
Rámcová poistná zmluva č. 491 100 606 

Poistník / 
Poistený: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Študentská 2, SK - 911 50 Trenčín 
IČO: 31 118 259 
IČ DPH: SK2021376368 
DIČ:2021376368 
Evidencia v registri Štatistického úradu SR - Krajská správa v Trenčíne. 

Poisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1 
IČO: 00 151 700 
IČ DPH: SK2020374862 
DIČ:2020374862 
Okr. súd Bratislava I, Obeh. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B. 

uzatvárajú v zmysle všeobecne záväzných predpisov túto rámcovú poistnú zmluvu 

Poistenie strojov a elektroniky 
právnických a podnikajúcich fyzických osôb 

Poistné 
podmienky: Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie strojov a elektroniky 

právnických a podnikajúcich fyzických osôb Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. (ďalej aj VPP-SE), ktoré 
sú účinné od 01.05.2012 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej poistnej zmluvy. 

Platnosť 
rámcovej 

poistnej 
zmluvy: Začiatok platnosti 

rámcovej poistnej zmluvy: 
13.08.2013 
(00:00 h.) 

Koniec p la tnost i 
rámcove j po is tne j zmluvy : 
31.03.2014 
(24:00 h.) 

Rámcová poistná zmluva je dojednaná na dobu určitú. 

Ukončením platnosti tejto rámcovej poistnej zmluvy zaniká zároveň aj poistenie pre všetky ňou poistené 
diela. 
Poistenie jednotlivých predmetov nahlásených v súlade s podmienkami tejto rámcovej poistnej zmluvy 
začína dňom uvedeným vo výkaze k poisteniu ako „Začiatok poistenia" (dátum nie skorší ako Začiatok 
platnosti tejto rámcovej poistnej zmluvy) a končí 31.03.2014 t.j. dňom uvedeným tiež ako Koniec 
platnosti rámcovej poistnej zmluvy, resp. v zmysle VPP-SE, podľa toho čo nastane skôr. Toto obdobie 
je poistnou dobou každého jednotlivého predmetu. 

Miesto 
poistenia: územie Slovenskej republiky, presná adresa podľa výkazu k poisteniu 

Predmet 
poistenia: Laboratórna elektronika - projekt „Dobudovanie technickej infrastruktury pre rozvoj vedy a výskumu na 

Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie". 

Rozsah 

poistenia: Poistenie sa dojednáva v rozsahu VPP-SE a nasledujúcich dojednaní. 

Zmluvné 
dojednania: Doložka SE-311 - „Rozšírenie poistenia strojov a elektroniky o vybrané riziká". 

Plné znenie doložky SE-311 tvorí prílohu tejto rámcovej poistnej zmluvy. 
Spoluúčasť: Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného pre jednu a každú poistnú udalosť nasledovne: 

- 250,00 Eur riziká v zmysle čl. 1 - 8 dol. SE-311 (t.j. požiar, živelné riziká, . . .) , 
- 150,00 Eur pre riziká v zmysle čl. 9 dol. SE-311 (t.j. krádež, lúpež) a vandalizmu, 
- 5%, min. 250,00 Eur pre riziká v zmysle čl. 3 VPP-SE (t.j. lom). 

L imi ty 
po is tného 

p lnenia: Pre riziko krádeže a súvisiaceho vandalizmu sa poistenie dojednáva s limitom poistného plnenia pre 
jednu a každú poistnú udalosť v zmysle doložky SE-311. 

Poistenie sa tiež dojednáva s limitom poistného plnenia pre všetky poistné udalosti počas poistnej doby 
nasledovne: 
- v dôsledku krádeže / lúpeže / vandalizmu vo výške 500 000,00 EUR, 
- v dôsledku technických rizík (rozsah podľa VPP-SE) vo výške 1 000 000,00 EUR. 

Underwriter: 
Sprostredkovateľ: 

Ing. Filip Celder, Odbor firemných klientov 
S.A.R., s.r.o. / 51944 
Martina Vavrušová, m.č.: 0905 757 844, e-mail sarpoistenie@gmail.com 
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Osobitné 
dojednania: Osobitné dojednania upravujú VPP-SE nasledovne. 

Nahlasovanie p redmetov po is ten ia : Poistník a poisťovateľ sa dohodli, že poistenie jednotlivých 
predmetov poistenia, ktoré budú touto rámcovou poistnou zmluvou poistené, bude spracované do 
„Výkazu k poisteniu", ktorý poistník zašle poisťovateľovi pre každý predmet poistenia najneskôr do 
5. pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po želanom dni začiatku poistenia daného predmetu. Ak sa 
táto lehota nedodrží alebo ak budú informácie vo výkaze k poisteniu neúplné, má poisťovateľ právo 
prevzatie predmetu poistenia do poistenia odmietnuť. Pre predmet, ktorý nevyhovuje ako predmet 
poistenia podľa definície tejto rámcovej poistnej zmluvy, poisťovateľ osobitne rozhodne za akých 
podmienok bude prijatý do poistenia. Poistník sa zaväzuje konzultovať s poisťovateľom individuálnu 
sadzbu a aj spoluúčasť pre takýto predmet poistenia ešte pred jeho zaradením do výkazu k poisteniu. 

Výkaz k po is ten iu : Poistník zašle poisťovateľovi výkaz k poisteniu so všetkými požadovanými údajmi, 
vzor ktorého tvorí prílohu tejto rámcovej poistnej zmluvy, poštou vo dvoch potvrdených exemplároch 
alebo elektronickou poštou. Poistník sa zaväzuje uviesť všetky údaje požadované vo výkaze 
k poisteniu úplne, pravdivo a správne. Poisťovateľ má právo posúdiť každý výkaz k poisteniu 
a v prípade chýbajúcich alebo nesprávnych údajov nie je poisťovateľ povinný prevziať takýto predmet 
do poistenia. V prípade odhlásenia predmetu poistenia z poistného krytia je poistník poviný zaslať 
o tom relevantný doklad (napr. kúpno-predajná zmluva). 

Poistná sadzba: Poisťovateľ garantuje výšku poistnej sadzby dojednanej pri nahlásení predmetu do 
poistenia počas celej doby trvania poistenia. 

Poistné: Výška celkového poistného na dobu platnosti tejto rámcovej poistnej zmluvy sa pre každý 
predmet poistenia stanoví vynásobením jeho poistnej sumy a poistnej sadzby určenej v tejto rámcovej 
poistnej zmluve, pokiaľ nebolo osobitne dohodnuté Inak. V prípade poistenia s dobou poistenia kratšou 
ako spomínaná platnosť rámcovej zmluvy, bude za dobu poistenia do 3 mesiacov účtované rovných 
50 % (ako minimálne poistné) a za každý ďalší začatý kalendárny mesiac poistenia účtované 10 % 
z celkového poistného. 

Sp la tnosť po is tného : Poistník sa zaväzuje zaplatiť poistné jednorazovo na základe vyúčtovania, ktoré 
obdrží od poisťovateľa po odoslaní výkazu k poisteniu, najneskôr do 15 dní od doručenia vyúčtovania 
poistníkovi. Vyúčtovanie poistného bude zaslané ku každej zaslanej prihláške na základe poisťovateľom 
vypočítaného poistného za príslušné obdobie. 

Zmeny v po is tne j zmluve : Každá zmena v poistnej zmluve súvisiaca s predmetom poistenia (oprava 
poistnej sumy alebo identifikačných údajov predmetu poistenia či jeho zrušenie) bude doručená 
poisťovateľovi najneskôr do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom sa daná zmena 
uskutočnila a vstúpi do platnosti okamžite po doručení. Prípadná oprava vyúčtovania však bude 
vykonaná až v nasledujúcom mesiaci. 
V prípade zmien týkajúcich sa ustanovení tejto rámcovej poistnej zmluvy (zmena poistnej sadzby, 
spoluúčasti a pod.) po odsúhlasení zmluvnými stranami tieto nadobúdajú platnosť podľa vopred 
dohodnutého dátumu a ich potvrdenia t.j. podpisu oboch zmluvných strán - poisťovateľa a poistníka. 
Tieto zmeny budú následne aplikované len na predmety poistenia vo výkazoch k poisteniu so začiatkom 
poistenia po dátume potvrdenia predmetných zmien, t.j. dané zmeny nebudú uplatnené na predmety 
poistenia poistené pred týmto dátumom. 

Predčasné ukončen ie po is ten ia : V prípade predčasného ukončenia poistenia daného predmetu 
poistenia je poistník povinný predložiť o tom relevantný doklad (napr. kúpno-predajná zmluva) 
a poisťovateľ má nárok na poistné do dňa predčasného ukončenia poistenia. 
V prípade predčasného ukončenia rámcovej poistnej zmluvy, dňom jej ukončenia zaniká zároveň aj 
poistenie pre všetky ňou poistené predmety a poisťovateľ má nárok na poistné za všetky predmety do 
tohoto dátumu. 

Poistná suma, Poistná hodnota : Poistnou hodnotou je v zmysle či.7 VPP-SE nová hodnota poistenej 
veci. Pri stanovení poistnej hodnoty továrenský nového predmetu poistenia sa odporúča, aby poistník 
vychádzal zo sumy uvedenej na faktúre od dodávateľa bez zohľadnenia rabatov, obchodných a iných 
zliav. Pri stanovení poistnej hodnoty používaného predmetu poistenia sa odporúča, aby poistník 
vychádzal zo znaleckého posudku (východisková hodnota) vypracovaného najneskôr trinásť mesiacov 
pred dňom začiatku poistenia predmetu poistenia alebo z ponuky na predaj novej veci toho istého 
druhu, kvality a výkonu vypracovanej oficiálnym importérom, predajcom či servisným strediskom ku dňu 
zaradenia predmetu poistenia do poistenia. 

Kont ro la podk ladov k výkazom k po is ten iu : Poisťovateľ si vyhradzuje právo na kontrolu podkladov 
k predmetom poistenia poistených touto rámcovou poistnou zmluvou. Poisťovateľ svoj úmysel 
nahliadnuť do dokumentácie oznámi najneskôr 48 hodín pred svojim príchodom. 

Touto doložkou sa poisťovateľ zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s poskytovanými službami počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP č.017/2012/1.1/OPVaV 
s ITMS kódom 26210120019, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovatel' a ním 
poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikovaný orgán 
a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
splnomocnený zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, 
ktoré sú oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi AR a ES, a poskytnúť im potrebnú 
súčinnosť. 

Underwriter: Ing. Filip Celder, Odbor firemných klientov RPZ 491 100 606 
Sprostredkovateľ: S.A.R., s.r.o. / 51944 

Martina Vavrušová, m.č.: 0905 757 844, e-mail: sarpoistenie@gmail.com strana 2 / 3 
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Poistná 
sadzba: 3,33 %o 

[1,00%o(čl. 1 - 8 dol. SE-311 t.j. požiar, živel,...) + 0,23 %o (krádež / lúpež / vandalizmus) + 2,10 %<. (lom)] 

Splatnosť 
pois tného: Poistné je splatné jednorazovo do 15 dní od doručenia vyúčtovania poistníkovi na bankové spojenie: 

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 
Číslo účtu: 2626 006 702 / 1100 
Konštantný symbol: 3558 
Variabilný symbol: 491 100 606 

V zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane 
pred financovaním terorizmu sa dojednáva, že polstník je povinný uhradiť prvú splátku poistného alebo 
jednorázové poistne celé prostredníctvom účtu, ktorý má klient otvorený v úverovej inštitúcii, 
v opačnom prípade poisťovateľ v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. vykoná vo vzťahu ku klientovi 
základnú starostlivosť (identifikáciu, monitorovanie, prijatie dodatočných opatrení a získanie 
dodatočných Informácií atd'.). 

Záverečné 
ustanovenia: L T ú t o rámcovú poistnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami 

podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
2. Spôsoby zániku poistenia dojednaného v tejto rámcovej poistnej zmluve upravujú VPP-SE. 
3. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto rámcovej 

poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto rámcovej 
poistnej zmluvy podstatnú. 

4. Poistník uzatvára rámcovú poistnú zmluvu vo vlastnom mene. 
5. Poisťovateľ na základe tejto rámcovej poistnej zmluvy neposkytne žiadne poistné plnenie pokiaľ by 

takýmto poistným plnením došlo k porušeniu akejkoľvek uplatniteľnej ekonomickej alebo obchodnej 
sankcie, vyplývajúcej z práva alebo predpisov Organizácie spojených národov a/alebo Európskej 
únie/Európskeho hospodárskeho priestoru a/alebo by došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej 
ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu 
Slovenskej republiky. 

6. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto rámcovej poistnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je tým dotknutá 
účinnosť ostatných ustanovení. 

7. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto rámcovej poistnej zmluvy, porozumeli jej a na znak 
súhlasu ju dobrovoľne podpísali. 

8. Poistník prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s Informáciou o podmienkach 
uzavretia poistenia v súlade s Opatrením Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 9. marca 2010 
v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. Uvedená informácia je k dispozícii na internetovej stránke 
poisťovateľa na adrese: www.allianzsp.sk/pp_technicke_rizika_stroje_informacia 

9. Táto rámcová poistná zmluva je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných 
strán obdrží jedno vyhotovenie. 

Prílohy: - Výkaz k poisteniu k Rámcovej poistnej zmluve č. 491 100 606 
- Doložka SE-311 - „Rozšírenie poistenia strojov a elektroniky o vybrané riziká" 
- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich 

fyzických osôb Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. (VPP-SE) 

Vyhlásenie 
poistníka: Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov 

v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto 
údajov tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou 
poistných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov 
vyplývajúcich z rámcovej poistnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky 
zmeny týkajúce sa údajov uvedených v zmluve. 

V Bratislave, dňa 08.08.2013. 
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Rámcová poistná zmluva č. 491 100 606 

Poistenie strojov a elektroniky 
právnických a podnikajúcich fyzických osôb 

Poistník: 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Študentská 2, SK - 911 50 Trenčín 
IČO: 31 118 259 
IČ DPH: SK2021376368 
DIČ: 2021376368 
Evidencia v registri Štatistického úradu SR - Krajská správa v Trenčíne. 

Poistený: 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Študentská 2, SK - 911 50 Trenčín 
IČO: 31 118 259 
IČ DPH: SK2021376368 
DIČ: 2021376368 
Evidencia v registri Štatistického úradu SR - Krajská správa v Trenčíne. 

Poisťovateľ: 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
Dostojevského rad 4, SK- 815 74 Bratislava 1 
IČO: 00 151 700 
IČ DPH: SK2020374862 
DIČ: 2020374862 
Okr. súd Bratislava I, Obeh. reg. Oddiel: Sa, vložka č.: 196/B. 



Výkaz k poisteniu k Rámcovej poistnej zmluve č. 491 100 606 

Mesiac / Rok: 

Názov a popis predmetu poistenia Výrobca Rok výroby Výrobné (inventárne) čislo Poistná suma s DPH v Eur Začiatok poistenia Miesto poistenia 
1. 
2. 
3. 
4 
5. 
6. 
7. 
8 
9. 

10. 

Dátum vystavenia: 14.08.2013 



Doložka SE-311: Rozšírenie poistenia strojov a elektroniky o vybrané riziká 

Táto Doložka tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej poistnej 
zmluvy. Odchylne od Všeobecných poistných podmienok pre 
poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich 
fyzických osôb (ďalej len „VPP-SE") účinných od 01.05.2012 čl. 4 
ods. 3 sa touto Doložkou rozširuje poistné krytie nasledovne: 

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na 
poistenej veci bola spôsobená požiarom, hasením požiaru 
alebo následným strhnutím. Pre účely tohto poistenia sa 
rozumie pod pojmom požiar oheň, ktorý sa vlastnou silou 
nekontrolovateľne rozšíril mimo určené ohnisko. Poistenie 
v zmysle tejto Doložky sa nevzťahuje na škody spôsobené: 

ošľahnutím, ktoré nebolo zapríčinené požiarom, 
vystavením veci úžitkovému ohňu a teplu. 

2. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na 
poistenej veci bola spôsobená priamym úderom blesku. 

3. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na 
poistenej veci bola spôsobená výbuchom. 

4. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na 
poistenej veci bola spôsobená nárazom alebo zrútením 
lietadla, ktoré vzlietlo s posádkou, jeho častí alebo jeho 
nákladu. 

5. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na 
poistenej veci bola spôsobená víchricou alebo krupobitím. 
Pre účely tohto poistenia sa rozumie pod pojmom krupobitie 
jav, pri ktorom kúsky ľadu vytvorené v atmosfére dopadajú na 
poistenú vec. 

6. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na 
poistenej veci bola spôsobená: 
a) povodňou, 
b) záplavou, 
c) zemetrasením, 
d) výbuchom sopky, 
e) zosuvom pôdy, 
f) lavínou, 
g) ťarchou snehu alebo ľadovej vrstvy, 
h) sadaním. 

6.1. Pre účely tohto poistenia sa rozumie pod pojmom: 
a) povodeň zaplavenie miesta poistenia vodou, ktorá sa 

prirodzeným spôsobom vyliala z brehov povrchového 
vodstva. U ohradzovaného vodného toku sa za breh 
vodného toku považuje teleso hrádze; Poistený je 
povinný zabezpečiť plnú prietočnosť odvádzacieho 
potrubia kanalizácie, inštaláciu uzáverov zabraňujúcich 
spätnému vystúpeniu vody z kanalizácie, v priestoroch 
budovy, ktoré ležia na úrovni alebo pod úrovňou 
prízemného podlažia, uloženie zásob a vecí charakteru 
zásob minimálne 12 cm nad úrovňou podlahy; Poistenie 
v zmysle tejto Doložky sa nevzťahuje na škody 
spôsobené: 

spätným vystúpením odpadovej vody z verejného 
kanalizačného potrubia, okrem prípadov, kedy bolo 
toto vystúpenie spôsobené povodňou alebo 
záplavou, 
vodou zo žľabov alebo zvodov odvádzajúcich 
atmosférické zrážky, 
zvýšením hladiny podzemnej vody, ktoré nebolo 
spôsobené povodňou alebo záplavou, 
vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do 
budovy, ak k nemu došlo inak než vplyvom 
poškodenia stavebných súčastí povodňou alebo 
záplavou. 

b) záplava vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú 
dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia a ktoré bolo 
spôsobené prírodnými vplyvmi, 

c) zemetrasenie otrasy zemského povrchu vyvolané 
geofyzikálnymi procesmi vo vnútri Zeme. Poistenie sa 
vzťahuje na škody spôsobené zemetrasením, ktorého 
účinky dosiahnu v mieste poistenia minimálne 6. stupeň 
makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98 
(Európska makroseizmická stupnica), 

d) výbuch sopky uvoľnenie tlaku počas vytvorenia otvoru 
v zemskej kôre, ktoré je sprevádzané výtokom lávy 
alebo vyvrhnutím popola, iných materiálov alebo plynov, 

e) zosuv pôdy prírodnými vplyvmi zapríčinené náhle 
zosunutie alebo zrútenie pôdy, zeminy alebo skál. 
Poistenie v zmysle tejto Doložky sa nevzťahuje na 
škody spôsobené zosúvaním alebo zrútením pôdy, 
zeminy alebo skál zapríčineným akoukoľvek ľudskou 
činnosťou, sadaním pôdy a zosuvom pôdy, ktorý sa 
s ohľadom na situáciu v mieste poistenia dá 
predpokladať - t.j. jeho výskyt bol častejší ako jedenkrát 
za desať rokov pred dátumom vzniku škody, 

f) lavina zosuv snehovej alebo ľadovej vrstvy z prírodných 
svahov, 

g) ťarcha snehu nadmerná ťarcha snehu, námrazy alebo 
ľadovej vrstvy. Za nadmernú ťarchu snehu, námrazy 
alebo ľadovej vrstvy sa považuje zaťaženie stavebnej 
konštrukcie presahujúce normou stanovené hodnoty, 

h) sadanie náhly pokles pôdy do zemských dutín. 
Poistenie v zmysle tejto Doložky sa nevzťahuje na 
škody spôsobené postupným dlhodobým zosúvaním 
pôdy zapríčineným prírodnými vplyvmi alebo akoukoľvek 
ľudskou činnosťou. 

7. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na 
poistenej veci bola spôsobená: 
a) dymom, 
b) rázovou vlnou. 

7.1. Pre účely tohto poistenia sa rozumie pod pojmom 
a) dym náhle v dôsledku poruchy uniknutý dym zo 

zariadení na vykurovanie, spaľovanie, varenie alebo 
sušenie, ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia, 

b) rázová vlna tlaková vlna vzniknutá pri prelete 
nadzvukového lietadla, ktoré prekročilo rýchlosť zvuku. 

8. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na 
poistenej veci bola spôsobená vodou, kvapalinou alebo 
parou, unikajúcou z niektorého z nasledovných zariadení 
(ďalej len „vodovodné zariadenie") 
a) privádzacie alebo odvádzacie potrubie vodovodného 

alebo kanalizačného systému vrátane armatúr alebo 
iného s ním prepojeného zariadenia, 

b) vykurovací, klimatizačný alebo solárny systém, vrátane 
armatúr alebo iného s ním prepojeného zariadenia, 

c) sprinklerové alebo iné automatické zariadenie požiarnej 
ochrany, 

d) zvody odvádzajúce atmosférické zrážky, vrátane 
armatúr alebo iného s nimi prepojeného zariadenia, 
ktoré sa nachádzajú vo vnútri budovy. 

8.1. Poistenie v zmysle ods. 8 tejto Doložky sa nevzťahuje na 
škody spôsobené: 
a) spätným vystúpením odpadovej vody z verejného 

kanalizačného potrubia, 
b) pri vykonávaní tlakových skúšok, opravy alebo údržby 

vodovodného zariadenia, 
c) sadaním pôdy, ak bolo spôsobené inak než vodou 

unikajúcou z vodovodného zariadenia. 

8.2. Poistený je povinný: 
a) udržiavať vodovodné zariadenia v prevádzkyschopnom 

stave a zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu, 
b) v chladnom období zaistiť primerané vykurovanie 

budovy, 
c) v prípade nutnosti uzatvoriť prívod vody a vypustiť 

potrubie. 

9. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na 
poistenej veci bola spôsobená 
a) krádežou, 
b) lúpežou v mieste poistenia, 
a ďalej ak príde k poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci pri 
pokuse o spáchanie uvedených činov. Poistenie v zmysle tejto 
Doložky sa nevzťahuje na krádež vlámaním spáchanú 
zamestnancami poisteného v mieste poistenia v dobe, kedy 
mali títo zamestnanci oprávnený prístup do miesta poistenia. 

9.1. Pre účely tohto poistenia sa rozumie pod pojmom krádež 
zmocnenie sa poistenej veci vlámaním alebo prekonaním 
prekážky: 
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Za vlámanie sa považuje: 
a) vniknutie páchateľa do miesta poistenia tak, že ho otvoril: 

a.a) nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie, 
a.b) iným preukázateľne násilným spôsobom, 
a.c) kľúčom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa 

zmocnil vlámaním alebo lúpežou. 
b) vniknutie páchateľa do trezora, ktorého obsah je poistený, 

tak, že ho otvoril: 
b.a) nástrojom alebo spôsobom, ktorý nie je určený na jeho 

riadne otvorenie, 
b.b) spôsobom alebo kľúčom určeným na jeho riadne 

otvorenie, ktorého sa zmocnil: 
- vlámaním do úschovného objektu, ktorý je 

zabezpečený minimálne tak ako trezor, v ktorom sú 
uložené poistené veci, 

- vlámaním do úschovného objektu uzamykateľného 
minimálne dvoma zámkami, ktorých kľúče sú 
uložené oddelene mimo miesta poistenia, 

- lúpežou. 
Za prekonanie prekážky sa považuje: 
c) preukázateľné prekonanie prekážky alebo opatrenia 

chrániaceho poistenú vec pred krádežou, 
d) ukrytie sa páchateľa v mieste poistenia a zanechanie 

stôp dokazujúcich jeho nepovolenú prítomnosť v mieste 
poistenia. 

9.2. Pre účely tohto poistenia sa rozumie pod pojmom lúpež 
v mieste poistenia zmocnenie sa veci páchateľom: 
a) použitím násilia alebo hrozby bezprostredného násilia 

proti poistenému alebo jeho zástupcovi, 
b) využitím zníženého odporu poisteného alebo jeho 

zástupcu v dôsledku jeho fyzického oslabenia po 
nehode (nie v príčinnej súvislosti s úmyselným požitím 
alkoholu, drog alebo zneužitím liekov) alebo v dôsledku 
inej príčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedný. 

Za zástupcu poisteného sa považujú jeho zamestnanci, 
osoby, ktorým poistený zveril poistené veci alebo osoby 
poverené strážením miesta poistenia. 

9.3. Ak dôjde ku krádeži poistených vecí v zmysle ods. 9.1. tejto 
Doložky z uzamknutého priestoru, poskytne poisťovateľ 
poistné plnenie do výšky limitov poistného plnenia zjednej 
poistnej udalosti: 
a) do 1 700 EUR: 

a.a) ak sú poistené veci uložené: 
- v uzamknutom oceľovom kontajneri pevne 

spojenom so zemou, alebo minimálnej hmotnosti 
300 kg, alebo 

- v uzamknutej stavebnej bunke so všetkými 
ostatnými otvormi zabezpečenými bežnými 
stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné 
vniknúť bez ich poškodenia, a zároveň vyššie 
uvedený oceľový kontajner alebo stavebná bunka 
musia byť umiestnené v oplotenom areáli so 
vstupmi uzamknutými bezpečnostnou petlicou 
s visiacim zámkom alebo 

a.b) ak sú poistené veci uložené v budove, alebo jej časti 
uzavrezej pevnými dverami, uzamknutými: 

bezpečnostnou profilovou cylindrickou vložkou 
alebo 
visiacim zámkom; 

a zároveň ostatné otvory do miesta, kde sú uložené 
poistené veci, musia byť zabezpečené bežnými 
stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť 
bez ich poškodenia. 

b) do 17 000 EUR ak budú poistené veci zabezpečené 
nasledovným spôsobom: 
všetky vstupy do priestoru, v ktorom sa nachádzajú 
poistené veci musia byť zabezpečené pevnými dverami 
v zárubniach zabezpečených proti roztiahnutiu, 
v zatvorenom stave zabezpečenými proti vyveseniu, 
uzamknutými buď bezpečnostnou profilovou cylindrickou 
vložkou odolnou voči vyhmataniu, vytlačeniu 
a chránenou bezpečnostným štítom proti rozlomeniu 
alebo visiacim zámkom a zároveň ostatné otvory musia 
byť zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez 
ktoré nie je možné vniknúť bez ich poškodenia, 

c) do 33 000 EUR ak budú poistené veci zabezpečené v 
rozsahu písm. b) a zároveň dvere musia byť navyše 
uzamknuté aj prídavným bezpečnostným zámkom 
(napr. OS2 alebo podobným vyššej kvality), resp. 
celoplošnou závorou alebo visiacim zámkom a všetky 
kritické otvory musia byť chránené sklom osadeným 
v pevnom ráme, na ktorom je nalepená bezpečnostná 

fólia hrúbky min. 200 u.m alebo za ktorým je z vnútornej 
strany priestoru osadená oceľová zvarovaná sieť 
s priemerom prúta min. 6 mm a max. veľkosťou oka 
225 cm 2 , pripevnená po obvode do steny alebo do rámu 
okna, 

d) do 66 000 EUR ak budú poistené veci zabezpečené v 
rozsahu písm. c) a zároveň všetky vstupy do priestoru 
v ktorom sa nachádzajú poistené veci musia byť 
zabezpečené prierazuvzdomými dverami, v zárubniach 
zabezpečených proti roztiahnutiu, uzamykateľnými 
bezpečnostnou profilovou cylindrickou vložkou, odolnou 
voči vyhmataniu, vytlačeniu a chránenou 
bezpečnostným štítom proti rozlomeniu. Dvere musia 
byť navyše uzamknuté prídavným bezpečnostným 
zámkom (resp. celoplošnou závorou alebo visiacim 
zámkom). Pokiaľ budú dvere zabezpečené viacbodovým 
bezpečnostným systémom, prídavný zámok sa 
nevyžaduje. Všetky kritické otvory musia byť 
zabezpečené funkčnými mrežami alebo certifikovanými 
uzamykateľnými bezpečnostnými roletami alebo 
certifikovaným bezpečnostným vrstveným sklom alebo 
sklom s nalepenou certifikovanou bezpečnostnou 
prierazuvzdornou fóliou hrúbky min. 300 (im. Fólia musí 
byť lepená po celej ploche skla, ktoré musí byť pevne 
vsadené do rámu tak, aby ho nebolo možné vytlačiť 
resp. vybrať bez deštrukcie rámu. Ostatné otvory musia 
byť zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez 
ktoré nie je možné vniknúť bez ich poškodenia. 

Celý priestor musí byť navyše chránený elektronickým 
zabezpečovacím systémom (EZS) s priestorovou a 
plášťovou ochranou, s akustickou a svetelnou 
signalizáciou do vonkajšieho (okolitého) priestoru miesta 
poistenia. 

e) do 200 000 EUR ak budú poistené veci zabezpečené v 
rozsahu písm. d) a navyše: 

EZS musí mať buď automatický telefónny volič 
(ATV) s prenosom signálu minimálne na dve 
určené telefónne čísla so zabezpečenou následnou 
reakciou, alebo 
priestory budú nepretržite strážené bezpečnostnou 
službou s platnou licenciou na prevádzkovanie 
bezpečnostnej služby. 

f) do 600 000 EUR ak budú poistené veci zabezpečené v 
rozsahu písm. d) a navyše EZS musí byť napojený na 
pult centrálnej ochrany (PCO) zásahovej jednotky 
polície, alebo bezpečnostnej služby a zároveň priestory 
budú nepretržite strážené bezpečnostnou službou 
s platnou licenciou na prevádzkovanie bezpečnostnej 
služby. 

Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na pojazdné stroje. 

9.4. Ak dôjde ku krádeži, v zmysle ods. 9.1. tejto Doložky, 
poistených vecí, uložených mimo budovy, poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie za odcudzené veci, ktorých 
uskladnenie mimo budovy je obvyklé, nasledovne: 
a) do 2 000 EUR, ak je priestranstvo vybavené funkčným 

oplotením celého pozemku s minimálnou výškou 190 cm 
a uzamknutou bránou, 

b) do 20 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené 
minimálne spôsobom uvedeným pod písm. a) tohto ods. 
a súčasne v čase mimo prevádzkových hodin buď 
strážené fyzickou strážou alebo vybavené funkčnou 
elektrickou zabezpečovacou signalizáciou s lokálnym 
vývodom signálu, 

c) do 50 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené 
minimálne spôsobom uvedeným pod písm. a) tohto ods. 
a súčasne v čase mimo prevádzkových hodín buď 
strážené fyzickou strážou ozbrojenou strelnou zbraňou 
pripravenou na obranu (za alternatívu strelnej zbrane sa 
akceptuje služobný pes), alebo vybavené funkčnou 
elektrickou zabezpečovacou signalizáciou s napojením 
na pult centralizovanej ochrany. 

Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na pojazdné stroje 
a na veci uvedené v ods. 9.7. tejto Doložky. 

9.5. Ak dôjde v zmysle ods. 9.1. tejto Doložky ku krádeži 
poistených vozidiel alebo ich častí, poskytne poisťovateľ 
poistné plnenie do výšky dojednanej poistnej sumy danej veci: 
a) ak bolo vozidlo odstavené: 

na oplotenom pozemku, alebo 
na pozemku pri trvalo obývanom rodinnom dome 
vybavenom funkčným oplotením celého pozemku a 
uzamknutou bránou, alebo 
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v mieste pod stálym dohľadom, alebo 
v uzamknutej garáži/budove 

a súčasne bolo uzamknuté funkčnými zámkami na 
dverách (ak je nimi výrobcom vozidla vybavené), 

b) ak nie je možné zabezpečiť vozidlo v zmysle písm. a) 
tohto ods., poskytne poisťovateľ poistné plnenie, len ak 
bolo uzamknuté funkčnými zámkami na dverách (ak je 
nimi výrobcom vozidla vybavené), a navyše 
zabezpečené kombináciou minimálne dvoch z 
nasledovných zabezpečovacích zariadení: 

odnímateľným alebo s ním pevne spojeným 
mechanickým zabezpečovacím zariadením, 
poplachovým systémom s akustickým vývodom 
signálu alebo hlásením na zariadenie pod stálou 
kontrolou oprávnenej osoby, 
imobilizérom, 
elektronickým vyhľadávacím systémom, 

c) ak nie je možné ťahaný alebo nesený pojazdný 
pracovný stroj zabezpečiť v zmysle písm. a) alebo b) 
tohto ods., musí byť pripojený a uzamknutý k vozidlu 
zabezpečenému v zmysle ustanovení písm. b) tohto 
odseku. 

9.6. Ak dôjde v zmysle ods. 9.1. tejto Doložky ku krádeži 
poistených 

prenosných strojných a elektronických zariadení 
nachádzajúcich sa v motorovom vozidle, koľajovom 
vozidle alebo v pojazdnom pracovnom stroji s 
vlastným zdrojom pohonu, 
strojných a elektronických zariadení zabudovaných 
v alebo na vozidle alebo podvozku, 

poskytne poisťovateľ poistné plnenie do výšky limitov 
poistného plnenia uvedených v tabuľke, maximálne však do 
výšky poistnej sumy, dojednanej v poistnej zmluve. Limity 
poistného plnenia závisia od úrovne zabezpečenia vozidla a 
spôsobu jeho odstavenia s poistenými vecami v čase poistnej 
udalosti. Prenosné strojné a elektronické zariadenia musia byť 
navyše uložené v batožinovom priestore vozidla tak, aby 
neboli zvonku viditeľné a aby do batožinového priestoru 
nebolo možné vniknúť bez jeho odomknutia alebo 
poškodenia. Pri každom opustení vozidla je poistený povinný 
všetky zabezpečovacie zariadenia uviesť do aktivovaného 
stavu. 
Limity poistného plnenia (v EUR) pre prenosné strojné a elektronické 

zariadenia alebo zabudované stroje a zariadenia v závislosti od úrovne 
zabezpečenia vozidla, v ktorom sa tieto predmety nachádzajú v čase poistnej 

udalosti 

Mechanické zabezpečenie 
Odstavenie 

Mechanické zabezpečenie Bez 
dohľadu 

Oplotený 
pozemok 

Kontrol, 
parkovanie 

Pod 
stálym 

dohľadom 
a) uzamknutie funkčnými 
zámkami na dverách (ak je 
výrobcom vozidla vybavené) 

500 2.500 5.000 10.000 

b) ako pod písm. a) + 
kombinácia minimálne 2 
z nasl. zabezpeč, zariadení: 
- mechanické zabezpeč, 

zariadenie, odnímateľné 
alebo pevne spojené 
s vozidlom 

- imobilizér, 
- elektronický vyhľadávací 

systém 

1.000 5.000 10.000 20.000 

c) ako pod písm. a) + 
poplachový systém 
s akustickým vývodom 
signálu alebo hlásením na 
zariadenie pod stálou 
kontrolou oprávnenej osoby 

2.000 10.000 20.000 50.000 

10. Poistenie sa vzťahuje na predmet poistenia tiež vtedy, ak bol 
poškodený, zničený alebo stratený v príčinnej súvislosti 
s poistnou udalosťou, ktorá bola spôsobená rizikom 
dojednaným v zmysle tejto Doložky. 

11. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného 
uvedenou v poistnej zmluve, pre každú jednu poistnú udalosť. 
Ak dôjde ku krádeži predmetu poistenia uvedeného v ods. 
9.7. tejto Doložky, poistený sa podieľa na poistnom plnení 
spoluúčasťou vo výške 25% z výšky škody na poistenej veci, 
minimálne však pevne stanovenou sumou uvedenou 
v poistnej zmluve. 

Definície mechanického zabezpečenia 

1. Pevné dvere - dvere, cez ktoré nie je možné násilne vniknúť 
použitím výlučne ľudskej sily (napríklad vykopnutím, 
vyrazením, zdvihnutím alebo vytrhnutím), t. j. bez použitia 
nástrojov alebo náradia. Pokiaľ sú dvere zhotovené z 
kaleného bezpečnostného skla s bezrámovou konštrukciou, 
osadenie v zárubní sa nevyžaduje. 

2. Prierazuvzdorné dvere - dvere so zvýšenou odolnosťou proti 
vlámaniu, dverné krídlo musí byť vystužené oceľovou platňou, 
resp. oceľovým rámom, odolnými proti prerazeniu. 

3. Bezpečnostný zámok - zámok, ktorého uzamykací 
mechanizmus je vytvorený takými mechanickými alebo inými 
prvkami, ktoré sťažujú ich prekonanie bez použitia 
odpovedajúceho násilia. Za bezpečnostný zámok je 
považovaný zámok vybavený bezpečnostnou profilovou 
cylindrickou vložkou chránenou bezpečnostným štítom proti 
rozlomeniu, osadenou zvonku nedemontovateľným spôsobom 
(nepresahujúcim bezpečnostný štít viac ako 3 mm), odolnou 
voči vyhmataniu a vytlačeniu. 

4 Visiaci zámok - bezpečnostný visiaci zámok s tvrdeným 
strmeňom min. priemeru 10 mm alebo tvarovou ochranou 
strmeňa voči prestrihnutiu. Oko petlice, ktorým prechádza 
strmeň a petlica vrátane jej uchytenia musia mať rovnakú 
mechanickú pevnosť ako strmeň zámku. 

5. Celoplošná závora - prídavný uzamykací mechanizmus, 
ktorý zabezpečuje zvýšenie odolnosti dverného krídla, s 
uchytením minimálne na strane zámku a na strane závesov. 
Pokiaľ je uzamykateľná z vonkajšej strany dverného krídla, 
musí byť vybavená bezpečnostným zámkom alebo visiacim 
zámkom. 

6. Kritický otvor - otvor v konštrukcii stavby (napr. okno) s 
plochou väčšou ako 400 cm 2 alebo s rozmerom väčším ako 20 
cm v jednom smere, s výškou spodného okraja do 3 m vo 
vertikálnom smere od zeme alebo iného miesta 
umožňujúceho prístup. Najmenšia vzdialenosť od miesta 
umožňujúceho dosiahnuť úroveň otvoru v horizontálnom 
smere je 1,20 m (napr. od stromu, bleskozvodu, požiarneho 
rebríka a pod.) Za kritický otvor sa považuje aj otvor na 
vstupných dverách. 

7. Bezpečnostné rolety - certifikované uzamykateľné kovové 
rolety alebo navíjacie mreže so zvýšenou prierazovou 
odolnosťou. 

8. Bezpečnostná fólia - certifikovaná doplnková bezpečnostná 
ochrana skla, ktorá znižuje prieraznosť sklenných výplní. 

9. Bezpečnostné sklo - tvrdené alebo vrstvené sklo s 
certifikovanou zvýšenou odolnosťou proti mechanickému 
poškodeniu a rozbitiu. 

10. Mreže - musia byť tvorené oceľovými prútmi s min. prierezom 
100 mm 2 , s veľkosťou oka max. 400 cm 2 . Mreže musia byť 
pevne ukotvené v stene alebo ráme okna (resp. výkladu) 
zvonka nedemontovateľnými prvkami, v minimálne 4 bodoch 
s maximálnym odstupom 500 mm. 

Definície zabezpečenia elektrickou zabezpečovacou signalizáciou 
(EZS): 

11. Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS, poplachový 
systém na hlásenie narušenia) - systém na detekciu a 
indikáciu prítomnosti, vstupu alebo pokusu o vstup 
neoprávnenej osoby do stráženého objektu alebo priestoru. 
EZS musí spĺňať požiadavky príslušných technických 
predpisov a technických noriem pre poplachové systémy EZS. 
Pred uvedením EZS do činnosti musí byť vykonaná skúška 
činnosti EZS, vrátane prenosu poplachového signálu. 
Následne sa musí pravidelne kontrolovať základná funkčnosť 
zariadenia EZS podľa pokynov výrobcu zariadenia a musia sa 
vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky zariadenia 
podľa príslušnej technickej normy. 

12. Rozsah ochrany - pre objekty zaradené do 1., 2. a 3. BT sa 
vyžaduje plášťová alebo priestorová ochrana EZS, pre objekty 
zaradené do 4. a 5. BT sa vyžaduje plášťová a priestorová 
ochrana EZS. Odchylne od uvedených požiadaviek na rozsah 
ochrany (ak je EZS inštalovaná podľa STN EN 50131), 
vyžaduje sa pre 1. a 2. BT min. stupeň zabezpečenia 1 podľa 
uvedenej normy (nízke riziko), pre 3. BT min. stupeň 
zabezpečenia 2 podľa uvedenej normy (nízke až stredné 
riziko) a pre 4., 5. BT min. stupeň zabezpečenia 3 podľa 
uvedenej normy (stredné až vysoké riziko). 
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13. Lokálny vývod signálu - vývod poplachového signálu na 
akustickú a optickú signalizáciu, umiestnenú priamo v 
chránenom priestore alebo jeho bezprostrednej blízkosti. 
Signalizácia (akustický a optický hlásič) musí byt' umiestnená 
zvonka budovy alebo v chránenom priestore tak, aby nebola 
ľahko dosiahnuteľná zo zeme, okien, balkónov a podobne, 
bez použitia pomocných prostriedkov (rebrík, náradie a pod.). 
Akustické hlásiče musia mať kontakt samoochrany a vlastné 
zálohovanie. 

14. ATV (automatický telefónny volič) - je zariadenie na prenos 
signalizácie zo systému EZS na minimálne dve navzájom 
nezávislé telefónne stanice, u ktorých sa 
v mimoprevádzkových hodinách zabezpečí prítomnosť osoby 
schopnej reagovať na prijatý signál zo zabezpečeného objektu 
alebo priestoru a vykonať primerané opatrenia na odvrátenie 
alebo zmiernenie následkov škody. 

15. PCO - pult centralizovanej ochrany prevádzkovaný políciou 
alebo súkromnou bezpečnostnou službou (SBS), ktorý musí 
spĺňať všetky požiadavky platných slovenských technických 
noriem pre poplachové systémy. Prevádzkovateľ pultu musí 
disponovať zásahovou jednotkou. 

Definície d'alšich pojmov: 

16. Fyzická stráž - bezprostredné stráženie objektu, priestoru 
alebo predmetov fyzickými osobami. Osoby musia vykonávať 
v mieste poistenia obhliadky kontrolovateľným spôsobom 
(napr. kontrolné hodiny, kontrola nadriadeným, kamerový 
systém so záznamom). 

17. Pojazdný pracovný stroj - pre účely tohto poistenia sa ním 
rozumie stroj konštrukčne a svojím vybavením určený na 
vykonávanie pracovných činností iných než prevádzka v 
premávke na pozemných komunikáciách, ktorý sa pohybuje 
buď vlastnou motorickou silou, alebo je ťahaný alebo nesený 
bez vlastného zdroja pohonu. Za pojazdný pracovný stroj sa 
považuje aj pracovný stroj schválený na prevádzku v 
premávke na pozemných komunikáciách. 

18. Motorové vozidlo - nekoľajové vozidlo poháňané vlastným 
motorom. 

19. Vozidlo - pre účely poistenia v zmysle tejto doložky sa ním 
rozumie pojazdný pracovný stroj, motorové vozidlo alebo 
koľajové vozidlo. 

20. Prenosné strojné a elektronické zariadenia - pre účely 
tohto postenia sa za ne považujú také stroje alebo zariadenia, 
u ktorých sa ich bežná pracovná činnosť vykonáva na rôznych 
miestach a je obvyklé ich do miesta výkonu pracovnej činnosti 
preniesť alebo premiestniť (napr. v kufríku alebo brašni, 
pomocou zabudovaných koliesok a pod.). Príkladmi takýchto 
zariadení sú: ručné náradie, meracie prístroje, záhradná 
technika, medicínska a výpočtová technika (napr. tlakomery, 
endoskopy, notebooky, laptopy), spotrebná elektronika (napr. 
kamery, fotoaparáty, mobilné telefóny). 

21. Strojné a elektronické zariadenia zabudované v alebo na 
vozidle alebo podvozku - zariadenia s vozidlom alebo s 
podvozkom pevne mechanicky spojené, ktoré bez použitia 
náradia nie je možné demontovať. 

Definície spôsobov odstavenia vozidla: 

22. Bez dohľadu - vozidlo odstavené na nevyhnutnú dobu v čase 
6:00 - 22:00 na mieste na to určenom vo vnútri obce alebo na 
parkovisku označenom dopravným značením mimo obce. 

23. Oplotený pozemok - priestranstvo vybavené funkčným 
oplotením celého pozemku s minimálnou výškou 190 cm a 
uzamknutou bránou. 

24. Kontrolované parkovanie - vozidlo odstavené: 
a) na parkovisku, ktoré je pod dohľadom zamestnanca 

určeného na kontrolu vchádzajúcich a vychádzajúcich 
vozidiel, alebo 

b) na parkovisku, ktoré je pod kontrolou kamerového 
systému so záznamom, alebo 

c) na pozemku pri trvale obývanom rodinnom dome 
vybavenom funkčným oplotením celého pozemku a 
uzamknutou bránou. 

25. Pod stálym dohľadom - vozidlo odstavené: 
a) a nepretržite fyzicky strážené osobou nachádzajúcou sa 

vo vozidle, schopnou zasiahnuť v záujme ochrany 
poistených vecí (v takom prípade sa nevyžaduje žiadne 
iné zabezpečenie vozidla a limit poistného plnenia je 
poistná suma danej veci), alebo 

b) a nepretržite fyzicky strážené osobou nachádzajúcou sa 
v jeho bezprostrednej blízkosti, schopnou zasiahnuť v 
záujme ochrany poistených vecí, alebo 

c) v samostatnej uzamknutej garáži/budove. 
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