyškov znièenej
alebo odcudzenej veci,
b) pri poškodených veciach výška nevyhnutných
nákladov na ich opravu v èase vzniku poistnej
udalosti, maximálne však ich èasová hodnota.
Do plnenia sa zapoèítavajú náklady na uvedenie
poškodenej veci do prevádzkyschopného stavu
vrátane nákladov na rozobratie a zloženie, na
dopravu do opravovne a z opravovne a colných
poplatkov. Náhrada nákladov na opravu sa kráti,
ak sa hodnota veci po oprave zvýši v porovnaní
s hodnotou veci bezprostredne pred vznikom
poistnej udalosti. Výška plnenia je znížená
o hodnotu prípadných zvyškov. Na výšku plnenia
nevplývajú úradné obmedzenia a zvýšené
náklady z dôvodu technického pokroku.
3)Ak je poistná hodnota predmetu poistenia rovná
jeho novej hodnote, poistený má nárok aj na
tú èasť plnenia, o ktorú škoda prekraèuje výšku
vypoèítaného poistného plnenia pod¾a bodu 2
tohto èlánku v prípade, ak poistený zabezpeèí,
aby sa plnenie v priebehu troch rokov po vzniku
poistnej udalosti použilo na tieto úèely:
a) u
hnute¾ných
vecí
znièených
alebo
odcudzených: zabezpeèenie hnute¾ných vecí
rovnakého druhu, kvality a úèelu použitia,
b) u hnute¾ných vecí poškodených v dôsledku
poistnej udalosti: ich obnovenie do pôvodného
stavu.
4)Poistenie sa dojednáva so spoluúèasťou, ktorou
sa rozumie èiastka dohodnutá v poistnej zmluve,
ktorá sa odpoèíta z plnenia poistite¾a pri každej
poistnej udalosti.
5)Do nevyhnutných nákladov na opravu sa
nezahàòajú odmeny vyplatené za prácu nadèas,
v noci, v dòoch pracovného vo¾na a pracovného
pokoja, expresné príplatky, oprava v zahranièí,
letecké dodávky náhradných dielov a cestovné
náklady technikov a expertov zo zahranièia, ak
nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.
6)Poistite¾ poskytne plnenie v súvislosti s poistnou
udalosťou len za tie náklady, ktoré sú uvedené
v poistnej zmluve a ktoré boli úèelne vynaložené.
7)Plnenie poistite¾a nepresiahne poistnú sumu
dojednanú pre každú položku predmetu
poistenia alebo iný limit platný v èase poistnej
udalosti na jedno miesto poistenia a poistné
obdobie, platí vždy nižšia suma.
8)Ak nastala poistná udalosť na cudzozemských
platidlách, poskytne poistite¾ plnenie v slovenskej
mene pod¾a kurzového lístka Národnej banky
Slovenska a príslušných zákonných ustanovení
platných v deò vzniku poistnej udalosti.
9)Pokia¾ poistite¾ rozhodol o spôsobe odškodnenia
a poistený napriek tomu vykoná opravu alebo
výmenu veci iným než urèeným spôsobom,
poskytne poistite¾ plnenie len do tej výšky, ktorú
by poskytol, ak by poistený postupoval pod¾a
pokynov poistite¾a.
10) Poistite¾
poskytne
poistné
plnenie
zodpovedajúce nákladom, ktoré poistený úèelne
vynaložil na nevyhnutne potrebné bezpeènostné
opatrenia, na zamedzenie alebo manipuláciu
následných škôd z titulu vzniknutej poistnej
udalosti (stráženie, núdzové zadebnenie a pod.)
a to až do výšky 2 % zo zmluvne dohodnutej
poistnej sumy pre každé miesto poistenia. Toto
ustanovenie neplatí pre náklady, ktoré boli
zapríèinené poškodením zdravia príslušnej
osoby pri plnení bezpeènostných opatrení.
11) Ak je v èase poistnej udalosti poistná suma pre
danú položku nižšia ako poistná hodnota poistenej
veci na danom mieste poistenia, poistite¾ poskytne
plnenie, ktoré je v rovnakom pomere ku škode, ako
je poistná suma k poistnej hodnote (podpoistenie).
Ak poistná suma niektorej z poistených položiek
presahuje jej poistnú hodnotu v èase poistnej
udalosti, bude táto èiastka zoh¾adnená v prospech
položky, na ktorej nastalo podpoistenie. Toto
ustanovenie neplatí, ak je v zmluve dojednané
poistenie na prvé riziko.
12) Ak boli poškodené, znièené, stratené alebo
odcudzené poistené cudzie veci, poskytne
poistite¾ plnenie za tieto veci iba vtedy, ak sa
vlastníkovi veci z toho istého dôvodu neplnilo
z jeho vlastného poistenia a poistený je pod¾a
zmluvy alebo zákona povinný vynaložiť náklady
na uvedenie poškodenej cudzej veci do stavu
pred poistnou udalosťou.

13) Ak je tá istá vec poistená proti tomu istému
nebezpeèiu u viacerých poistite¾ov a ak
prevyšuje úhrn poistných súm poistnú hodnotu
alebo ak prevyšuje úhrn súm, ktorý by z
uzatvorených poistných zmlúv z tej istej udalosti
poistitelia boli povinní plniť (viacnásobné
poistenie), je každý z poistite¾ov povinný
poskytnúť plnenie do výšky hodnoty veci alebo
dohodnutej poistnej sumy len v pomere sumy,
ktorú by bol povinný plniť pod¾a svojej poistnej
zmluvy k sumám, ktoré boli úhrnom povinní
plniť všetci poistitelia.
14) Ak je poistený registrovaný platite¾ dane z pridanej
hodnoty, hodnota zodpovedajúca tejto dani sa
zapoèítava do plnenia poskytnutého poistite¾om,
len ak bola hodnota dane zapoèítaná do poistnej
sumy pri poisťovaní.
Èlánok 5
Definícia pojmov
1)Za prekonanie prekážky a opatrení chrániacich
vec pred krádežou sa považuje prípad, ak:
a) neoprávnená osoba dokázate¾ne vnikla násilím
do chráneného priestoru/objektu alebo násilím
prekonala iné opatrenia chrániace vec pred
krádežou. To platí za predpokladu, že boli splnené
všetky podmienky zabezpeèenia príslušného
predmetu poistenia v zmysle zmluvných
podmienok príslušnej poistnej zmluvy,
b) neoprávnená osoba vnikla do chráneného
priestoru/objektu pomocou totožného k¾úèa,
uzamykacieho kódu, priepustnej vstupnej
karty alebo kreditnej bankovej karty a pod. za
podmienky, že sa páchate¾ týchto prostriedkov
dokázate¾ne zmocnil krádežou vlámaním
v zmysle poistných podmienok alebo lúpežou
v zmysle Trestného zákona,
c) následný
páchate¾
vnikol
neoprávnene
do
chráneného
priestoru/objektu
bez
prekonania prekážky, využijúc tú skutoènosť, že
predchádzajúci páchate¾, ktorý bol právoplatne
zistený, už tieto prekážky prekonal. Podmienkou
vzniku práva na plnenie z poistnej udalosti
v tomto prípade je, že poistený dokázate¾ne
nemohol po vniknutí prvého páchate¾a
zabezpeèiť predmet poistenia proti krádeži
pred druhým, následným páchate¾om,
d) neoprávnená osoba tajne vstúpi do chráneného
priestoru/objektu
poèas
prítomnosti
oprávnenej osoby, vykoná krádež po uzamknutí
priestorov a zanechá stopy pri opúšťaní
chráneného priestoru, ktoré môžu byť použité
ako hodnoverný dôkaz spáchaného trestného
èinu krádeže.
2)Lúpež je preukázané použitie násilia alebo hrozby
bezprostredného násilia proti poistenému alebo
jeho zamestnancovi v úmysle zmocniť sa jeho veci.
Neoèakávané vytrhnutie veci z ruky nie je lúpežou.
Zneužitie omamného, uspávacieho alebo iného
obdobného prostriedku páchate¾om proti inej osobe
sa bude považovať za lúpež iba v tom prípade, ak
bude toto násilie na inej osobe dokázate¾né (napr.
potvrdenie omamného prostriedku v krvi, v moèi,
svedectvo iných osôb a pod.).
3)Chránený priestor/objekt je priestor definovaný
v poistnej zmluve, v ktorom sa nachádzajú
predmety poistenia, a ktorý je chránený zmluvne
dojednanými prvkami zabezpeèenia.
4)Bezpeènostný zámok sa skladá z bezpeènostnej
cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu
planžetou a odvàtaniu a bezpeènostného kovania
zabraòujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky.
Bezpeènostné kovanie musí byť chránené proti
demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany
priskrutkované.
Bezpeènostný visiaci zámok má prekrytý profil
k¾úèa odolný proti vyhmataniu planžetou a trmeò
(oblúk) vyrobený z vysokopevnostnej ocele.
5)Elektronická zabezpeèovacia signalizácia (EZS)
je systém aktívnej ochrany priestoru/objektu,
veci pred vlámaním a krádežou, ktorý pri vzniku
a zistení prvých príznakov rizika vlámania
a krádeže okamžite o tom informuje poverené
osoby.
6)Mreže musia byť vyrobené z vysokopevnostnej
ocele, zabezpeèené proti vytiahnutiu a nemôžu
byť uvo¾nite¾né z vonkajšej strany bez špeciálneho
náradia a ich mechanického poškodenia alebo
znièenia.

7)Predmet poistenia je poistený na prvé riziko
v prípade, ak bez oh¾adu na jeho možnú poistnú
hodnotu v èase poistnej udalosti, ktorú nie je
možné stanoviť v èase uzavretia poistnej zmluvy,
je zmluvne stanovená poistná suma.
8)Nová hodnota je èiastka, ktorú treba vynaložiť na
znovuzriadenie veci toho istého druhu, kvality
a výkonu na danom mieste a v danom èase,
vrátane nákladov na dopravu, montáž, uvedenie
do prevádzky a prípadné colné a iné poplatky
bez zoh¾adnenia akýchko¾vek poskytnutých zliav.
9)Èasová hodnota je nová hodnota veci znížená o
èiastku zodpovedajúcu stupòu jej opotrebenia
alebo iného znehodnotenia.
Tieto poistné podmienky nadobúdajú úèinnosť
1. 5. 2012.

