
 
 

 

Osobitné poistné podmienky k poistnej zmluve č. 9127004331 

 

KLAUZULA 01I001 
Poistenie skla 

 
1. Touto klauzulou sa dojednáva poistenie pre prípad nepredvídaného a náhleho poškodenia alebo 

zničenia skla, pokiaľ toto poškodenie obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť poisteného skla. 
 

2. Predmetom poistenia sú pevne osadené sklá, ktorých hrúbka je minimálne 4 mm a ktoré v čase 
uzatvorenia poistnej zmluvy nie sú poškodené, prasknuté alebo inak porušené. 

 
Poistenie sa vzťahuje na: 
a) rovné, pevne osadené tabule skla vrátane bezpečnostnej, resp. inej fólie (napr. solárnej a pod.), 

zrkadlá (môžu byť aj brúsené), ďalej ohýbané alebo vypuklé sklá, 
b) špeciálne sklá ako ťahané strojové sklo, tzv. polozrkadlové, nebrúsené sklá, floatové sklo, 

c) sklenené reklamné tabule, 
d) mramorové dosky z prirodzeného alebo umelého kameňa, 
e) náklady na prepravu skla a jeho osadenie. 

 

3. Len ak je dojednané poistenie podľa bodu 2, vzťahuje sa poistenie aj na nasledovné náklady, 
pričom limit plnenia je maximálne 50 % z poistnej sumy, na ktorú bolo sklo poistené: 

a) lešenia, žeriavy, odstránenie prekážok, 
b) nátery, maľovky a ostatné dekorácie, náhrada na zarámovanie, murovku a ochranné zariadenia, 
c) náhradné zadebnenie ( zaistenie poškodeného skla alebo uvoľneného otvoru po poškodenom 
skle náhradným materiálom ako sú dosky, plech, okrem skla.). 

 

Poistnú sumu skla predstavuje faktúra o zaobstaraní skla, alebo sa stanoví podľa aktuálnych 
cenových pomerov jednotlivých druhov skla vrátane dopravy a zasklenia. 

 
Poistnú sumu nákladov tvorí maximálne 50% z poistnej sumy, na ktorú bolo sklo poistené. 

 

4. Poistenie sa nevzťahuje na: 
- škody vzniknuté pri preprave a zasklievaní, na škody vzniknuté chybnou konštrukciou, 
- na poškodenie povrchov skiel, ako napr. škrabance, zmena priehľadnosti a podobne, 
- na elektrické zariadenie alebo elektrické príslušenstvo reklamných svetelných tabúľ a trubíc, 
- historické, umelecké a podobné sklá, 
- sklá, pri ktorých je postavené lešenie pre murárske a iné práce, 
-  sklá v budovách a objektoch, kde sa vykonávajú rôzne rekonštrukčné 

a údržbárske práce. 
 

5. Spoluúčasť je 30 € z každej škody. 
 

KLAUZULA 04C001 

Vonkajší vandalizmus  

                                      
 

1. Touto klauzulou sa dojednáva, že poistiteľ uhradí škody spôsobené vonkajším vandalizmom, ktoré 
vylučujú funkčnosť zariadenia. 

2. V rámci dojednanej poistnej sumy pre vonkajší vandalizmus je možné pripoistiť aj škody, ktorých 
následkom sú estetické škody.  

3. Spoluúčasť na každej škode predstavuje 50 €. 
 
 



KLAUZULA 04C002 

Preprava peňazí  
 
 
1) Predmetom poistenia sú peniaze, ceniny a cennosti. 
2) Poisteným nebezpečím je lúpež, resp. jednoduchá krádež v zmysle nasledovných 

ustanovení. 
3) Poistiteľ je povinný poskytnúť poistné plnenie aj vtedy, ak ku krádeži poistenej veci došlo pri 

dopravnej alebo inej nehode, počas ktorej bola osoba poverená prepravou týchto vecí 
zbavená možnosti zverené veci opatrovať. Toto ustanovenie platí, ak nehoda nebola 
spôsobená, bez ohľadu na spolupôsobiace príčiny, priamo alebo nepriamo, prípadne 
v súvislosti s udalosťami, ktoré sú vylúčené vo všeobecných poistných podmienkach pre 
poistenie majetku proti krádeži a lúpeži. 

4) Poistenie sa  vzťahuje na prepravu peňazí, cenín a cenností. Prepravou peňazí, cenín 
a cenností sa rozumie čas nevyhnutne potrebný na prepravu poistených vecí z východzieho 
miesta na miesto určenia. 

5) Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré vzniknú prerušením prepravy, napr. z dôvodu 
dlhodobej prepravy, kedy nie sú dodržané podmienky zabezpečenia uvedené v poistnej 
zmluve. Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré vzniknú olúpením poistenej, resp. poverenej 
osoby v čase prerušenia prepravy, aj keď poistená, resp. poverená osoba mala poistené 
predmety u seba. Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré vzniknú odcudzením poistených 
vecí v čase prerušenia prepravy, aj keď boli tieto umiestnené na inom bezpečnom mieste. 

6) Osoba poistená, resp. poverená prepravou nesmie z vlastnej vôle poistené predmety počas 
prepravy odložiť alebo sa od nich vzdialiť tak, aby tieto boli mimo bezprostredný dosah jej 
osoby počas akejkoľvek doby. 

7) Spôsob zabezpečenia  je závislý od limitu plnenia: 
 
a) Limit plnenia do 2 000 € 
- preprava predmetu poistenia vykonávaná poistenou alebo poverenou osobou. Za poverenú 

osobu sa považujú zamestnanci poisteného. 
- predmet poistenia uložený v uzatvorenej a uzamknutej taške (za uzatvorenú a uzamknutú 

tašku sa nepovažuje igelitová, silónová, látková alebo iná taška s uvedenými porovnateľná),      
- bežný spôsob prepravy (pri nadrozmerných predmetoch vhodný spôsob uloženia a prepravy 

v automobile, v ktorom sa nachádzajú len osoby poverené vykonávaním prepravy). 
 
b)  Limit plnenia do 17 000 €  
- preprava predmetu poistenia vykonávaná poistenou alebo poverenou osobou za asistencie 

ďalšej poverenej osoby. Za poverenú osobu sa považujú zamestnanci poisteného. Asistenciu 
môžu vykonávať okrem zamestnancov poisteného aj členovia súkromných bezpečnostných 
služieb (SBS). SBS musí mať platnú licenciu.  

- predmet poistenia uložený v uzatvorenej a uzamknutej taške (za uzatvorenú a uzamknutú 
tašku sa nepovažuje igelitová, silónová, látková alebo iná taška s uvedenými porovnateľná), 

- bežný spôsob prepravy (pri nadrozmerných predmetoch vhodný spôsob uloženia a prepravy 
v automobile, v ktorom sa nachádzajú len osoby poverené vykonávaním prepravy). 

 
c) Limit plnenia do 70 000 €  
- preprava predmetu poistenia vykonávaná poistenou alebo poverenou osobou (zamestnanci 

poisteného) za asistencie ďalšej poverenej ozbrojenej osoby. Za poverenú ozbrojenú osobu 
sa považujú príslušníci štátnej alebo mestskej polície, prípadne členovia súkromných 
bezpečnostných služieb ( SBS ). SBS musí mať platnú licenciu. 

- predmet poistenia uložený v uzamknutom príručnom kufríku, 
- preprava musí byť vykonávaná osobitným automobilom, nie prostriedkom verejnej   
      hromadnej dopravy. V automobile sa môžu nachádzať len osoby poverené vykonávaním     
      prepravy. 
 
 

 
 
 



 
d) Limit plnenia do 170 000 €  

- preprava predmetu poistenia vykonávaná poistenou alebo poverenou osobou 
(zamestnanci poisteného) za asistencie ďalšej poverenej ozbrojenej osoby. Za poverenú 
ozbrojenú osobu sa považujú príslušníci štátnej alebo mestskej polície, prípadne členovia 
súkromných bezpečnostných služieb ( SBS ). SBS musí mať platnú licenciu. 

- predmet poistenia uložený v špeciálnej  uzamknutej taške upevnenej na ruku 
(bezpečnostný kufor na prepravu cenností schválený príslušným úradom MV SR, ktorý je 
vybavený dvoma kódovými zámkami, zvukovou a dymovou signalizáciou v okamihu 
napadnutia, navyše vybavený farbiacim modulom peňazí) alebo pancierové prepravné 
pokladne uzamykateľné vo vnútornom zariadení automobilu, 

- preprava musí byť vykonávaná osobitným automobilom, nie prostriedkom verejnej 
hromadnej dopravy. V automobile sa môžu nachádzať len osoby poverené vykonávaním 
prepravy. 

 

KLAUZULA 04L002 

Zabezpečenie miesta poistenia - riziková 

trieda 1- 3 

 
Ak nastala poistná udalosť krádežou, poskytne poistiteľ poistné plnenie do limitov uvedených 
v tejto klauzule, ktoré zodpovedajú spôsobu a kvalite zabezpečenia predmetu poistenia 
(predmetov poistenia) v čase vzniku poistnej udalosti. 
 

V závislosti od výšky poistnej sumy/limitu plnenia sa dojednáva nasledovný spôsob 

zabezpečenia: 

Poistná suma/ limit plnenia do 35 000 €: 
1.Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z  bezpečnostnej cylindrickej vložky 
odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvŕtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) 
zabraňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť 
chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že  
nie je možné z technického hľadiska použiť  uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť 
ho  certifikovanými visiacimi bezpečnostnými zámkami (minimálne jeden visiaci 
bezpečnostný zámok na jedny dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo 
súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) 
prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň 
mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako  visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť 
zabezpečené proti vysadeniu. V prípade, že vstupné dvere  do objektu majú elektronický, 
resp. magnetický uzamykací systém podmienkou ich prekonania je ich násilné poškodenie. 
2.Objekt musí mať plné steny – murované, drevené, železné (oceľové). 
3.Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia. 
4.Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na 
otvorenom priestranstve, musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu: 

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. 
vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace 
bezpečnostné zámky (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jednu bránu, 
resp.dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím 
príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho 
bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti 
prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok, 

- objekt je v noci trvale osvetlený, 
- objekt je strážený stálou strážnou službou. 

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá 
a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas 



určenej doby stanoveným spôsobom 
 
Poistná suma/ limit plnenia do 70 000 €: 
1.Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky 
odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvŕtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) 
zabraňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie)  musí byť 
chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný.V prípade, že  
nie je možné z technického hľadiska použiť  uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť 
ho certifikovanými visiacimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace 
bezpečnostné zámky na jedny dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo 
súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) 
prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň 
mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť 
zabezpečené proti vysadeniu. V prípade, že vstupné dvere  do objektu majú elektronický, 
resp. magnetický uzamykací systém podmienkou ich prekonania je ich násilné poškodenie. 
2.Objekt musí mať plné steny – murované, železné (oceľové). 
3.Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia. 
4.Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené 
certifikovanými bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo 
certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo  funkčnými 
železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne 
ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich 
mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží 
certifikovanými visiacimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné 
zámky na jedny mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace 
s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných 
zámkov vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako 
visiaci bezpečnostný zámok.  
Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné 
železné  (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené elektronickou  
zabezpečovacou   signalizáciou  s plášťovou ochranou presklenných častí (detektor 
rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na dve nezávislé osoby, ktoré 
spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú 
povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý 
je  priamo v riadiacom stredisku  zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej 
signalizácie musí nepretržite zaznamenávať  (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, 
aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat). posledných udalostí v systéme 
chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň 
umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej 
signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky 
zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 24 hodín. 
5.Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na 
otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu: 

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. 
vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace 
bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, 
resp.dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím 
príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho 
bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti 
prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok, 

- objekt je v noci trvale osvetlený, 
- objekt je strážený stálou strážnou službou. 

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá 
a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas 
určenej doby stanoveným spôsobom. 
 
 
 
 



Poistná suma/ limit plnenia nad 70 000 €: 
1.Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky 
odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvŕtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) 
zabraňujúcemu rozlomeniu, odvŕtaniu a vylomeniu vložky + prídavný bezpečnostný zámok. 
Bezpečnostný štít musí byť chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany 
priskrutkovaný.Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu. V prípade, že vstupné dvere  
do objektu majú elektronický, resp. magnetický uzamykací systém podmienkou ich 
prekonania je ich násilné poškodenie. 
2.Objekt musí mať plné steny – murované, železné (oceľové). 
3.Okná, dvere, výklady nie je možné otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia. 
4.Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené 
certifikovanými bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo 
certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými 
železnými ( oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne 
ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich 
mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží 
certifikovanými visiacimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné 
zámky na jedny mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace 
s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných 
zámkov vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako 
visiaci bezpečnostný zámok. 
Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné 
železné  (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené elektronickou  
zabezpečovacou   signalizáciou  s  plášťovou ochranou presklenných častí (detektor 
rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré 
spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú 
povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý 
je  priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej 
signalizácie musí nepretržite zaznamenávať  (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, 
aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme 
chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň 
umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej 
signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky 
zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín. 
5.Elektronická zabezpečovacia signalizácia – komplexná priestorová ochrana s prenosom 
informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej 
osoby, a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult 
centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej  jednotky. Systém 
elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) 
priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) 
posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch 
nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť 
elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie 
okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu 
minimálne 48 hodín. 
Elektronická zabezpečovacia signalizácia s komplexnou priestorovou ochranou môže byť 
v prípade jej neprítomnosti nahradená stálou ozbrojenou strážnou službou – za 
ozbrojenú  strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na 
držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne 
zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby 
stanoveným spôsobom.   
6.Pokiaľ  sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na 
otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu: 

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. 
vstupov do objektu (brány, dvere)  použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace 
bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. 
dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného 
chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného 



zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako 
visiaci bezpečnostný zámok 

- objekt je v noci trvale osvetlený, 
- objekt je strážený stálou ozbrojenou strážnou službou. 

Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na 
držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne 
zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby 
stanoveným spôsobom. 

 

KLAUZULA 04L005  

Sejfy, trezory a schránky 

                                                                                      
                                       
1. Predmetom poistenia sú veci, ktoré svojim charakterom patria k položke, pre ktorú je daná 

klauzula dojednaná.  
2. Uzamknutá schránka je každý skriňový objekt, ktorého konštrukcia je odolná proti násilnému 

vniknutiu do jeho vnútorného priestoru a ktorého hmotnosť alebo veľkosť znemožňuje jeho 
odnesenie. Musí byť uzamknutá zámkou, ktorá spĺňa kritéria bezpečnostnej alebo trezorovej 
zámky. 
Zbrane musia byť mimo pracovnej doby umiestnené v uzamknutej schránke. 
Za schránku sa tiež považuje malý sejf pripevnený k stene, podlahe alebo ťažkému kusu 
nábytku. 
Za schránku sa nepovažuje prenosná alebo príručná pokladnica, registračná pokladňa 
a s nimi porovnateľné schránky, ktoré možno odniesť bez toho, aby boli poškodené alebo 
zničené. 
Za registračnú pokladňu sa považuje pokladňa, ktorá má pridelený daňový kód pokladne 
a platný certifikát. 

3. Sejf je pancierová pokladňa zabudovaná do steny alebo podlahy, prípadne pokladňa, ktorá 
je k stene alebo podlahe pripevnená tak, že jej demontáž je možné vykonať iba po jej otvorení 
a ktorá vlastní certifikát s udaním príslušnej bezpečnostnej triedy a je uznaná ako sejf alebo 
trezor. 

4. Trezor je priestor ohraničený špeciálnou konštrukciou, ktorá zaručuje maximálnu bezpečnosť 
pre vo vnútri uložené hodnoty pred ich odcudzením, poškodením alebo zničením. Pri 
hodnotení bezpečnosti trezorov je základným charakteristickým znakom ich prielomová 
odolnosť, t.j. stupeň bezpečnostnej ochrany uschovaného obsahu proti krádeži vlámaním, 
vyjadrený počtom odporových jednotiek. Na každý trezor musí byť vystavený certifikát 
s udaním príslušnej bezpečnostnej triedy.  

5. Touto klauzulou sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje len na predmety poistenia, ktoré sú 
uložené v sejfe, trezore alebo inej uzamknutej schránke, ktorá v závislosti od výšky poistnej 
sumy dojednanej pre danú položku predmetu poistenia spĺňa kritériá uvedené v tejto klauzule 
v bode 6. 

6. Plnenie poistiteľa je pre každý druh schránky, sejfu, trezora  popísaný v tejto klauzule 
obmedzené limitom plnenia, ktorého výška závisí od spôsobu zabezpečenia poistených vecí 
v čase poistnej udalosti: 
  

a.) Limit plnenia do 670 € 
- predmet poistenia umiestnený v uzamknutej schránke. 

 
b.) Limit plnenia do 5 000 € 

- predmet poistenia uzamknutý v sejfe/trezore s trezorovým zámkom kód alebo kľúč, alebo 
kód/kľúč, 

- stenový sejf zabudovaný do murovanej steny alebo betónovej podlahy, alebo sejf/trezor 
ukotvený v takejto stene alebo podlahe tak, že jeho demontáž možno vykonať iba po jeho 
odomknutí, 
alebo 

- voľne uložený trezor vážiaci minimálne 100 kg s rovnakým zámkom. 
 
 



c.) Limit plnenia do 17 000 € 
- predmet poistenia uzamknutý v sejfe/trezore s trezorovým zámkom kód alebo kľúč, alebo 

kód/kľúč,  
- uzamykací mechanizmus musí obsahovať minimálne dva uzamykacie kamene (uzamykacie 

čapy), 
- stenový sejf zabudovaný do murovanej steny alebo betónovej podlahy, alebo sejf/trezor 

ukotvený v takejto stene alebo podlahe tak, že jeho demontáž možno vykonať iba po jeho 
odomknutí, 
alebo 

- voľne uložený trezor vážiaci minimálne 250 kg s rovnakým zámkom. 
 

d.) Limit plnenia do 67 000 € 
 -  predmet poistenia uzamknutý v sejfe/trezore s dvoma trezorovými zámkami kód/kľúč, 
alebo kľúč/kľúč 

- uzamykací mechanizmus musí obsahovať minimálne tri uzamykacie kamene (uzamykacie 
čapy), 

- stenový sejf vážiaci minimálne 50 kg, 
alebo 
      voľne uložený trezor vážiaci minimálne 300 kg s rovnakými zámkami, 
      alebo 
      sejf/trezor vážiaci minimálne 200 kg, ukotvený do murovanej steny alebo betónovej   
      podlahy tak,  že jeho demontáž možno vykonať iba po jeho odomknutí. 
 

e.) Limit plnenia do 200 000 € 
- predmet poistenia uzamknutý v sejfe/trezore s dvoma trezorovými zámkami kód/kľúč, alebo 

kľúč/kľúč, 
- uzamykací mechanizmus musí obsahovať minimálne 6 uzamykacích kameňov (uzamykacích 

čapov), 
- nadpriemerná ochrana sejfu/trezoru proti mechanickým nástrojom, čiastočná proti 

elektrickým nástrojom, 
- voľne uložený trezor vážiaci minimálne 700 kg, 

alebo 
      sejf/trezor vážiaci minimálne 400 kg, ukotvený do betónovej podlahy tak, že jeho   
      demontáž možno vykonať iba po jeho odomknutí, alebo rovnaký sejf ukotvený 
v podlahe  
      natrvalo. 
 

f.) Limit plnenia  do 500 000 € 
- predmet poistenia uzamknutý v sejfe/trezore s dvoma trezorovými zámkami kód/kľúč, alebo 

kľúč/kľúč, 
- uzamykací mechanizmus musí obsahovať minimálne 6 uzamykacích kameňov (uzamykacích 

čapov), 
- nadpriemerná ochrana sejfu/trezoru proti mechanickým a elektrickým nástrojom, priemerná 

ochrana proti tepelným nástrojom, 
- trezor vážiaci minimálne 1000 kg. 

 
g)   Limit plnenia 5 000 € - peniaze v registračnej pokladni 

- poistné krytie sa vzťahuje len na lúpežné prepadnutie počas predajnej doby. 

 

KLAUZULA 05I001 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na prevzatých veciach a na 
veciach vnesených alebo odložených 

 
Na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na prevzatých veciach a na veciach 
vnesených alebo odložených sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov, Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
platné v čase dojednania poistenia (ďalej len „VPPZ“), dojednania tejto klauzuly a poistnej 
zmluvy. 



 
Článok I. 

Škody na veciach prevzatých na základe zmluvy alebo 
písomnej dohody 

1. Touto klauzulou sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu, 
ktorá vznikne na veciach tretích osôb prevzatých na základe zmluvy alebo písomnej 
dohody. 

2. Veci prevzaté na základe zmluvy alebo písomnej dohody sú veci, ktoré poistený 
prevzal na spracovanie, opravu, predaj, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie inej 
odbornej pomoci. 

3. Poistenie sa vzťahuje na poškodenie a zničenie vecí prevzatých na základe zmluvy 
alebo písomnej dohody, pričom k poškodeniu došlo činnosťou, ktorá nebola objednaná. 

4. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie a zničenie vecí prevzatých na základe zmluvy 
alebo písomnej dohody, ak škoda vznikla v dôsledku: 

a) objednanej činnosti, 
b) odcudzenia alebo straty. 

5. Za objednanú činnosť sa považuje činnosť vykonávaná poisteným pre tretie osoby v 
zmysle zmluvy o dielo alebo objednávky. Pokiaľ nie je v poistnej zmluvy dojednané 
inak, skúšobná jazda s prevzatým vozidlom sa považuje za súčasť objednanej činnosti. 

6. Veci tretích osôb prevzaté poisteným nie sú poistené počas ich prípadného transportu 
dopravným prostriedkom. 

 
                               Článok II. 
Škody na veciach vnesených alebo odložených 

1. Touto klauzulou sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu na 
vnesených alebo odložených veciach tretích osôb a zamestnancov. 

2. Vnesené veci sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na 
ubytovanie alebo na uloženie  veci  alebo  ktoré  boli  za  tým   účelom   odovzdané   
prevádzkovateľovi  alebo  niektorému   z pracovníkov prevádzkovateľa. 

3. Odložené veci tretích osôb sú veci, ktoré boli odložené na mieste na to určenom alebo 
na mieste, kde sa obvykle odkladajú. Za odložené veci zamestnancov sa považujú 
veci, ktoré si zamestnanec poisteného pri plnení pracovných úloh alebo v priamej 
súvislosti s ich plnením odložil na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa 
obvykle odkladajú. 

4. Za vnesené alebo odložené veci sa nepovažujú motorové vozidlá, hotovosť v 
akejkoľvek mene, vkladné a šekové knižky,  cenné papiere, platobné   a debetné karty,  
drahé kovy a kamene, ceniny,   klenoty    a šperky, zbierky známok, mincí a cenností 
a kľúče. 

5. Poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie a odcudzenie vnesených a odložených 
vecí. 

6. Limit plnenia za odcudzenie vecí vnesených a odložených tretích osôb alebo 
zamestnancov predstavuje  340  €  za  jednu  odcudzenú  vec.  Spoluúčasť  pre  riziko  
odcudzenia  vecí  vnesených   a odložených je 10% min. 33 € na poistnú udalosť. 

 
       Článok III. 

                                                                    Spoločné ustanovenia 
1. Limit plnenia za poistenie v zmysle článku I. a II. je uvedený v poistnej zmluve. 

V prípade, ak v poistnej zmluve nie je uvedený limit, dojednáva sa limit plnenia vo výške 
10 000 €. 

2. Na poistenie podľa tejto klauzuly sa vzťahuje spoluúčasť dojednaná v poistnej zmluve, 
ak nie je uvedené inak. 

3. Jednotlivé ustanovenia tejto klauzuly môžu byť na základe dohody zmluvných strán 
upravené, doplnené alebo pozmenené ustanoveniami poistnej zmluvy. 

 

 

 

 



KLAUZULA 05I004 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v dôsledku náhleho a náhodilého 
narušenia životného prostredia 

 
Na poistenie podľa tejto klauzuly sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov, Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
platné v čase dojednania poistenia (ďalej len „VPPZ“), dojednania tejto klauzuly a poistnej 
zmluvy. 

 
 
 

Článok I. 
Škody spôsobené v dôsledku náhleho a náhodilého 

narušenia životného prostredia 
 
(1) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na materiálne škody spôsobené v dôsledku 
náhleho a náhodilého narušenia životného prostredia. 
(2) Pre nároky materiálnych škôd v dôsledku narušenia životného prostredia, ktoré nie sú 
škodami na osobách (vplyv na vodu, pôdu a vodné toky) platia ďalej uvedené osobitosti: 

a) Toto poistenie nie je poistením podľa zákona č. 261/2002 Z.z. (Zákon o prevencii 
závažných priemyselných havárií), ak má poistený povinnosť takéto poistenie uzavrieť. 

b) Poistná udalosť je prvé dokázateľné zistenie poškodenia alebo narušenia životného 
prostredia, z ktorého poškodenému vzniknú alebo by mohli vzniknúť nároky na 
odškodnenie. 

c) Zistenie viacerých škôd na životnom prostredí vzniknuté z tej istej príčiny platia ako 
jedna poistná udalosť (sériová škoda). Ako jedna poistná udalosť platia aj zistenia škôd 
na životnom prostredí, ktoré boli vyvolané rovnakou príčinou, ak existuje medzi týmito 
udalosťami právna, hospodárska alebo technická súvislosť. 

d) Ako dátum vzniku sériovej škody sa považuje dátum vzniku prvej škodovej udalosti, 
pričom je smerodajný rozsah poistenia a poistné podmienky platné v čase vzniku prvej 
škodovej udalosti. 

e) Narušením životného prostredia sa rozumie negatívne ovplyvnenie vlastností 
ovzdušia, vody, hornín a pôdy emisiami nad mieru stanovenú právnymi predpismi, ak 
k nemu došlo v dôsledku jednotlivej, náhlej a nepredvídateľnej udalosti, ktorá sa 
odchyľuje od riadnej bezporuchovej prevádzky, chodu zariadenia alebo stroja. 

f) Poistná ochrana pokrýva škody spôsobené v dôsledku narušenia životného prostredia, 
ktoré vzniknú počas platnosti poistnej zmluvy alebo najneskôr dva roky potom a v rámci 
tejto lehoty sú poistiteľovi hlásené. Poistná ochrana sa vzťahuje len na škody vzniknuté 
na území Slovenskej republiky a to aj v prípade ak bola v poistnej zmluve dojednaná 
iná územná platnosť poistenia. 

g) Škoda na životnom prostredí, ktorá bola zistená počas účinnosti poistnej ochrany, 
ktorej príčina však spadá do času pred uzatvorením poistnej zmluvy, je z poistenia 
vylúčená, pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dojednané inak. 

h) Poistenie sa vzťahuje na nároky náhrady škôd iba za predpokladu, že škoda vznikla 
jedinou nepredpokladateľnou a náhlou príčinou, ktorá sa odkláňa od bežného 
bezporuchového chodu prevádzky. Týmto nejestvuje poistná ochrana v prípade, že 
škoda na životnom prostredí vznikne len prostredníctvom viacerých udalostí, ktoré 
majú rovnaký účinok (ako napr. odparovanie, znečistenie), pričom by táto škoda na 
životnom prostredí pri jednotlivých (čiastkových) prípadoch tohto druhu nebola vznikla. 
Škody na životnom prostredí z povoleného a nepovoleného bežného prevádzkovania 
nie sú kryté. 

(3) Poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek už existujúce znečistenie, bez ohľadu na 
skutočnosť, či bolo poistenému v čase dojednania poistenia známe alebo nie. Poistenie sa tiež 
nevzťahuje na škody spôsobené pozvoľným znečisťovaním. 
(4) Poistením nie je krytá činnosť prevádzok čističiek odpadových vôd, prevádzok spracujúcich 
odpad, ako aj medziuskladňovanie nebezpečných odpadov na základe živnostenského 
oprávnenia, konečné skladovanie (deponovanie) odpadov všetkého druhu, ako aj prevádzky 
čerpacích staníc. 



(5) Pre škody na životnom prostredí ďalej platí, že poistený je povinný: 
a) dodržiavať všetky všeobecne záväzné platné zákony, nariadenia, predpisy a smernice 
o ochrane životného prostredia, 
b) zariadenia ohrozujúce životné prostredie odborne kontrolovať. Nutné opravy a servisné 

práce je potrebné bezodkladne vykonať, 
c) minimálne každých 5 rokov (pokiaľ nie je daná zákonom kratšia lehota) je potrebné 

prevádzku (zariadenie) nechať odborne skontrolovať. Táto lehota začína bez ohľadu 
na začiatok poistnej ochrany sprevádzkovaním zariadenia alebo dobou od poslednej 
kontroly. 

 

 
Článok II. 

Všeobecné ustanovenia 
 

(1) Limit plnenia pre poistenie podľa článku I. sa dojednáva vo výške uvedenej v poistnej 
zmluve na jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období v rámci poistnej sumy 
dojednanej v poistnej zmluve. 
(2) Spoluúčasť pri poistnej udalosti: v zmysle dojednaní poistnej zmluvy. 

 

 

KLAUZULA 05I006 

Poistenie zodpovednosti za škodu obcí a miest 

 

Na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú obcou alebo mestom sa vzťahujú 
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich obce a obecné zriadenia, 
Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu platné v čase 
dojednania poistenia (ďalej len „VPPZ“), ustanovenia tejto klauzuly a poistnej zmluvy. 

 
Článok I  

Predmet poistenia 
Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na výkon činnosti obce v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu pri 
poskytovaní sociálnych služieb ak je obec poskytovateľom týchto služieb v zmysle zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov. 

 
Článok II 

Výluky z poistenia 
1. Poistenie sa okrem výluk uvedených vo VPPZ ďalej nevzťahuje ani na: 

a) zodpovednosť za škodu z činnosti obcí prenesenej na iného podnikateľa, 
b) zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov, 
c) prevádzku strážených stanovíšť motorových vozidiel, garáží, strážených 

parkovísk a autocampingov, 
d) zodpovednosť školského alebo predškolského zariadenia, ktorého zriaďovateľom 

je poistená obec, bez ohľadu na to, či má toto zariadenie právnu subjektivitu. 
2. Jednotlivé ustanovenia tejto klauzuly môžu byť na základe dohody zmluvných 

strán upravené, doplnené alebo pozmenené ustanoveniami poistnej zmluvy. 
 

 

KLAUZULA 05I012 

Pripoistenie finančnej škody k zmluvnému poisteniu zodpovednosti za škodu 

                                                                                                                                                      
Na poistenie podľa tejto klauzuly sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov,  
Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu platné v čase 



dojednania poistenia (ďalej len „VPPZ“), dojednania tejto klauzuly a poistnej zmluvy. 

 

1) Týmto sa dojednáva pripoistenie finančnej škody, ktorá vznikne v dôsledku 
nepredvídateľných prekážok ako následok prevádzkovej činnosti poisteného, 
uvedenej v poistnej zmluve. 

2) Finančná škoda je škoda vyjadrená v peniazoch, ktorej nepredchádzalo poškodenie 
alebo zničenie veci alebo škoda na živote a zdraví, a ani ju od takýchto škôd nemožno 
odvodiť. 

3) Okrem výluk uvedených v čl. 5 Všeobecných poistných podmienok pre zmluvné 
poistenie zodpovednosti za škodu platných v čase dojednania poistenia, sa 
pripoistenie finančnej škody ďalej nevzťahuje ani na: 

a) škody vyplývajúce z činností v súvislosti s elektronickým spracovaním dát, ako 
aj z činností v oblasti informačnej technológie (vrátane software a podobne), 

b) škody z neplnenia, zlého plnenia alebo z nie včasného plnenia zmlúv, 
komisionárskych zmlúv, mandátnych zmlúv, nedodržania lehôt a termínov, ako 
aj z prekročenia nákladových rozpočtov a úverov; zákonné alebo zmluvné 
sankcie, pokuty alebo penále. 

c) škody vyplývajúce z akéhokoľvek nedodania, výpadku elektrickej energie, 
plynu, alebo iných energetických surovín či zdrojov, 

d) ušlý zisk, 
e) škody priamo alebo nepriamo súvisiace s poradenstvom, konzultačnou 

činnosťou, sprostredkovateľskou činnosťou, leasingom, 
f) škody vzniknuté následkom úpadku alebo insolventnosti poisteného, 
g) škody spôsobené porušením povinnosti zachovávať mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, o ktorých sa poistený dozvedel v súvislosti s poistenou 

činnosťou, 
h) škody spôsobené porušením alebo neoprávneným zásahom do autorských 

práv a práv príbuzných autorskému právu, patentov, ochranných známok, 
licencií, obchodného mena alebo iných práv duševného vlastníctva, 

i) škody vzniknuté z alebo súvisiace s činnosťami v súvislosti s platobnými 
udalosťami každého druhu, s vedením pokladne, pri obchodoch so zlatom, 
drahými kovmi, šperkami, umeleckými dielami alebo inými cennosťami, úvermi, 
pozemkami, nehnuteľnosťami, kurzových rozdieloch, pri poisťovacej činnosti a 
pri hospodárskych činnostiach podobného charakteru. 

4) Pripoistenie finančnej škody sa nevzťahuje na riziko pripoistenia zodpovednosti za 
škodu škodami spôsobenými vadným výrobkom poisteného, ani na riziko pripoistenia 
zodpovednosti za škodu vzniknutú činnosťou poisteného na životnom prostredí, z toho 
vyplývajúce, následné a súvisiace škody, a to ani v prípade, že bolo pripoistenie škôd 
spôsobených vadným výrobkom poisteného alebo pripoistenie škôd vzniknutých 
činnosťou poisteného na životnom prostredí v poistnej zmluve dojednané. 

5) Limit plnenia pre pripoistenie finančnej škody predstavuje maximálne plnenie 
poistiteľa na jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období vrámci poistnej 
sumy dojednanej pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. 

6) Ak je v poistnej zmluve dojednané rozšírenie územnej platnosti, vzťahuje sa poistná 
ochrana aj na finančnú škodu pre dojednanú rozšírenú územnú platnosť. 

7) Na poistenie podľa tejto klauzuly sa vzťahuje spoluúčasť dojednaná v poistnej zmluve. 
8) Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, limit plnenia pre pripoistenie podľa tejto 

klauzuly sa dojednáva na jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období 
v rámci dojednanej poistnej sumy pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. 

 

KLAUZULA 05I018 

Poistenie zodpovednosti za škodu predstaviteľov obce a vyšších územných 
celkov 

 
Na poistenie podľa tejto klauzuly sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov, Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
platné v čase dojednania poistenia (ďalej len „VPPZ“), dojednania tejto klauzuly a poistnej 



zmluvy. 
 

 
Článok I. 

1. Pre účely poistenia v zmysle tejto klauzuly je poistníkom obec/mesto alebo vyšší 
územný celok. 

2. Poisteným pre účely tejto klauzuly sú, v prípade ak: 
a) je poistníkom obec/mesto 

i) starosta obce alebo primátor mesta, 
ii) zástupca starostu obce alebo zástupca primátora mesta, 
iii) poslanci obecného zastupiteľstva obce alebo poslanci mestského 

zastupiteľstva mesta. 
b) je poistníkom vyšší územný celok 

i) predseda vyššieho územného celku, 
ii) zástupca predsedu vyššieho územného celku, 
iii) poslanci zastupiteľstva vyššieho územného celku. 

3. Poistenie v rozsahu tejto klauzuly sa dojednáva pre prípad právnym predpisom 
stanovenej zodpovednosti za škodu, vrátane finančnej škody, spôsobenú poisteným 
pri výkone verejnej funkcie alebo v priamej súvislosti s jej výkonom. 

4. Poistenie sa vzťahuje na porušenie povinnosti poisteného, ku ktorému došlo v dobe 
trvania poistenia a škodová udalosť bola poistiteľovi oznámená najneskôr do dvoch 
rokov po skončení poistenia. 

5. Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škody spôsobené poistenou osobou 
poistníkovi. 

6. Poistenie sa okrem výluk uvedených vo VPPZ nevzťahuje na akékoľvek škody 
vzniknuté: 

a) schodkom na zverených hodnotách, ktoré je poistený povinný vyúčtovať, 
b) omeškaním plnenia zmluvných lehôt alebo omeškaním zmluvne dohodnutých 

termínov, 
c) v súvislosti s podnikateľskou činnosťou poisteného, 
d) obchodovaním s cennými papiermi, 
e) nesprávnym úradným postupom alebo nezákonným rozhodnutím, 
f) porušením všeobecne záväzných právnych predpisov, 
g) v súvislosti   s   verejným   obstarávaním,    s dotáciami   alebo   príspevkami    z 

Európskej Únie, vrátane chýb v spracovaní žiadosti o ne alebo spracovania 
verejného obstarávania. 

7. Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na 
hnuteľných veciach, ktoré mu boli na výkon činnosti pridelené alebo zverené a ktoré 
užíva v súvislosti s výkonom funkcie v zmysle ods. 2. Poistenie sa vzťahuje len na 
poškodenie alebo zničenie takýchto hnuteľných vecí. Poistenie sa nevzťahuje na stratu 
alebo odcudzenie takýchto vecí. 

 
Článok II. 

1. Limit plnenia pre poistenie podľa článku I. je uvedený v poistnej zmluve. V prípade ak 
v poistnej zmluve nie je uvedený limit plnenia, platí, že limit plnenia je výška poistnej 
sumy, najviac však 20 000 €. 

2. Spoluúčasť pri poistnej udalosti: základná v zmysle poistnej zmluvy. 
3. Územná platnosť poistenia: Slovenská republika pokiaľ v poistnej zmluve nie je 

uvedené inak. 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula o vylúčení prenosných chorôb 

 

1. Bez ohľadu na akékoľvek iné protichodné ustanovenie tejto poistnej zmluvy, táto poistná 
zmluva nekryje žiadne straty, škody, nároky, náklady, výdavky alebo iné sumy či hodnoty, 
ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené alebo vyplývajú z Prenosnej choroby alebo 
akejkoľvek látky, činidla alebo prísady spôsobujúcej takúto Prenosnú chorobu, alebo zo 
strachu z alebo hrozby (či už skutočnej alebo pociťovanej) Prenosnej choroby alebo látky, 
činidla alebo prísady spôsobujúcej takúto Prenosnú chorobu (ďalej len „Príčina“), alebo 
ktoré sú tejto Príčine pripísateľné, akýmkoľvek spôsobom s touto Príčinou spojené alebo 
vyskytujúce sa súbežne alebo v akomkoľvek poradí s touto Príčinou. 

 

2. S výhradou ďalších podmienok a výluk obsiahnutých v tejto poistnej zmluve bude táto 
poistná zmluva kryť fyzické škody na majetku poistenom podľa tejto poistnej zmluvy a 
akúkoľvek škodu priamo vyplývajúcu z prerušenia prevádzky, kde je táto fyzická škoda 
priamo spôsobená alebo vznikla z poistných nebezpečenstiev ako napríklad: oheň, blesk, 
výbuch, náraz lietadla alebo vozidla, pád predmetov, víchrica, búrka, krupobitie, tornádo, 
cyklón, tajfún, hurikán, zemetrasenie, morské zemetrasenie, seizmické a/alebo sopečné 
poruchy/erupcie, cunami, povodeň mráz, ľadová búrka, tiaž snehu alebo ľadu, lavína, pád 
meteoru/asteroidu, zosuv pôdy alebo bahna, lesný požiar, nepokoje, štrajk, občiansky 
nepokoj, vandalizmus a zlomyseľný čin. 

 

3. Pre účely tejto klauzuly, straty, škody, nároky, náklady, výdavky alebo iné sumy či 
hodnoty, zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na akékoľvek náklady na vyčistenie, 
detoxikáciu, odstránenie, sledovanie alebo testovanie: 

3.1. Prenosnej choroby alebo 

3.2. akéhokoľvek majetku poisteného podľa tejto poistnej zmluvy ovplyvneného 
takouto Prenosnou chorobou. 

 

4. V tejto klauzule sa Prenosnou chorobou rozumie akákoľvek choroba, ktorá môže byť 
prenášaná 
akoukoľvek látkou, činidlom alebo prísadou z akéhokoľvek organizmu do iného organizmu alebo 
naň, ak: 

4.1. látka, činidlo alebo prísada zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na vírus, baktériu, parazit 
alebo iný organizmus alebo akékoľvek jeho zmeny, či už považované za živé alebo 
nie, a 

4.2. spôsob prenosu, či už priamy alebo nepriamy, zahŕňa, ale nie je obmedzený na prenos 
vzduchom, prenos telesnými tekutinami, prenos z alebo na akýkoľvek povrch alebo 
predmet, tuhý, kvapalný alebo plynný alebo medzi organizmami, a 

4.3. choroba, látka, činidlo alebo prísada môže spôsobiť alebo predstavovať hrozbu 
poškodenia ľudského zdravia alebo narušenie dobrých životných podmienok ľudí 
alebo môže spôsobiť alebo predstavovať hrozbu poškodenia, zhoršenia, straty 
hodnoty, predajnosti alebo straty užívania majetku poisteného podľa tejto poistnej 
zmluvy. 

 

5. Táto klauzula sa vzťahuje na všetky rozšírenia krytia, dodatočné krytia, výnimky z 
akejkoľvek výluky, doložky a iné poskytnutia krytia(í), vrátane, ale nie obmedzené na 
akékoľvek krytie strát spôsobených prerušením alebo obmedzením prevádzky alebo strát 
z dôvodu nemožnosti používať majetok. 

 


