
Poistná zmluva č. 411 026 429 

Poistník: Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody 1, SK- 813 70 Bratislava 
IČO: OO 151 513 
IČ DPH: SK2020845057 

Poistený: Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody 1, SK - 813 70 Bratislava 
IČO: OO 151 513 
IČ DPH: SK2020845057 

Polsľovater: Allianz- Slovenská polsfovňa, a. s. 
Dostojevského rad 4, SK- 815 74 Bratislava 1 
IČO: OO 151 700 
IČ DPH: SK2020374862 
DIČ: 2020374862 
Okr. súd Bratislava l, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č. : 19618. 

CRZ č. 46/2019 

uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto poistnú zmluvu 

Poistenie majetku, poistenie strojov a eíekironiky a poistenie 
zodpovednosti za škodu právnických a podnikajúcich fyzických 
·osôb 

Druh Oddieli.: 
poistenia: Oddiel ll.: 

Poistenie majetku 
Poistenie strojov a elektroniky 
Poistenie zodpovednosti za škodu 
Spoločné ustanovenia 

Oddiel Ili.: 
Oddiel IV.: 

Poistné Začiatok ,poistenia: 
obdobie: 2 7. Q.). 2019 

Poistné obdobie (PO): Koniec poistenia: 

Prvé PO: od začiatku 01 .03.2023 
00:00 h. poistenia do 31 .12.2019 00:00 h. 

Druhé a ďalšie PO: Poistenie je dojednané na 
v!dy od 01 .01 . do 31 .12. dobu u rčitú. 

Podnlkatel'ská Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády Slovenskej 
činnosť: republiky a jej poradných orgánov a činnosti s tým súvisiace. 

ÓddJell. 
Pol~tenie majetku 

Poistné 
podmienky: Toto poistenie sa dojednáva v rozsahu: 

Miesto 

- Všeobecných poistných podmienok poistenia majetku právnld<ých a podníkajúcich fyzid<ých osôb 
Allianz - Slovenskej poisfovne, a.s. (ďalej aj ako. VPP-M•), s dllom účinnosti 01.05.2012 
- Prfloha č. 1 tejto poistnej zmluvy. Podmienky poistenia m~etku a zodpovednosti" 
-+ ktoré tvoria neoddelitefnú súčasť tejto poistnej zmluvy 

poistenia: Podra rámcovej dohody k poistnej zmluve č. 411026429 o poskytovaní služieb poistenia majetku 
a poistenia ~obecnej zodpovednosti za škodu č. 24/2019. 

Underwrlter: Odbor poistenia priemyslu a podnikaterov PZ 
Sprostred ko· 
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Predmet 
poistenia a 

poistná suma: 

Poistná 

Predmet poistenia 

8) súbor nehnutefniJho ma}«ku 

b) Ol!tovne nezaradenj majetok 

c) súbor hnuteľného maJetku 

d) súbor strojov, prlstrojov a zariadeni 

~súbor zásob 

f)- stavebné úpravy, odprat6vecle, demolačné, de a remontálne 
náklady 
• nä/ady na hľadanie prl~lny ~kody, na zemné a výkopové práce 
- nälady na hľadanie prl~iny lkody, na zemné a výkopové práce 
- m2klady na posudkového znalca 

g) zachovanie pOvodných umeleckých a historických materiálov 
• pou2Jtle zodpovedajOce) techno lOgla a pracovných postupov 
• výroba porovnatel'ného predm atu alebo stavebnej súčasti 

h) súbor umeleckých diel a zbierok (vlastnil, a} cudzie prenll}llté} 
i) sObor nehnuteľnllho majetkustavebnt sO~astl nehnuteľného 
majetlru 

111 sOb or hnutefnáho majetku 

k) súbor strojov, prlstrojov a zariaden/ 

[l) súbor zásob 

m) • zachovanie povodntc h umeleckých a historických materl"ov 
·poul/tie zodpovedaj(Jcej technológie a pracovných postupov 
• výroba porovnateľného predmetu alebo stavebnej súčasti 

n) sObor umeleckých diel a zbierok (vlastné, aj cudzie prenaJaté) 

o) súbor vfa$fllého skla 

Poistná suma Poistné 
v EUR hodnota 

56 430 357,00 časová 

1 381 317 oo časová 

3 421137,00 časová 

18 238 960,00 časová 

272 852,00 nová 

1. riziko l nová 
100 000 oo cena 

1. riziko l nová 
100 000 oo cena 

časová 

622 731 oo 
1. riziko l 

20 000,00 časová cena 
1. riziko l 

500 000 oo časová cena 
1. riziko l 

100 000,00 časová cena 
1. riziko l 

20 000,00 časová cena 

1 . riziko/ novä 
20 000 oo cena 

622 731,00 časová 

1. riziko l nová 
10 000,00 cena 

hodnota: Pre predmety poistenia uvedené pod plsmenom e), tejto poistnej zmluvy sa poistenie dojednáva v 
rozsahu čl. 14 ods. 1 písm. a) VPP-M • na Novú hodnotu. 

Poistené 

Pre predmety poistenia uvedené pod plsmenom a), b)!.. c), d), h), n) tejto poistnej zmluvy sa poistenie 
dojednáva v rozsahu čl 14 ods. 1 plsm. b) VPP-M- na Gasovú hodnotu 

Pre predmety poistenia 1), g), 1), J), k), 1), m), o) tejto poistnej zmluvy sa poistenie dojednáva v rozsahu 
čl. 14, ods. 4 VPP-M -na Prvé rizi<o. 

riziká: 1. Pre predmet poistenia uvedený pod plsmenom a), b), c), d), e), f), g) h) tejto poistnej zmluvy sa 
poistenie dojednáva v rozsahu VPP-M: 

Spoluúčasť: 

čl. 3-ods. 1. - požiar. úder blesku, výbuch, pád lietadla (čl. 3 ďalej aj ako .FLExA ") 
čl. 4-ods. 1. -víchrica a krupobitie 
čl. S-ods. 1.- povodeň , záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pOdy, lavína a ťarcha snehu 
čl. 6-ods. 1. -voda z vodovodného zariadenia 
čl. 8 - ods. 1. - náraz vozidla, dym, nárazová vlna, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov na 

poistenú vec 
(čl . 4, 5, 6 a 8 ďalej aj ako .EC') 

2. Pre predmet poistenia uvedený pod plsmenom i), j), k), 1), m), n) tejto poistnej zmluvy sa poistenie 
dojednáva v rozsahu VPP-M: 
čl. 7 -ods. 1. -krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus, 
Na základe prevádzkovanej činnosti je poistený/poistník zaradený do bezpečnostnej triedy č. 2. 

3. Pre predmet poistenia uvedený pod pfsmenom o) tejto poistnej zmluvy sa poistenie dojednáva 
v rozsahu VPP-M: 
čl. 9 -ods. 1. - rozbitie 

Uvedené v Prllohe č. 2 k PZ č. 411 026 429 Predmety poistenia, poistné sumy, spoluúčasti 

Underwrlter: Odbor poistenia priemyslu a podnikaterov PZ 
Sprostredko
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Zmluvné 
dojednania: 

Poistné 

Pre riziko škôd SPôsobených požiarom úderom blesku a VÝbuchom 
sa dOjednáva, že poisťovater poskytne poistné plnenie až do vý&ky dohodnutej poistnej sl.llly (resp. 
limitu plnenia), ak budú v čase vzniku škody poisteným/poistníkom dodržané bezpečnostné predpisy 
vyplývajúce zo zákona o požiarnej ochrane, technických predpisov a súvisiacich noriem Slovenskej 
republiky (napr. práca s otvoreným ohl\om, pravidlá pre zábranné systémy a pod.). V prlpade 
nedodržania týchto predpisov sl poisťovater vyhradzuje právo poistné plnenie primerane zn ižiť. 

Polstnfklooistený je povinný 
vopred plsomne ozncínif poisfovaterovl: 

- akúkol"vek zmenu v spôsobe užfvania poistenej budovy, alebo budovy, v ktorej sa nachádzajú 
poistené veci (ďalej Jen "budova;, 

- začiatok vykonávania stavebných alebo rekonštrukčných prác na budove, 
- skutoenosf, že budova je viac ako 1 mesiac nepoužívaná, alebo je na svoj účel nepoužitefná. 

Poist'ovater je oprávnený na základe tohto oznámenia prehodnotíf riziko vyplývajúce z vyš~e uvedených 
zmien a adekvátne upraviť podmienky poistenia. Poisťovateľ si v prfpade zásadnej zmeny rizika taktiež 
vyhradzuje právo vylúčiť predmety poistenia vystavené zvýäenému riziku alebo obmedziť poistné krytie 
pre tieto predmety poistenia. Pokiaľ poistniklpoístený nebude súhlasiť so zmenou poistnej zmluvy 
navrhovanou poisťovatel'om, uplatnia sa primerane ustanovenia čl. 13 ods. 5 pfsm. d) VPP-M. · 

V prfpade nedodržania predmetnej povinnosti zo strany poistnfka/polsteného si poisťovateľ vyhradzuje 
právo primerane znfžit' pripadne zamietnuť poistné plnenie, pokiaľ počas trvania vyššie uvedených 
skutočnosti vznikne na predmete poistenia škoda v dOsledku požiaru, výbuchu, úniku vody z 
vodovodného zariadenia, vichrice alebo dymu a to bez ohradu na to, či škoda vznikla, alebo sa jej 
rozsah zvýšil v dôsledku vyššie uvedených skutočnosti. 

pre riziko škOd SOÔSQbených krádežou. lúpežou a vandalizmom 
sa poistenie dojednáva v zmysle Doložky M-01 k VPP-M .Linity plnenia a podmienky zabezpee&nia pre 
poistenie majetku'. 

Povinnosťou poisteného v prfpade vzniku škodovej udalosti spôsobenej vandalským činom je oznámit' 
vznik tejto skutočnosti polfcii. Podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia je, že poistná udalosť bude 
äetrená poffciou. 

-Oddiei ll. 
Pol§te~i' strojov a elektroniky 

podmienky: Toto poistenie sa dojednáva v rozsahu: 

Miesto 

- Všeobecných poistných podmienok pre poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikajúcích 
fyzických osôb Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. (dalej aj ako .VP P-SEj, s dňom účinnosti 

01.05.2012, 

- Prlloha č.1 tejto poistnej zmluvy. Podmienky poistenia majetku a zodpovednosti" 
.... ktoré tvoria neoddelitelnú súčasť tejto poistnej zmluvy. 

poistenia: Podľa rámcovej dohody k poistnej zmluve č. 411026429 o poskytovan( služieb 
poistenia majetku a poistenia ~be01ej zodpovednosti za škodu č. 24/2019. 

Predmet 
poistenia 

a pois. suma : 

Predmet poistenia: 

súbor stro!ov PrístroJov a zariadení - l. Riziko l časová cena 
stavebné úpravy, odpratávacie, demolačné, de a remontážne 
náklady 
náklady na hladanie prfčJny ~kody, na zemné a výkopovtl 
práce 
náklady na hladanie prlčiny škody, na zemné a výkopoyé 
práce 
náklady na posudkového znalca 
1. Riziko l nová cena 

Polstnä suma (EUR): 

1 000000 oo 

30 000,00 

Spoluúčasť: Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného pre jednu a každú poistnú udalosť vo výške: 
-330,00 EUR 

Rozsah 
poistenia: Poistenie je dojednané v rozsahu VPP-SE a nasledujúcich dojednanf. 

Zmluvné 
dojednania: 1. Doložka SE • 331 - Výška poistného plnenia pri previnutl elektrických strojov a elektroniky (napr. 

motorov, generátorov, transformátorov) 
Týmto sa dojednáva, že pokia! oprava poškodenej časti poistenej veci v dOsledku poistnej udalosti 

Underwrlter: Odbor poistenia priemyslu a podnikateľov PZ 
Sprostred ko
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Poistné 

vyžaduje previnutia (alebo výmenu agregátu v dOsledku ~ody na vlnutl), odpočfta poisfovater prt 
stanoveni výšky poistného plnenia i čiastku zodpovedajúcu amortizácii vinutia (alebo vymeneného 
agregétu), ktorá predstavuje 10% ročne (za každý začatý rok prevádzky) z nékladov na opravu vinutía 
(alebo z hodnoty vymeneného agregátu), najviac však 60 %. 

2. Dololka SE - 332 - Zmluvné dojednanie pre škody vzniknuté na sparovaclch motoroch 
Týmto sa dojednáva, že v prfpade poistnej udalosti vzniknutej na bloku alebo hlave motora, vrátane 
príslu~enstva a piestov, započfta poisťovatef nahradzované poškodené časti, ,poistené veci s 
amortizáciou, ktorá predstavuje 1 O % ročne (za každý začatý rok prevádzky), na)víac však 60 %. 

Óddiellll. 
Poistenie zodpovednosti za ikodu 

-----~~ 

podmienky: Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu 
spOsobenú právnickými a podnikajúcimf fyzickými osobami Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. ( ďalej aj 
VPP- Z), ktoré sú účinné od 11 .03.2007 a tvoria neoddeliternú súeasr tejto poistnej zmluvy. 

Územná 
platnosť: Geografické územie Európy. 

Poistená 
činnosť: Činnosti Úradu vlády SR 

Poistná suma: 300 000,00 EUR 

Sublimlty: 30 000,00 EUR pre jednu a všetky "!kodové udalosti" počas trvania poistného obdobia pre škody na 
veciach prevzatých; 
30 000,00 EUR pre jednu a wetky .škodové udalosti" počas trvania poistného obdobia pre škody 
spOsobené infekčnými ochoreníami; 
20 000 EUR pre jednu a všetky . .škodové udalosti" počas trvania poistného obdobia pre škody na 
vnesených veciach hosti; 
10 000,00 EUR pre jednu a všetky .äkodové udalosti" počas trvania poistného obdobia pre škody na 
veciach zamestnancov; 

Poistené Všeobecná zodpovednosť za ~odu spôsobenú prevádzkovou činnosťou v rozsahu čl. 3 VPP- Z. 
riziká: V súlade s čl . 3, ods. 2, plsm. b) sa poistenie dojednáva vrétane zodpovednosti za škodu spôsobenou 

vadným výrobkom. 

SpoluOčasf: Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 166,00 EUR pre jednu a každú .škodovú 
udalosť" počas poistného obdobia okrem: 

Zmluvné 
dojednania: 

Limity 

- 00,00 EUR pre škody na veciach hostf a zamestnancov, pre infekčné ochorenia a veci prevzaté 

Veci prevzaté 
Odchylne od čl. 4, ods. 1. plsm. g, bod g.b) VPP - Z sa poistenie vzťahuje aj na zodpovednosť 
poisteného za .škodu" na hnuternej veci, ktorá bola poistenému alebo nim poverenej osobe zverená 
alebo na veci, ktorú poistený alebo nim poverená osoba prevzali. 

Vylúčená zostáva zodpovednosť za ~odu: 
a) na veciach, ktoré poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvy 

o pôžičke alebo výpožičke, 
b) na veciach, ktoré poistený drži neoprávnene, 
c) na motorových vozidlách, 
d) vzniknutú na hnuternej veci v dOsledku alebo počas práce na nich alebo s nimi. 

Infekčné ochorenie 
Odchylne od čl. 4, ods. 1, plsm. m, bod. md) VPP Z sa poistenie vzťahuje aj na škody spôsobené inému 
výrobkom poisteného, ktorý obsahoval mikroorganizmy spôsobujúce .Infekčné ochorenie". 

Veci návštevníkov 
Odchylne od čl. 2, ods. 4, plsm. a) VPP Z sa dojednéva, že pre účely krytia .škOd na vecíach" hostí sa 
pod pojmom "škoda" rozumie aj krádež vnesených vecí, avšak len za predpokladu, že ku krádeži došlo 
preukázateľne násilným prekonanlm fyzických prekážok alebo opatreni chrániacich vec pred krédežou. 

Veci zamestnancov 
Odchylne od čl. 2. ods. 4, a) VPP Z sa dojednáva, že pre účely krytia .škOd na veciach" zamestnancov 
sa pod pojmom "škoda" rozumie aj krádež veci, avšak len za predpokladu, že ku krádeži došlo násHným 
a preukázaterným prekonanlm fyzických prekéžok alebo opatreni chrániacich vec pred krádežou. 

Oddiei IV. 
Spoločné ustanovenia 

poistného Uvedené v Prllohe č. 2 k PZ č. 411 026 429 Predmety poistenia, poistné sumy, spoluúeasti 

plnenia: 

Underwrlter: Odbor poistenia priemyslu a podnikaterov PZ 
Sprostred ko· 
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Bežné poistné 
s daňou: 

Splatnosť 

40 005,54 EUR 

poistného: Bežné poistné je splatné najneskôr do 30 dni odo dňa účinnosti tejto zmluvy na bankové spojenie 
poisťovatera: 

Záverečné 

Allianz- Slovenská poísťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 
Číslo účtu: SK171100 0000 0026 2600 6702, BIC: TATRSKBX 
Konštantný symbol: 3558 
Variabilný symbol: 

V zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou prijmov z trestnej činnosti a ochrane 
pred flnancovanim terorizmu a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich 
predpisov sa dojednáva, že polstnfk je povinný uhradiť prvú splátku poistného alebo jednorázové 
poistne celé prostrednictvom účtu, ktorý má klient otvorený v úverovej inštitúcii, v opačnom 
pripade poisťovateľ v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. vykoná vo vzťahu ku klientovi základnú 
starostlivosť (identifikáciu, monitorovanie, prijatie dodatočných opatreni a ziskanie dodatočných 
lnfomnácli atď.). 

ustanovenia: 1. Zmluvu možno meniť a doplňaf len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

2. Formy ukončenia tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú VPP::M. 
3. Polstnfk vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje: že všetky údaje úlledené v zmluve sú úplné 

a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa dojednávaného poistehi~. 
4. Poistnlk uzatvára zmluvu vo vlastnom mene. ., 
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným, nie je týmto dotknutá účinnosť 

ostatných ustanoveni. 
6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne 

podpísali. 
7. Táto poistná zmluva sa uzatvára v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone č. 29712008 Z.z. 

o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu 
8. Táto poistná zmluva je vypracovaná v siedmich vyhotoveniach, pričom poistník obdrží päť vyhotovení 

a poisťovateľ dve vyhotovenia. 
9. Poistnlk je povinný túto poistnú zmluvu l dodatok k poistnej ZIJ'IIuve akceptovať do 30 dní od dátumu jej 

l jeho vystavenia poisťovateľom, uvedeným nižšie. Za deň akceptovania poistnej zmluvy l dodatku k 
poistnej zmluve sa považuje deň preukázateľného doručenia jedného jej l jeho oboma stranami 
podpísaného vyhotovenia poisfovatel'ovi alebo dátum pripísania predpísaného poistného na bankový 
účet poisťovateľa. V prfpade nesplnenia si tejto povinnosti sa táto poistná zmluva l dodatok k poistnej 
zmluve považujú za neuzavreté a návm poistenia stráca platnosť. V prípade, že vyššie uvedenú lehotu 
nie je z objektívnych príčin možné zo strany poistnlka dodržať, je možné ju po písomnom potvrdení zo 
strany poisťovatefa predlžiť (aj emailovou formou). 

10. Táto poistná zmluva nadobúda platnosf dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

11. Poistník prehlasuje, že sí je vedomý, že cena uvedená v tejto poistnej zmluve je kalkulovaná vrátane 
peňažného plnenia v zmysle§ 32 zákona č. 186/2009 Z. z. Cena je stanovená v zmysle Zákona NR 
SR č. 18/1996 Z. z .. 

12. Pokiaľ je táto poistná zmluva predmetom verejného obstarávania, polstnlk týmto prehlasuje, že 
v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby 
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo 
porušiť princíp transparentnosti a princip rovnakého zaobchádza v zmysle ust. § 23 ods. 1 
zákona č. 343/2005 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplneni niektorých zákonov v 
zneni neskoršich predpisov. 

13. Poisťovateľ na zäklade tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre 
podnikateľské ani žiadne Iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb alebo 
zodpovednosti za škodu, ani neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by 
(l) takáto poistná ochrana {poistné krytie) a/alebo 
(ii) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo 
(iii) takéto poistné alebo iné plnenie alebo iná výhoda 
poisťovateľa vystavili hrozbe sankcii, zákazov, obmedzeni alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí 
Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcii, práva alebo 
predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by 
takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie 
vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky. 

13. V prípade, ak by Všeobecné poistné podmienky, Zmluvné dojednania alebo Osobitné poistné 
podmienky obsahovali výluky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom menili alebo obmedzovali rozsah poistenia 
podľa tejto poistnej zmluvy, majú ustanovenia Rámcovej dohody o poskytovani služieb poistenia majetku 
a poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu č. 24/2019 prednosť pred akýmikoľvek ustanoveniami 
a výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných podmienkam, Zmluvných dojednaniach alebo 
Osobitných poistn~h podmienkach. 

Underwriter: 1, Odbor poistenia priemyslu a podnikaterov PZ 
Sprostredko· 
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akýmikofvek ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo VAeobecných poist~ých podmienkach, 
Zmluvných dojednaniach alebo Osobitných poistných podmienkach. 

plflohy: - Prlloha l'l.1 • Podmienky poistenia majetku a zodpovednosU" 
- Prlloha č. 2 Predmety poistenia, poistné sumy, spoluúčasti 
- VAeobecné poistné podmienky poistenia majetku právnických a podnlkajúcich fyzických osOb Allianz-

Slovenskej poisťovne, a. s., s dl'! om účinnosti 01.05.2012; 
• Doložka M-01 k VPP-M .Limity plnenia a podmienky zabezpečenia pre poistenie majetku" 
- VAeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a elek1roniky pravnických a podnikajúcich fyzických 

osOb Allianz- Slovenskej poisťovne, a.s. s dl'lom llčinnosti 01.05.2012; 
VAeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za tkodu spOsobenll právnickými 

a podnikajúcimi fyzickými osobami Allianz- Slovenskej poist'ovne, a.s., lll'linné od 11.03.2007; 
-+ ktoré tvoria neoddelítelnll súčast' tejto poistnej zmluvy, 
- Ozn4menie o spracllvanl osobných lldajov 
- Vyllčtovanle poistného k poistnej zmluve č. 

pracÚVanle Svojim podpisom potvrdzujem, že ml bolí poskytnuté informácie vyplývajllce z platných právnych 
osobných predpisov upravujllcich ochranu osobných lldajov v dokumente Oznámenie o spracOvani osobných 

údajov: llda]ov, ktorý je neoddelíternou slll'last'ou tejto poistnej zmluvy. Uvedené Informácie sa v llplnom zneni 
uvedené na webovom sldle polsfovatera. Pre prfpad, že som uviedol osobné údaje Inej osoby zároveň 
potvrdzujem, že táto osoba mi udelila predchádzajllcl plsomný sllhlas so spracllvanlm svojich osobných 
lldajov poisfovaterom na llčely podla platného zákona o polsfovnlctve a som si vedomý toho, že som 
povinný preukázal' poisfovaterovl kedykoľvek na jeho žiadost', že disponujem uvedeným plsomným 
súhlasom tejto osoby. 

V Bratislave, dňa 

Mgr. Matúl ~~n Ettok 
vedll~ Úradu vlády S., 'f.skej repu~Dky 

za U rad vlády Slovenskej republiky 
podpis a peCíatka poistnlka 

Undatwrlter: 

áraMsrav Martinka Ing. Daniel Ou~a 
na základe splnomocnenia na základe splnom . ( enla 

za Allianz- SlovenskA polsfovňa, a.s. 
podpis a pečiatka poisfovatera 

Odbor poistenia priemyslu a podnikateľov PZ 
Sprostredko

VIItel': strana 6/6 

' l 

J 
l -· 

l 



Prfloba č. l k poistnej zmluve č. 411 026 ~29 : Podmienky poistenia majetku a zodpovednosti 

Predmet a rozsah poistenia majetku 

l. Predmetom poistenia majetku je: 
a) poistenie majetku pre prípad škôd spôsobených živelnou udalosťou, 
b) poistenie majetku pre prfpad škôd spôsobených odcudzenún, 
c) poistenie strojov a elektroniky, 
d) poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla. 

2. Poistenie pre prípad škôd spôsobených živelnou udalosťou sa vzťahuje na škody spôsobené: 
a) požiarom a dymom vmikajúcim pri požiari, 
b) výbuchom, 
c) priamym úderom blesku, 
d) nárazom alebo zrútenfm posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, 
e) víchricou (vietor dosahujúci rýchlosť min. 76 km/h), 
f) povodňou, záplavou, prívalom bahna, 
g) katastrofálnym dažd'om, ľadovcom, krupobitím, 
h) náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti s priemyselnou alebo 

stavebnou činnosťou, 
i) zosúvaním alebo zrútenfm Lavín, 
j) ťarchou snehu a námrazy, 
k) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci, 
l) zemetrasením, 
m) atmosférickými zrážkami, ľadovcom, snehom alebo nečistotarni vnikajúcimi otvormi, ktoré vmikli v dôsledku 

živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo do 72 hodín po skončení živelnej udalosti, 
n) spätným vystúpen im vody, ak bolo spôsobené atmosférickým zrážkami alebo katastrofalnym dažd'om, 
o) nárazom dopravného prostriedku, 
p) vodou unikajúcou z vodovodných zariadení alebo z prívodného alebo odvádzacieho potrubia týchto zariadení, 
q) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo dial'kového kúrenia, 
r) hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia, 
s) kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení, 
t) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov, 
u) hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti. 

3. Poistenie pre prípad škôd spôsobených odcudzenim sa vzťahuje na škody, spôsobené odcudzenún, poškodením alebo 
zničenún, pričom platí, že páchateľ 
sa zmocnil poistenej veci nasledujúcim spôsobom: 

a) krádežou, pri ktorej preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie, chrániace poistenú vec pred krádežou, 
b) krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistníkovi alebo jeho pracovníkovi zobrané, pretože jeho odpor bol 

vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej prlčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedný, 
c) lúpežou, t j. zmocnením sa poistenej veci použitím násilia alebo hrozby bezprostredného násilia proti 

poistníkov~ jeho pracovníkovi alebo inej osobe. 
Za iné osoby sa považujú pracovníci právnych subjektov, organizácií a útvarov (napr. zmluvnej SBS, 
ÚOÚČaDM MV SR a pod.), ktorí v mieste poistenia vykonávajú strážnu alebo informačnú činnosť, 

d) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie, 
e) do miesta poistenia sa dostal iným, preukázateľne násilným spôsobom, 
f) v mieste poistenia sa skryl, po jeho uzamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustenl zanechal po sebe stopy, ktoré 

môžu byť použité ako dôkamý prostriedok, 
g) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorých sa zmocnil 

krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, 
h) do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jej riadne 

otvorenie. 

4. Poistenie strojov a elektroniky sa vzťahuje na .škody, spôsobené na strojoch a elektronike náhlym a nepredvídaným 
poškodením a zničením strojných a elektronických časti a súčasti. Právo na plnenie vmikne, ak poistná udalosť bola 
spôsobená minimálne nasledovnými rizikami: 
a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje záruka výrobcu). 

Konštrukčná chyba sa posudzuje podľa stavu techniky v období konštruovania stroja, vady materiálu 
a zhotovenia podľa stavu v období výroby stroja, 

b) chybou obsluhy, ncšikovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním, 



c) pretlakom pary, plynu, kvapaliny aJebo podtlakom, 
d) nedostatkom vody v kotloch a parných generátoroch, 
e) pádom stroja, 
f) roztrhnutím v dôsledku odstredivej sily, 
g) elektrickým skratom a iným pôsobením elektrického prúdu (prepätie, indukčné účinky blesku), 
h) zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky, 
i) vniknutím cudzieho predmetu. . 

5. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla sa vzťahuje na škody spôsobené rozbitím skiel akoukoľvek 
náhodnou udalosťou. 

Pre účely poistenia majetku pre prípad škôd spôsobených živelnou udalosťou · sa na účely tejto rámcovej dohody 
osobitnými poistnými dojednaniami rozumejú: · 
a) pri poisteni na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia hodnota poistenej veci, uvedená v účtovnej 

evidencii poistníka. Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpo istenia, 
b) pre účely poistenia súboru cudzích umeleckých diel a zbierok, časovej cene zodpovedá cena jednotlivého diela alebo 

zbierky, uvedená v Zmluve o výpožičke, prlp. v inom právne relevantnom dokumente, ktorým poistník deklaruje 
právo mať vec u seba alebo ju inak užívať. Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia, 

c) v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách poskytovať v nových cenách a v prípade 
totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových cenách. Za parciálne škody sa považujú také škody, ktoré budú 
dosahovať výšku maximálne 40% zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci, 

d) pod pojmom "poistenie na I. riziko" sa rozumie "poistenie na l. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy". 
Ak v priebehu poistnej doby nastala poistná udalosť a poistníkovi vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovateľ 
automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistnej doby. Obnovenie poistnej sumy poisťovateľ urobí stanovením 
doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistnej doby za vyčerpanú časť poistnej sumy 
zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistnej doby vždy 
v pôvodnej výške, 

e) poistenie sa vzťahuje na veci upevnené na vonkajšej strane nehnuteľnosti, 
f) poistenie sa vzťahuje aj na následné škody. Pod pojmom následné škody sa rozumejú škody, ktoré vznikli na majetku 

v súvislosti so živelnou udalosťou napr. poškodenie alebo zničenie majetku pri prácach na zmiernenie škody a pod; 
g) v prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia len raz. Pod sériovou poistnou 

udalosťou sa pre účely tohto poistenia rozumie viac po sebe nasledujúcich škôd na jednej poistenej veci evidovanej 
pod jedným inventárnym číslom, ktoré majú spoločnú príčinnú súvislosť, 

h) záplavou sa pre účely tohto poistenia rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi 
v mieste poistenia, 

i) prívalom bahna sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie deštruktívne pôsobenie hmoty, s konzistenciou veľmi 
hustej tekutiny, pohybujúcej sa smerom na poistenú vec. Vznik prívalu bahna musí byť náhly a zapríčinený 
prírodnými vplyvmi, 

j) katastrofálnym dažd'om sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie vysoký úhrn zrážok, spadnutých za relatívne 
krátky časový interval. Jeho intenzita sa určuje na základe Wussowovho empirického vzťahu, 

k) poistenie pre prípad poškodenia veci vodou z vodovodného zariadenia zahfňa aj škody vzniknuté vo vnútri budovy na 
privádzacom vodovodnom potrubí vrátane zariadení pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane zariadeni 
pripojených na potrubie, potrubí klimatizačných zariadeni, potrubí horúcovodného alebo parného kúrenia, 
teplovodných čerpadiel, solárnych systémov, pokiaľ ku škode dôjde následkom zamrznutia potrubia, 

l) poisťovateľ nahradí do sumy 100.000 EUR za jednu poistnú udalosť: 
- náklady nevyhnutné na stavebné úpravy, demontáž a remontáž ostatných nepoškodených poistených veci, 

vynaložené v súvislosti so znovuobstaraním alebo opravou veci poškodených, zničených alebo stratených 
pri poistnej udalosti, 

- náklady na hľadanie pri činy škody, náklady na zemné a výkopové práce, 
- náklady na posudkového znalca, 

m) poisťovateľ nahradí do sumy 100.000 EUR za jednu poistnú udalosť nevyhnutné náklady, ktoré je nutné vynaložiť pri 
oprave aJebo znovunadobudnutí poistenej veci, z dôvodu: 

- zachovania pôvodných umeleckých a historických stavebných materiálov 
- použitia takých technologických postupov, na základe ktorých sa zachová jej umelecký alebo historický 

charakter, 
- výroby porovnateľného umeleckého alebo historického predmetu alebo stavebnej súčasti. 

Pre účely poistenia majetku pre prípad škôd spôsobených odcudzením sa na účely tejto rámcovej dohody osobitnými 
poistnými dojednaniami rozumejú: 
a) poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné konanie smerovalo 

k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, pripadne proti osobe poistníka, jeho pracovn!kovi alebo inej osobe. 
Za iné osoby sa považujú pracovníci právnych subjektov, organizácií a útvarov (napr. zmluvnej SBS, ÚOÚČaDM 



MV SR a pod.), ktorí v mieste poistenia vykonávajú strážnu alebo infonnačnú činnosť, 
b) poistenie sa vzťahuje aj na: 

- vnútorný vandalizmus (zistený aj nezistený páchateľ), ktorý zahtňa úmyselné poškodenie alebo úmyselné 
zničenie poistenej veci, spáchané inou osobou ako poistníkom tým spôsobom, že táto osoba vnikne 
do chráneného priestoru, prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia, 

- vonkajší vandalizmus (zistený aj nezistený páchateľ), ktorý zahŕňa také prípady, ked' iná osoba ako 
poistnfk spácha úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie verejne pdstupnej poistenej veci. 

c) pri poistení na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia hodnota poistenej veci, uvedená v účtovnej 
evidencii poistnfka. Poisťovateľ nebude uplatňovať princfp podpo istenia, 

d) pre účely poistenia súboru cudzích umeleckých diel a zbierok, časovej cene zodpovedá cena jednotlivého diela alebo 
zbierky, uvedená v Zmluve o výpožičke, príp. v inom právne relevantnom dokumente, ktorým poistnfk deklaruje 
právo mať vec u seba alebo ju inak užívať. Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia, 

e) v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách poskytovať v nových cenách a v prípade 
totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, 
ktoré budú dosahovať výšku maximálne 40% zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci, 

f) pod pojmom "poistenie na l. riziko" sa rozumie "poistenie na l. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy". 
Ak v priebehu poistnej doby nastala poistná udalosť a poistnfkovi vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovateľ 
automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistnej doby. Obnovenie poistnej sumy poisťovateľ urobí stanovením 
doplatku poistného od tennínu vmiku poistnej udalosti do konca poistnej doby za vyčerpanú časť poistnej sumy 
zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistnej doby vždy 
v pôvodnej výške, 

g) poisťovateľ nahradí do sumy 20.000 EUR za jednu poistnú udalosť nevyhnutné náklady, ktoré je nutné vynaložiť pri 
oprave alebo znovunadobudnutí poistenej veci, z dôvodu: 

zachovania pôvodných umeleckých a historických materiálov, 
použitia takých technologických postupov, na základe ktorých sa zachová jej umelecký alebo historický 
charakter, 
výroby porovnateľného umeleckého alebo historického predmetu alebo stavebnej súčasti. 

Pre ú~ely poistenia majetku - strojov a elektroniky sa na účely tejto rámcovej dohody osobitnými poistnými dojednaniami 
rozumejú: 
a) pri poistení na časové ceny, časovej cene zodpovedá obstarávacia hodnota poistenej veci, uvedená v účtovnej 

evidencii poistnfka. Poisťovateľ nebude uplatňovať princíp pod poistenia, 
b) v prípade poistenia na časové ceny sa bude plnenie pri parciálnych škodách poskytovať v nových cenách a v prípade 

totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, 
ktoré budú dosahovať výšku maximálne 40% zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci, 

c) pod pojmom "poistenie na l. riziko" sa rozumie "poistenie na l. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy''. 
Ak v prfebehu poistnej doby nastala poistná udalosť a poistnfkovi vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovateľ 
automaticky obnovf poistnú sumu na zvyšok poistnej doby. Obnovenie poistnej sumy poisťovateľ urobí stanovením 
doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistnej doby za vyčerpanú časť poistnej sumy 
zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistnej doby vždy 
v pôvodnej výške, 

d) poisťovateľ nahradí do sublimitu 30.000 EUR za jednu poistnú udalosť: 
- náklady nevyhnutné na stavebné úpravy, demontáž a remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí, 

vynaložené v súvislosti so znovuobstaranfm alebo opravou vecí poškodených alebo zničených pri poistnej 
udalost~ 

- náklady na hľadanie pri činy škody, náklady na zemné a výkopové práce, 
- náklady na posudkového znalca, 

e) poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované v hardwarerovej časti riadiacej alebo regulačnej jednotky 
poistenej veci, ako aj na nosiče dát a záznamov vlastného programového vybavenia poistenej veci. 

Pre účely poistenia majetku pre prfpad poškodenia alebo zničenia skla sa na účely tejto rámcovej dohody osobitnými 
poistnými dojednaniami rozumejú: 
f) za súbor vlastného skla sa považujú ďalej vyšpecifikované hmotné veci, vo vlastníctve poistnika a to: 

- súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla všetkých druhov, vyplňajúceho vonkajšie otvory budov, 
vrátane nápisov (aplíkovaných priamo na sklo alebo vo forme nalepovacej fólie), bezpečnostných fólií a 
snímačov EZS, 

- súbor skiel (všetkých druhov) pultov, vitrfn, dverí a okien vo vnútri budovy, vrátane nápisov 
(aplikovaných priamo na sklo alebo vo forme nalepovacej fólie), 

- rám, v ktorom je sklo osadené, 
b) poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené prievanom, 
c) pod pojmom "poistenie na l. riziko" sa rozumie "poistenie na l. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy''. 

Ak v priebehu poistnej doby nastala poistná udalosť a poistnfkovi vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovateľ 



automaticky obnov! poistnú sumu na zvyšok poistnej doby. Obnovenie poistnej sumy poisťovateľ urobi stanovenlm 
doplatku poistného od terminu vzniku poistnej udalosti do konca poistnej doby za vyčerpanú časť poistnej sumy 
zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistnej doby vždy 
v pôvodnej výške. 

6. Územná platnosť poistenia majetku: 
a) Námestie Slobody l, Bratislava, ako aj všetky ostatné prevádzky a miesta, v ktorých je v zmysle účtovnej evidencie 

poistníka majetok umiestnený, 
b) pri poisteni notebookov, tlačiarní, diárov, mobilných telefónov a inej prenosnej elektroniky, sa výhradne pre účely 

poistenia pre prípad škôd spôsobených živelnou udalosťou a poistenia pre prípad škôd spôsobených odcudzením, 
rozširuje miesto poistenia o miesta: 

• pobytu alebo externého pracoviska zamestnanca poistníka, trvalého a prechodného bydliska zamestnanca 
poistníka a ubytovacieho zariadenia, v ktorom je zamestnanec poistnlka ubytovaný - všetko na územ! 
Slovenskej republiky, 

• pohybu motorového vozidla, vlaku, autobusu, lietadla, plavidla, ktorými sa U,~mestnanec poistnfka 
prepravuje - všetko na územi Slovenskej republiky. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že výška jednorázového poistného za celé poistenie majetku, ako aj za jednotlivé jeho časti, je 
záväzná a nemenná počas celej doby trvania poistenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že poistné bude hradené 
jednorázovo po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Poisťovateľ vykoná predpis - vyúčtovanie poistného pre dané poistné 
obdobie. 

Predmet a rozsah poistenia v§eobecnej zodpovednosti za ~kodu 

l. Predmetom poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu je všeobecná zodpovednosť poistnfka za škodu, spôsobenú pri 
činnostiach, uvedených v štatúte Úradu vlády Slovenskej republiky schválenom uznesením vlády Slovenskej republiky z 
12. mája 2010 č. 319, v zneni neskorších uznesení vlády SR až po č. 593 zo 14.decembra 2016, ako aj pri činnostiach 
vyplývajúcich poistnfkovi zo zákonov a rozhodnutí štátnych orgánov. 

2. Rozsah poistenia: 
a) náhrada poškodeným uplatnených a preukázaných nárokov na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému na zdraví 

a usmrtením a/alebo poškodením, zničením alebo stratou veci, ak poistník za takúto škodu zodpovedá podľa 
príslušných právnych predpisov. 

3. Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škody vzniknuté: 
a) počas výkonu vlastníckeho práva prevádzkou a správou nehnuteľností, ktoré poistník vlastní, pokiaľ za takúto škodu 

zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov, 
b) na nehnuteľnost~ ktorú si poistník požičal, prenajal alebo ju inak užíva, pokia!' za takúto škodu zodpovedá podľa 

príslušných právnych predpisov, 
c) na veciach hnuteľných, ktoré nie sú vlastníctvom poistnfka, ale poistník alebo z jeho poverenia a v jeho mene 

konajúce osoby ich prevzali, požičali, prenajali, užívajú ich z iného dôvodu alebo ich majú pod kontrolou, 
d) vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou, 
e) na zdraví alebo živote tretej osoby spôsobené výrobkom poistníka, ktorý obsahoval mikroorganizmy spôsobujúce 

infekčné ochorenie, 
t) na ušlom zisku tretej osoby, ktorý vznikol následkom škodovej udalosti krytej týmto poistením, 
g) na veciach zamestnancov poistníka (vrátane krádeže týchto vecí), ktoré si zamestnanec odložil pri plneni 

pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi na mieste na to určenom. Ak nie je také miesto určené, potom 
na mieste, kde sa obvykle odkladajú. 

h) na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho zariadenia (vrátane krádeže týchto vecí), 
i) na veciach, ktoré návštevník poistníka odložil na mieste na to určenom (vrátane krádeže týchto vecí). Ak nie je také 

miesto určené, potom na mieste, kde sa obvykle odkladajú, pokiaľ je prevádzková činnosť poistníka obvykle 
spojená s ich odkladaním. 

j) vynaloženlm nákladov obhajoby poistníka (príp. jeho zamestnanca) v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom 
konani vedenom proti poistn1kovi, 

k) vynaložením nákladov občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto konanie 
bolo potrebné na zistenie zodpovednosti poistníka alebo výšky plnenia poisťovateľa, pokiaľ je poistnfk povinný ich 
uhradiť, ako aj trovy právneho zastúpenia poistníka, 

l) vynaložením nákladov mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté poškodenému alebo jeho 
zástupcovi, pokiaľ je poistník povinný ich uhradiť. 



4. Zmluvné strany sa dohodli na územnej platnosti poistenia Geografické územie Európy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že: 
a) výška poistného je záväzná a nemenná p<>ČaS celej doby trvania poistenia, 
b) poistné bude hradené jednorázovo po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Poisťovateľ vykoná predpis - vyúčtovanie 

poistného pre dané poistné obdobie. 



Príloha č. 2 k PZ č. 411 026 429 Predmety poistenia, poistné sumy, spoluúčasti 

Predmet poistenia pre prfpad škôd spôsobených živelnou udalosťou, poistné sumy a spoluúčasti 

Predmet poistenia pre prípad škôd spôsobených živelnou udalosťou , poistné sumy a spoluúčasti: 

Predmet poistenia 
Poistná suma 

Spôsob poistenia 
Spoluúčast' 

(EUR) (EUR) 

súbor nehnuteľného majetku 56 430 357 

účtovne nezaradený majetok l 381317 
časová cena 

súbor hnuteľného majetku 3 421 137 
súbor strojov, prístrojov a zariadení 18 238 960 

súbor zásob 272 852 nová cena 

- stavebné úpravy, odpratávacie, demolačné, 

de a remontážne náklady 
- náklady na hľadanie príčiny škody, na zemné 

a výkopové práce 100 000 
- náklady na hľadanie príčiny škody, na zemné 

a výkopové práce 330 

- náklady na posudkového malca 
l. riziko 

nová cena 

- zachovanie pôvodných umeleckých 
a historických materiálov 

- použitie zodpovedajúcej technológie 100 000 
a pracovných postupov 

- výroba porovnateľného predmetu alebo 
stavebnej súčasti 

súbor umeleckých diel a zbierok (vlastné, aj cudzie 622 731 časová cena 
bez spoluúčasti 

prenajaté) a franšizy 



Predmet poistenia pre prípad škôd spôsobených odcudzením, poistné sumy a spoluúčasti 

Predmet poistenia pre prípad škôd spôsobených odcudzením, poistné sumy a spolu6časti: 

Predmet poistenia Poistná suma 
Spôsob poistenia 

Spoluúčast' 
(EUR) (EUR) 

stavebné súčasti nehnuteľného majetku 20000 
súbor hnuteľneno majetku 500 000 l.riziko 
súbor strojov, prístrojov a zariadení 100 000 časová cena 

súbor zásob 20000 

- zachovanie pôvodných umeleckých 165 
a historických materiálov 

- použitie zodpovedajúcej technológie 
20000 

l .riziko 
a pracovných postupov nová cena 

- výroba porovnateľného predmetu alebo 
stavebnej súčasti 

súbor umeleckých diel a zbierok (vlastné, aj cudzie 
622 731 časová cena 

bez spoluúčasti 
prenajaté) a franšlzy 



Predmet poistenia strojov a elektroniky, poistné sumy a spoluúčasti 

Predmet poistenia strojov a elektroniky, poistné sumy a spoluúčasti: 

Predmet poistenia 
Poistná suma 

Spôsob poistenia 
Spoluúčast' 

(EUR) . (EUR) 

súbor strojov, prístrojov a zariaden( l 000 000 
l. riziko 

časová cena 

- stavebné úpravy, odpratávacie, demolačné, 
de a remontážne náklady 

- náklady na hľadanie príčiny škody, na zemné 
l. riziko 

330 
a výkopové práce 30 000 

nová cena - náklady na hľadanie príčiny škody, na zemné 
a výkopové práce 

- náklady na posudkového znalca 



Predmet poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, poistné sumy a spoluúčasti 

Predmet poistenia pre prípad po§kodenia alebo zni~enia skla, poistné sumy a spoluúčasti: 

Predmet poistenia 
Spôsob Poistná suma 

Spoluúčasť poistenia (EUR) 

Súbor vlastného skla l.rizíko 
IO 000 165 EUR nová cena 



Poistné sumy, limity plnenia a Jpoluúčasť poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu 

Poistné sumy, limity plnenia a spoluúčasť poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu: 

Poistná suma, 
Spoluúčasť 

limit, sublimit 
(EUR) (EUR) 

Jedna a všetky poistné udalosti počas poistného obd~bia (poistná suma) 300 000 165 

Hnuteľné veci prevzaté, požičané ... (sublimit plnenia) 30 000 
Infekčné ochorenia (sublimit plnenia) 30 000 

bez spoluúčasti 
Veci zamestnancov (sublimit plnenia) lO 000 

a franšfzy 

Veci ubytovaných osôb a návštevnfkov (sublimit plnenia) 20000 



VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb 

Binokl 
C.Wdnf ustnlYellia 

1. Pre poistenie miljeltu pmnidýdl a podnik.ljúcich fylid<ých osôb platia všeobe<oe 
záväzné pmne predpisy, tieto vfeobe<né poistné podmienky (ďalej len .VPI'--M") 
a zmklvné dojednanl<l, ktort sCr neoddelitelnou súčasťou poi5tnej zmluvy. 

2. VPP-M sa vztahují nilzmlwné poistenie majetku (ďalej k!<'l . poísteniej právnických 
alebo podníkajCrcich fyzidých os6b 'l)'la:Jn!viljťicich fi nn osť v súlade s prísluinými 
vSeobecne waznýml p~ymi predpismi. 

3. Pre IJUofy tohto poistenia je poisť!MI!(om AltiiW -SIO'IeOSka poisťovňa. a.s. Poistnílalm je 
osoba, ktorá s poisWviltcl"om uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je v poistnej zmlwe 
wedená podniiG!júa fyzW alebo pravniclt.í oso~ na ktorej majetok sa !DID poistenie 
Vlťai"Kije. 

č"nok2 
Polstnf rizika 

1. Poistenie je mo!n6 dojednať pre jednotlívé riZika, resp. ich skupiny uvedené v ~nkoch 
l - 9 VPP-M. Poistenia kr)ie len tie jednotlivé riziká. ptipadnl! skupiny rizik. ktorých 
poistenie je v poistnej zmluve dojednané. 

2. Poistenie sa vzťai"Kije na predmet poistenia tiež vtedy, ak bol pofkodený, zniél!ný alebo 
stratený v prltinnej súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá bola spôsobená riZikom 
dojednaným v poistnej zmluve. 

Cllnok3 
Škody spôsobenfl pofiarom. 6derorn blestru. 

výbuchom alebo~ ľ~l1 

1. Poistenému vznikne privo na poistne plnenie, ak fkoda na poistenej V&i bola 
spôsobená: 
a) po!iarom. 
b) 6derom bltslaJ. 
c) v)buchom, 
d) pádo:n ľtetadla. 

2. Podla VPI'-M sa povi12uje: 
a) za poliar ohd\, ktorý sa vlastnou silou nekontrolovaterne rozšíril mimo UfČeného 

ohnislca. 
b) za 6der bledcu btlprostrtdné pôsobenie elll!rgie blesku alebo teploty jeho Yýboj~ 

na poistenCr VI!C so zanechanlrn st6p na poistenej veci. 
c) za vjbuch náhly n~ pnejw tlakovej sily s~aj(Jd v rozpínavosti plynov alebo 

p.lr (explózi.J), 
d) za pAci lieudl<l náraz ~~Go zrOtenle lietadla s pos.ldkou. jeho častí alebo íeho 

nikladu. 

3. Poistenie sa nevzťahuje na ~ko<tf spôsobené: 
a) skratom, ak sa pla mel\, ktorý vznikol slcratom, ďalej nero:diril 
b) tienim. 
c) vystavenlm VI!Ci Cr!itkovému ohli u a teplu, 
d) prepätlm alebo indukciou na elektrických alebo elfktnonických zariadenladl, 
e) cielenou explóziou pri tr11acich pr kach a podobných prácach. 
l) explóziou v spalovacom priestore spalovackh motorov alebo v lných zariadeniach. 

v ktorých sa energia výbuchu cieľavedome využfva. 

člinok-4 
Škody spôsobené vfchrlcou alebo krupobitím 

1. Poistenému vznikne prava na poistné plnenie, ak škoda na poistenej ved bola 
spôsobená: 
a) víchriCOLI 
b) krupobitím. 

2. Pod ra VPI'-M sa povil!uje: 
a) za vídlrlru prúdenie vzduchu dosai"Kij(Jce v mieste poistenia rýchlost minimálne 

75 km/h (resp. 20,8 mfs). Ak nemala byť rýchlosť prúdenia vzduchu zistena. 
poskytne poisťovatel poistné plnenie za lkodu spôsobenú víchricou, ak poistený 
preuká!e. fe pohyb vzduchu v bezprostrednom okolf miesta poistenia spj!sobil 
škody na suvbkh alebo na veciach rovnako odolných, ktoré boli v čase 
bezprostredne pred poi$1.- ~loslou v bezchybnom ~ za škoO..o spôsobenú 
vlchriaJu sa pova!uje aj vrhnutie predmetu na poistenú vec bezprostredne 
zaprlt"lllené pôsobenim vtdlrU, 

b) za laupollit!e )aY. pri ktorom kúsky radu vytvorené v atmosféle dopadajú na poistenú 
vec. 

3. Poistenie sa nevzťahuje n1 nudy sp6sobené vnilolutím atmosférických zrl!ok a!ebo 
nečistôt do budovy, ak k nemu neprišlo vplyvom pMkodenia stavebných sOC4stí 
následkom vlchrice alebo krupobkia. 

člinokS 
Skocly spôsobene !lvelnou Lldalosťou 

1. Poisttnému vznikne právo na poistné plnenie, ak ~koda na poistenej veci bola 
spôsoben a: 
a) povodňou, záplavou. 
b) zemetrasenim. 
c) výbuchom sopky. 
d) zosuvom pôdy, 
e) lavinou alebo tarchou snehu. 

2. Podfa VPP-M sa po~: 
a) za povodell zaplovenie m~sta poistenia vodou, ktorá sa vyliala z brehov 

povrcllO\Iého vodstva. U ohradzovantho vodného toku sa za breh vodného roku 
pov duje teleso hrádze. 

b) za dpl;rw vytvorenie s(ivislej vodnej plochy, l<torn urfitú dobu stojí alebo prúdi 
v mieste poistenii a kto~ bolo sp6sobené ptlrodnýrni vplyvmi. 

2.1 Poistenie sa nevzťihuje n1 Jko<tf spaSDbené: 
a) vodou z vodOYOdnéoo zoariadeni1 v zmysle ď.6 týchto VPI'-M. 
b) spätným vystúpenlm ~vody z ~jn~oo lcanaľizačného potrubía. okrem 

ptipidov, kedy bolo toto vyst~nit sp6sobené poYOdlíou alebo dplavou. 
c) vodou zo flabov alebo zvodov odv~dujúcich atmosté~ zrUky, 
d) ~ním hladiny podremnej vody, ktoré nebolo spôsobené povcdňou alebo 

záplavou, 
e) vnilmutim atmosférlckjth zralok alebo nelSstOt do budo\y, ak k nemu dol lo inak 

než vplyvom poikodenia stavebných súčasti povodoiou alebo lá plavou. 

2.2 Poisten9 je povinný zabezpe~iť: 
a) plnú príetoCnost oclvadzacleho potrubia kanal!zatie, 
b) inita16ciu uzáverov zabra~ujCJcich spätnému vystúpeniu vody ziG!nalizácie. 
c) v priestoroch budovy, ktoré letia na úrovni alebo pod úrovňou prizemného podliúii\ 

uloženie zásob a veci charakteru zásob minimálne 12 cm nad úrovňou podlahy. 

3. Podla VPP-M sa za zemetrasenie pova!ujú otrasy zemského povrchu vyvolané 
geofyzíkAinymi procesmi vo vn(otri Zeme. Polstl!nil! sa Vlťahuje na lkody spôsobené 
zemetrasenfm, ktorého účinky dosiohnu v mieste poistenia minirnAine 6. stupeň 
makroselzmlckeJ stupnice zemetrasenia EMS 98 (Európska makroseizmická stupnica). 

4. Podla VP P-M sa za výbuch sopky považuje woľntnie tlaku pola s vytvorenia otvoru 
v zemskej k6r~ ktoré je spnev6dzané výtokom lávy alebo vyvrlmutim popola, iných 
mate~lov alebo plynov. 

5. Podla VPP-111 sá za zosuv p6dy povab<je prirodnými vplyvmi zapr!Cinené náhle ZOillnutiE 
alebo rrútenie pôdy, zeminy alfbo skal 
Poistenie sa nevztahuje na lkody spOsobené: 
a) zosúvanlm alebo zrúti nim pôdy, rem ony alebo stal zaprĎII!ný-n alcoWomk lJdsiiDu 

linnosťou, 

b) sadanlm pedy. 
c) zostNOm plldy, ttorj sa s ohl"adom na situáciu v mieste poistenia dá p<edpoldadať

t.j. jeho výskyt bollaste)fl ako jedtntlit za desa( rokov pred datlmlm vzniku škody. 

6. Podl"a VPP-M sa povaiu)e: 
a) za lavlnu zosuv snehowj alebo radovej vmvy z prlrodných svahov. 
b) za ťarchu w/1o pofkodeníe alebo znoeenle poistenej veci nadmernou tan:hou 

snehu. n.lmruy alebo ~dovej vrstvy. Za nadmernú t.lrchu snehu, na mrazy alebo 
l'adovej vrstvy sa pova!uíe z.afafenie stavebnej konitrukáe presahujúce normou 
stanovent hodnoty. 

mnolc6 
Škody sp6soben' vodou z vodovodného zariadenia 

1. Poistenému vznikne privo na poistne plnenoe. ak ~koda na poiste11ej veci bola 
spôsobená YOdou, kvapalinou alebo patou unilcajúcou z niektorého z nasledovných 
zariadení (ďalej len "vodovodné zariadenie"): 
a) privádzacie alebo odv3dzacie potrubie vodovodn~ho alebo kanarozačného 

syst~mu vrátilne anmatúr alebo iného s ním prepojeného zariadenia, 
b) vykurovat'i. klimatizačný alebo solárny systém. vrátane armat6r alebo iného s nim 

prepo)eného zariadenia, 
c) sprlnlclerové alebo Iné automatitk6 zariadenie požiarnej ochrany, 
d) zvody odvádzajúce atmosférické zrUky vrátane armatúr alebo iného s nimi 

prepo)eného zariadenia, ktorf sa nachádz.ajú YO vnútri budovy, 
e) akvirium s objemom min. 50 litrov. 

2. Ak predmetom pof!teni<l je budova, poiStenie sa vzťahuje aj na nasledovné súčasti 
budovy pollcodenol alebo znlčl!né prasknutím: 
a) privádzacie alebo odpadovt potrubie vodOYOdnolho alebo lcanalizafného systéroo 

vrátane armatúr, 
b) potrubie vykurovacieho, klimatlzaeného a lebo solárneho systému vrátane 

armatúr a vykurovacich telies, 
c) sprinklero'd alebo iné automatíclc6 zariadenie poii;,mej ochrany, 
d) zvody (vratane arm.1túr) ocMdu)úce atmosltrické zráfky. ktoré sa nachädzajú 

vo vnútJi budovy. 

3. Poistenie sa nevzťahuje na lko<tf sp6sobeM: 
a) sparným vystúpením odpadovej vedy zvenejného IG!naizačného potrubia, 
b) prhykonáwnl tlalcovýth skťdok. opravy alebo 6drfby vodovodného zaria<lenía, 
c) sadanlm plldy. ak bolo sp05obené inak nez vodou unikajúaou z vodovodného 

z;riadeniil, 
d) vynalolenými nákladmi n1 uniknutú vodu alebo médium, 
e) na vodovodnom Zllriac!enl následkom jeho poSkodenla llldskou onoosťou alebo 

prirodzeným opotrebením; za po!kodenie !Udskou črnnostou sa povafuje prevft.Jníe, 
prerazenie a pod. il za prirodzenl opotrabenlesa pova!oje korózia. erózia. vplyv 
hndre, piesn\ Mb, hniloby a pod. 

f) vodou unika)Ocou zo st~ch !labov a vorne vedúcich wnkajšich zvodov, 
g) kondenzovanou vodou alebo médiom. bez pMkodenia vodovodného za~iadenia. 

4. Poisten9 je povinný: 
' a) udrtiava( vodovodné zariadenia v prevadzkyschopnom stave a zabezpe{iť ich 

pravidelnú kontrolu. 
b) z;Jbozpe(oť v priestoroch budovy. ktoré lefia na úrovni alebo pod úrovňou 

prlzemneho podlažia. ulofenie zósob a ved charakteru úsob minimálne 12 ern 
nad úrovňou podlahy, 



c) v chladnom období zaistiť primeran~ vykurovanie budovy, 
d) v prfpade nulflosti uzatvoriť p(NOd vody a vypustiť potrubie. 

čllnok7 
Slcody sp&obeni lcridefou.ICopelou 3lebo Vilndafizmom 

1. Poistenému vznikne p~vo na poistné plnenie, ak Jkoda na poistenej veci bola 
spôsoben l: 
a) kr.lde!ou, 
b) lí:pefou v mitSte poistenia. 
c) ~petou pri preprave poi.stených veci vymenovan9cfl v (1. 10, ods. 3, písm. b) 

VPN-4. (~leJien .lúfl@f pri preprave) 
d) vondalizmom. 

2. Podla VPP·M sa za krade! povatu)e zmocnenie sa poistenej veci vlámaním alebo 
prekona nim pretážky: 

2.1 za viAmanle sa považuje: 
a) vniknutie páchatela do miesta poll!enia tal<. že ho otvoril: 

u) Mtrojom,l:mfýni!je urtený na~ riadne otvorenie. 
a.b) Jnfm preuk:Wterne nbilným spôsobom. 
u) kltcom určeným na jeho rÍildlle otvorenie, ktorfho sa zmocnH vlámanlm 

aldlo lúpežou. 
b) ...,lknutie ~chatefa do trezora, ktorého obsah je poistený, tal<. fe ho otvOril: 

b.a) n.istrojom alebo spôsobom, ktorý nie je určený na jeho riadne oi\'Orenie, 
b.b) spôsobom alebo kľúčom ulteným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa 

zmocnil: 
• v!Mnanín do úschovného objektu, ktotý je zabezpeä!n9 minimálne tak 

ako trezor, v ktorom sú ulofent poistené vec4 
• vllmanim do úschovného objektu uzamykatefného minimálne dvomi 

dm kam l ktorých tručt sú uložené oddelene mimo m.esta poistenia, 
• lúpeiou. 

U Za prekonanie pretll:ky sa povatu)e: 
a) preuUzateľné prekonanie preU!ky alebo opatrenia chrániaceho poistenú vec 

pred krSdeiou. 
b) ulrytie sa pllchatera v mieste polstenia a zanechanie stôp dokazu)údch jeho 

ne povolenú prilomnost v mieste poistenia. 

3. PodfaVPP·Msaza lúpetvmieste~ia považuje zmocnenie sa veci páchate::Om: 
a) poulitlm násiU. alebo hrozby bezprostredného násilia proti poistenému alebo 

jeho zästupCI)V~ 
b) V)'Ulklm mlfeného odporu poisteMho alebo jeho zásrupru v dOsledku jeho fyzlcUho 

oslabenia po nehode (nie v pr115nnej súvislosti s vedonným pof~lm alkoholu. drog 
alebo zneu!ltfm liekov) alebo v d6s1edku inej pr'lčiny, za ktorú nem6fe byť 
zodpovedný. 

Za zástupcu poisteného sa povafujú jeho zamestnanci. osoby, ktorým poistený 
zveril poisteni veci alebo osoby povereni Slrážením miesta poístenia. 

4. Podra VP1'·M sa za lúpež pri preprave povaluje zmocnenie sa poistenej veci 
pádlatelóm: 
a) spBsobom uvedeným v ods. 3 tohto llánku, 
b) vydiera nim poisteného alebo jeho zástupcu ~nlv•Joceho prepravu, 
c) uvedením poisteného do omylu alebo využitím omylu poistentho alebo jeho 

z1s1upcu vykonMj(Jceho prepravu. 
Za zástupcu poisteného sa povduj{l jeho zamestnanci, osoby, ktorým poistený zvenl 
poistené veci alebo osoby poverené stralením poistených prepravova~ vecí. 

5. Pod ra VP1'-M sa za vandalizmus povafuje polkodenie alebo zničenie poistenej veci 
páchatelom v súvislosti s ~efou alebo lúpežou v mieste poistenia a dalej ak príde 
k poškodeniu alebo znKe!liu poistenej veci pri pokuse o vykonanie člnov uvedených 
v ods. 1 tohtQ článku pod písm. a) alebo b). 

6. Poistl!llie "' nevzťahuje na: 
a) nGdy spôsobené úmyselným konan Im z~pcov poisteného, ok toto konaníe bolo 

uskutoälené v mieste poistenia po(.1s doby, kedy in bol umožnený prfslup 
do miesta poistenia, 

b) lúpe! pri preprave ~návan~j rn1 z~klade prtpravnej zmluvy. 
Za zbtupcu poisteného sa pova!ujQ jeho zamestnanc\ osoby, ktorým poistený 
zveril poisten~ ved alebo osoby poverené strážením miesta poistenia. 

7. Poistený je povinný v pripade stri ty krúCa od vstupllýdl dverí do miesta poistenia alebo 
od úschovn~o objektu. kde sú poistené veci uložené v sťilade s dojednanými 
podmienkami, bezodkladne zabezpečiť v9menu exisllJ;:iceho z~mku iným ookDm 
minimálne rovnakhho druhu a l:vality. 

(ianok8 
~kody spôsobené ná11zom vozidla, dymom, 

rbovou ..tnou altbo pldom ~metov 

1. Poimm!mu vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola 
spôsobená: 
a) nA razom vozidla. 
b) dymom. 
c) rázovou vlnou, 
d) ~om predmetov. 

2. Podra VPP·M sa za škodu spôsoben6 námom vozid~ pova!uje poškodenie alebo 
znitenie poisteneJ veci priamym stretom s vozidlom alebo jeho náldadom alebo 
vrhnutím pr!dmetu zapričineným priimym stretom s vozidlom a!ebo jeho nakladom 
pri dopr.Mlcj nehode. 

Poistenie sa neVIťahuje na !kody spôsobené: 
a) wzldlami prevádzkovanými poisteným, 
b) na vozidlich samotných a na ich náklade. 

3. Podľa VPP-M sa za llcodu spôsobeoo dymom považuje také polkodenie alebo znä!nle 
poistenej veci. ktoré spôsobil dym náhle uniknutý v d&iedku ~ zo zariadení 
n1 ..ylo..nlvanie,sperovanie, varenie alebo su!enie, ktoré sa nacháduj(i v mieste poistenia. 

4. Pd VPP-M ~u noclJ spôsobenú rázoo;ou ~nou povafuje ~nie alebo märue 
poisterJej vecí sp6sobené rázovou vlnou vzniknutou pri prelete nadzvulcového Jie>..adfa. 
ktoré prekročilo rýchlosť ZIIUku. 

5. Pre ú<ely tohto poistenia sa za škodu spOsobenú ~dom predmetov rlil poistenú vec 
povafuje poJkodenle alebo zničenie poistenej veci spôsobené padom ~romov, stožiarov 
alebo iných predmetov, ktoré nie sú súlasfou poškodených poistených veci. Pádom sa 
pre úlely tohto poistenia rozumie taký pád stromu. stožiaru alebo iného predmetu, 
ktolý ma znaky vornillo pádu spôsobeného zemskou grariláoou. 

Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené padom stromov, stožlilrov alebo iných 
predmetov npriéllll!llým akoukolilek lJdskou annosťou. 

~3nok9 
Polkodenie alebo Z!VčeOO! slda 

1. Poistenému vznikne p~ na poistn~ plnenie, akšlcoda na poimnom sldevrátlne fólií 
a rámu. v ktorom je oSidené (ďalej len .sklo} bola spôsobená jMo rozbitím. 

2. Podľa VPP·M sa za rozbitie skla pova!uje po!kodenie skla akoukoiVek náhodnou 
udalosťou, ktor~ nie je vo VPP-M. zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve 
vylúčená. 

3. Poistenie sa nevztahuje na: 
a) lkody sp6sobené poštriabGním povrchu skla, 
b) rozbitie tlda, ktoré nastalo v čase jeho demontáži! alebo inštaläcie, 
c) ilcody spôsoben~ lcrádežou alebo stratou skla. 

4. Poistený je povinný: 
a) udržiavať usklenie v riadnom technickom stave. 
b) nevystavovať sklo sálavému teplu alebo priamemu ohňu (napr. pri rozmrazovanl 

alebo odstra !\ovani náterov). 

č~nok10 
Predmet poiSienia 

1. Predmetom poistenia so .ro vo vlaslflktve poisteného, špecifikovlni v pc>Gtnej vnluve 
pod ra jednotlivých poloilek. 

2. Aleje v poistnej zmlwa dojednané, vzťahuje sa poistenie aj na veci ve vlastn !ave a.dzich 
osôb, Jen ak Ich poistený u!íva alebo ich prevzal pri poskytovan! sltňby na úklade 
písomnej zmluvy. 

3. Polóaf!W je v poistnej zmluve dojednané Inak, poiste!W sa nevzťalluje na: 
a) nosiče d6t a obnovu d~ a wnamov výrobnej a prevádzkovej dokumentácie 

na nich ulofených, 
b) peniaze, llstimé cenné papiere, ceniny, d11hé kovy a iné cennosti (zlato, SUiebro, 

platina. per1y, drahokamy, polodrahokamy, slonovina aleboyýrobly z nich, náramkové 
a vredové hodinky s nákupnou hodnotou vyššou ako 200 EUR za kus). 

c) ved umelecke~ zberate&ke~ historickej hodnoty alebo starofitnost\ 
d) výstavné modely, vzory, protocypy, ellponäty a výrobné zarildenla nepoužitelné 

pre štandardnú produkriu. 
e) veciosobiW'j potreby zamestnancov. ktoré sa ~nosia do zamestnania avec4 

ktoré boN urnestNnCOm na nWslo poistenia prinesené na žiadosť alebo so súhlasom 
zamestnávate la v súvislosti s plne nim pracovných úloh. 

f) stavebné úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje náklady v priestorod\ ktore ~díva 
na ~ade nájomnej zmluvy, 

g) náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalostl vrátane strhootla 
stojacich Cast~ odvoz sutiny a iných zvylkov na najbifiiu sld.ldku a na ich uloženie 
alebo zniCenle. 

h) náklady na demontáž alebo remonUl ostatných nepo!kodenfch poísten)'Ch ved 
a na stavebné úpravy ~nané v sú-.rislosti so zmwuzaobst.lraním alebo opravou 
vecí pošlcodenýctl, zničených alebo stratených pri polstnej uda'ostl 

i) náklady na zamedzenie alebo skrlltenie prerušenia prevac!zky následkom poistneJ 
udalosti. 

4. Pokiar nie je v poistnej zmluve dojednané inak. poistenie pre pripad lkôd spôsobených 
v!chricou alebo krupobitím v zmysle čl. 4 VP1'-M sa nevzťahuje na: 
a) veci umiestnené na vonkaj!ej strane budovy (napr. firemné štíty, reklamné tabule. 

marltízy, antéme systémy, vonka)Jit osvetlenie, vonkajSie vedenie vritane 
podpOfných konštrukcii). 

b) hnuteN ved nKhadzaj(Ja sa na vol'nom priestranstve. 

s. Poldarnie je v poistnej zmluve dojednané inak. poistenie pre prípad Jk6d spôsobených 
kr~deiou, lúpe lou alebo vandalizmom v zmysle a 7 VPP-M sa nevzťahuje na: 
a) automaty na vhadzovanie minci a na automaty na vyd~vanle a vymieňanie pellazl 

vrátane ich obsahu. 
b) daň z pridJnej hodnoty,lc!orúje poistený povinný v zmysle úkona vrótiťdo!~Atneho 

rozpočtu Slovenskej republilcy za polstent .ed v pripade poistnej uda!ostL 
c) náklady na oclsm\nenie štDd na stMbných súčastiach nehlluternosti poškodenjd\ 

zničených alebo stratených pri poistnej udalosti. 
d) náklady n;1 rymenu zámkov vstupných dverí do budovy v mie<ste poisuma. ak 

prišlo k po!kodeniu, zniteniu alebo str~te krúu v dôsledku udalosti definovanej 
v čl. 7,ods. 1, plsm. a) afd) VPP•M a to aj mimo miesta poistenia. 

e) náklady na Y9menu zámkov dvel'f od trezOfov a trezorových miestnosti v mieste 
poistenia, ak pri! lo k poškodeniu, zničeniu alebo suate trula v dôsledku udalosti 
definovan.; v lt 7, ods. 1, písm. a) ,lf d) VP P-M a to aj mimo miesta poistenia. 

6. Poklar nie je v po1stnej zmluve dojednan~ Inak, poísunie pre plfpad !kôd na skle 
sp6sobených rozbitím v Zlll)'Sie ď. 9 VPP-M sa nevzťahuje na: 
a) sklené časti hnutei'ných vecí (napr. zasklenie nábytku. zrlcadl~ osvetlovacie te~ 

stlokeramicU varné plochy a pod.}, 
b) ved umiestnené na vonkaj!ej strane budovy (napr. firemno! !tlty, reklamné tabule, 

vonka~ie osvetlenie a pod.). 
c) náldady na ~Inu povrchovú úpravu zasklenia (napr. mal>a. plsmo,lept a pod.}, 



d) náldady na provlz6muopravu ra.sklenía. 
e) náklady na leJenie alebo podobné pofTIO(né prostriedky nutné na uslrutolnenie 

opravy zaskleni.l, 
l) náklady na mon!Al a demontáž stavebných súČ<Isti nutnú na uskutočnenie opravy 

zasklenia (napr, ochran~ch mrefí, mar1cíz, uz.1verov okien a pod.). 

7. Poiiten ie sa nevzťahuje na: 
a) wzcidlj, ktoré sú vyrobené alebo schválené ~ !'á~ prevád21cy v premävlr:e 

na pozemnýdl komuniltklkh a podliehajú prihl.\seniu do evidencie vozid'.el, 
b) plavidla, lietadlt Pflpadne i1é zariadenia schopné pohybu v atmosfére, 
c) software a datab~zy (idajov, 
d) vodst\10, p6du, polia, lesy, zívé hospod~rske zvieratá. nepozberané 

pofnohospodánke plodiny, ovocné dreviny, pozboran6 polnohospodárske plodiny 
uskladnené na varnom priestranstve. produkty fivOCIJnej výroby uskladnené 
na vofnom prtestransr:ve, 

e) náldady na dekontamináciu pôdy a vody, 
l} vrtné vefe vrátane prísl:.~lensr:va. 
g) po~emné komunik4~ (diarni~. cesty, miestn• komunlk4de, ~lové 

komunikacie) vra!Jne mostov, nadjazcdov, tunelov, nadchodov a podchodov, 
h) a:ómové elektr4rne a zariaclenla na prípravu jadrového paliva pre tieiD elektrárne. 

v.átane prlsl~o\ 
ij wc~ ktoré sú dlhodobo llllyYIJŽÍterné alebo 111!11)\Jflvani, 
j) rozvody elelctriny, plynu, vody, tepla a elektroníclcé komunilcablé siete, pokia!' nie sú 

SIÍČaStllU predmetu pois:e11ia. 

Bánok11 
Vleobecn6 výfuky z poistenia 

1. Polsr:enie sa nevzťahuje na ~ody alebo n~klady akejkol'vek povahy spôsobené, 
vyplývajúce l/ zo alebo vznilcnuté v príännej súvíslosri S/so: 
a) vojnollými udalostam~ vyhlá~im vojnového stavu alebo llýnimofného sr:avu. 

napadntdm illebo 5nom wnkajšieho nepriatera. nepriatel'skej alccie (bez ohtidu 
na to, a bola vojna vypovedaná alebo nie), 

b) revolúcil!u, p!Mtanlm. vzburou, ilatnym alebo vojenským pt'evratom. obCoanskou 
wjnou, demonftraciou. zabavenim. povinnostaml ulol~eyml pri obrane ~~tu 
(napr. poskytnutím vecných prostriedkov na plnenit Qtoh obrany š~tu), alebo 
represívnymi zásahmi it~tnydl of9ánov, 

c) vnťitornými nepokojmi, ~!rajkom, výlukou, 
d) aj(ýml<ol';ek teroristickým anom; vyleiená je taktie l Skoda spôsobená pri vykonávani 

opatreni na kontrolu. prMOCiu, potlačenie alebo inak sa vzta!MJjúca k terorislickému 
anu; pre účely tohlll poistenia teroristický ďn znamen~ án zahrňujúd, ale nie 
obmeduný na poullie sity alebo nás11ia Ol/alebo jeho hrozby osobou alebo skupinou 
osôb. konajúdeh sllllOStcltne alebo" mene alebo v spoJeni s akoukoiWk Of9illlÍÚCÍOU 
alebo vládou. vykonaný z politicltjd\ nábofenských. ideologidjdl alebo inýth 
podobných pohnCrtol(. s Cimyslom ~it vládu a/alebo zastraflt obyvatel'stvo 
alebo jeho čast. 

e) jadrowu energiou alebo jadro.ým ziarenim akéhokoMk dnuhu alebo rádioaklívnou 
kontaminádou. 

f) banskými rizlkam~ 
9) z!le(iitením.zamorenlm. kontamln~ciouwátane presakovania, 
h) úmyselným konanlm, úmyselným opomenutím konania, alebo >~.edomou 

nedbanlivosťou poisteného alebo inej osoby konijťicej na podnet poiSteného. 
o-.oby bllzkej potsrenému alebo osoby žijú<:ej s poiste~m v spoločnej domácnost~ 

článok 12 
Miesto poisUnla 

1. Miestom poistenia je budova, miesr:nosť alebo mi@sto nachádzajúce sa na územi 
Slovenskej republiky, vymedztné v poistnej zmiiNe adresou 11ebo katastrálnym územlm 
s číslom parcely (pozemku), kde sa poistené ved nach.M!zajú. ak nie je dalej w VPP-M 
alebo v poistnej zmluve dojednané inak. 

2. Poistenie sa vzťahuje aj na Iné miesto (n~hradné miesto) ako miesto poistenia uvedené 
v poistnej zmluve, pokfar polste11ý na nevyhnutnú dobu premlestni poistené veci 
z d6vodu bezpros~ hroziacej alebo ul' vzniknutej poistnej udaloS!i. Poisr:enie sa 
na náhradné miesto vztahu.)t odo dňa premiestnenia poistených vect len ak poistený 
ozn~mi poisťovaterovi adresu tohto miesta a zolllam premiestnených veci 
do 14 kalendárnych dni od Ich premiestnenia. 

3. Miestom poistenia prevecivymenovanévd lO, ods. 3. plsm a) ab) VPP·M sú úschovné 
obj~kty alebo trezory uvedené ~ zm!uvnýth dojednaniach, nacMduj~e sa 
v mieste poistenia uvedenom v pocstne1 mluve. Trezory musoa splfiaf podmoenku 
klasifikácie podľa prlslu~nej technickej normy. 

4. Miutom poistenia pre Pfepravované veci poistené pre prlpad l(ipeže v zmysle 
čl. 7, ods. 1, pism. c) VPP-M je (izemie Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej 
zmluve uvedené inak. 

člinok13 
Vznik il zínilc pcmtenía 

1. ~as. na ktorý sa dojedn' pomenie, je poistná doba. Časť poistnej doby dohodnutá 
v poistnej zmluve, za ktoru sa plaU poistné, je poistné obdobie. Pri krnlltodo~h 
poisteniach (poistná doba kradoa ako jeden rok) sú pols~ doba 1 poistné obdoboe 
totožné. 

2. Poistenie môže byt dojednané na dobu neurčitú alebo na dobu určitú. 

l. Poistenie vznikA pr;ým dl\om nasledujúcim (od 00:00 hod.) po dni uzavretia poistnej 
zmluvy, pokia( nie je v poistnej zmluve dojednané inak. 

4. Poistenie zcanikne pre neplatenie poiitnétoo: 
a) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné n~bolo zaplatené 

do trOch mesiacOY odo dlli jeho splatnosti, 
b) ak poistné za d'allie poistné obdobie. nebolo zapl'!lené do jedného ~esiaca odo 

dňa do!UW1ia výzvy polsťovatel'a na J•ho zaplatenoe, ak nebolo po ostne zaplatené 
pred doručen im tejto výriy. Výzva poisťovatefa olnahuje upozornenie, ie poistenie 
zanikne. ak nebude zaplatené. . 

Poistenie zanikne pt'e neplatenie aj v prlpade. ak bola zaplatená len časť poostnéllo. 

S. Poistenie zanikne výpoveďou: 
a) jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmkNy. 

Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne, 
b) ku koncu poistného obdobia: výpoveď sa musi dať aspoi\ 6 týždňov pred jeho 

uplynutlm. 
c) jednej zo zmluvn9ch strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poiitného 

plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota Jf! osemdenná. jej uplynutím 
poistenie zanilcne. 

d) do dYOch ll'le$ÍiiCOV odo~ kedy sa poisťoviitel dozvedel o zm4!lle v skut0ČI10Stiad\ 
ktoré boli podkladom pri uzayieraní poistnej zmkNy, pokiar zmluvné strany 
neakceptujú IM!dené zmeny úpra1100 poistnej zmi~Ny, poistenie v takom pripade 
zanikne doručen im ~ede druhej zmluvnej strane. 

6. Poistenie zanikne odmietnutím poístnélto plnenia v zmysle B. 16, ods. 11 VPP-M. 

7. Poístenie zanikne odstťipenlm od poistnej zmluvy pri vedomom poru!l!fli povinnosti 
uvedených v čl. 20. ods. 1. plsm. b), ak pri pravdivom a CJplnom zodpovedaniotáwkby 
poisťovatel poistne. =lwu neuzavrel. Toto právo môže poistova~l' uplatnil' do troch 
mesiacov odo dňa. ked' takú sltuto!nosťzistiL inak práw zanikne. 

8. Poistenie zanikne: 
~) uplynutím doby, na l:toru bolo dojednané (poistenie dojednané na dobu určitú). 
b) ak odpadne mofnos(. fe poisw udalosť nastane, 
c) zänilcom poisteného. 

9. l'>alšie d6vody z~niku poistenia dané v!eobecne z~äznými pr~nymi predpismi nie su 
ustanoveniami tohto čl1nku dotknuté. 

llänok 14 
Poistná hodnau, poistná suma 

1. Po~ hodnota je hodnota poisttnej ved v danom we a mieste. Poistnou hodnotou 

moze byť: é les · · l =" a) nová hodnota • hodnota, ktorú je nutn v m te poostenoa vyna OLI• n~ 
znoYunadobudm.tie novej veci rovnakého druhu a kvalty, 

b) Gisová hodnota • nov~ hodnota mižená o zodpovedajúcu mieru opotrebovania 
alebo iného mehodnotenla voci. 

2. Vec je poistená na novú hodnotu, pokiafmieraopotrebovaniaatebo ln~ho znehodnotenia 
veci nepresiahne 60%. Pokiarmiera opotrebOVilnia alebo Iného znehodnotenia veci 
presiahne60%. vec je poistenä na Wo\lú hodnotu. 

l. Poistná suma je podkladom pre výpočet poistného a zárove~ maxim~ Inou hranicou 
poistného plnenia za poistné obdoboe. Po~ná SU!flil ~ stanOY1 pre jednotlivé polo~ 
predmetov poistenia a mali by zodpovedať ich poiStneJ hocbxe. PoiStnÚ sumu stallDVI 
yfdy na vtastnú zcodpovednosť poistnllc. 

4. Poklal nie je možné sr:anovlť poistnú sumu zodpovedajúcu poistne! hodnote ~~~bo 
v pripadoch stanovenjch polsfovaterom, mOže byť dojednané poistenie na prvé rwko, 
kde poistník stanovi poistnú sumu pre položky predmetov poisteni.l. Talcto mnov:ná 
poistn~ suma je hornou hranicou poistného plnenia poosťovatera zo v!etlcých poistnýth 
udalOS!~ ktoré nastali v poistnom období. Skutočnosť. fe pre jednotlivé položky je 
dojednané poistenie na prvé riziko, musi byť jednoznačne uveden~ v poistnej zmluve. 

Bánok 15 
Poistné 

1. Poistné je cena za po.s~ poistnlí odvanu zo strany polstovatel'a. ktoré uhr4dza 
poistník 
o) z• poistné obdobie (befn6 poistné) alebo 
b) ako poiitné ureené za celú poistnú dobu (jednornové poistné) 
v termínoch splatnosti dohodnutých v poistnej zmluve. 

2. Poistné je stanovené sadzbou z poistných súm pre jednotlivé položky predmetov 
poistenia. Výšku sadzby stanovi poisťovater. 

3. V poistnej zmluve je možné dollodn(Jf. fe poistnllt uhradl poistné za poiStné obdobie 
v splátkach. Pri dojednaní polročného alebo štvrťročného platenia sp~tok poistného 
sa Qčtuje t poistnému prir.lika. il to l" z ročného poistného za platenie v polročnýdl 
splátkach a S :1\ z ročnfho poistného n platenie v štvrťročných splm:ach. Ak bolo 
dohodnuté platenie poistného v spi~ kach, plat!, fe pre nezaplatenÍ@ jednej splátky 
poistného môže poisťovateUiadaf poistníka o zaplatenie v!etkýth spl!tok poistného 
u cai@ poistné obdobie, v ktorom mal poistnilc splätku poistného uplallf; poisr:ník je 
povinný na dklade takejto !iadosti splätky poistného poisťovatefovi zaplatil. 
Poisťovater má nárok na úrok z omeJkanla za každý deli omeškania. 

4. Pri platení poistného prostredníavom pošty alebo banky je pre zaplatenie poistného 
rozhodujúci dell ~isania platby na účet poisťovatera. 

5. Ak pride v priebehu polsWho obdobl_a k unene v ~.ch. ~ boi ~ 
pri uzavieraní poistnej zmluvy. je poisťovilter oprävneny dl\om teJtO zmeny navrhnúť 
polstnil:ovi úpraw vý!ky poistného. 

5, Poisťovater mä právo na poistné za dobu od vznilru do zániku poistenia. Ak zanikne 
poistenie pred uplynutlm poistného obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené. poist'ovater 
je povinný zvyšujúcu čast poistného vrátiť. Ak nastala polst~ udalosť a dOvod d'a!Jieho 
poistenia tým odpado~ patlf polsťovatelovl poistné do konca poistného obdobia. v ktorom 
poistná udalost nasr:ala. 

B.inolc 16 
Plnenie poisťDvatela 

1. PTŕlo poäteného na plnenie poistovater. (poistné plnenie) vznikne. ak na.stala poistŇ 
udalosť. 

2. Poistnou udalosťou je atäkoiVek nahodná udalos~ s ktorou je f.?dla prtslušných 
ustanoveni poistnej zmluvy spojená povinnosť polsťovatela poskytnut polsr:né plne11oe. 
N~hodnou škodovou udalosťou je taká udalosť. pri ktorej vznikne na predmete 
poistenia ~koda, lctorá nastaM v mieste poistenia počas trvania pois~nia náhle 



a nelalcane a o ktorej v čase dojednanía poistflej zmkNy poisťovalef a poistený 
predpokladajú, že môže nastať, av!ak nie je isté, či nastaf\e, a kedy nastane. 

J. JJr. pride k poškodeniu, zničeniu alebo stme ved poistnou udakM:t'o14 uhradí poisťovll2f 
primEraJlé a hospodame naklady zvytajllé v miesi! vmibJ poistnej udalosti, na jej 
opravu alebo znoYIJnadobudnulie (rozhodujúca je niž!ia suma z uvedených 
nákla:lov). Poisťovateľ poskytne polstnó plnenie do vý!ky prfslušnej hodnoty veci 
stanovenej podraď. 14, ods. 1 a 2 VPP-M ku dňu vzniku poistnej udalost\ najviac vlaJe 
poisloo sumu alebo línii pohtného ~*lenia~ v poiltnej zmluve (rozhoduJjca je 
nižfla suma). 

4. Poistné plnenie za z.lsoby, které poistený vyrobl alebo sQ po z.! nb ej dobe, je obmedzené 
ich dosiahnute Inou predajnou cenou. 

5. JJr. p~e poistnou udalosťou k poškodeniu, zniániu altbo strate poistených listinných 
cenn)th pap·erov, peňazí alebo cenlrl. uhradí poisťOYatel: 
a) v prípade listinných cenných papierov sumu ~nalofenú na umorenie a pokiaľ 

em~ent nevydA ich dupliU«. sumu. o ktonú sa majetok poisteného v listinných 
cenných papieroch znffll a to v menovitej hod nOCI!, v hodnote ~}adrenej emiSným 
kumm alebo kurzom v zmysle 'lieobec:ne z.Wilnjch práynydl predpisov, 

b) vpripade peňazl alebo cenín, pokia l emitent n~dä ich dupjiká~ sumu, o ktonú 
sa majetok poistenéllo v peniazoch alebo ceninádl znl!ll v ich nominálnej 
hodnote. 

6. PoisCDvatel poskytne poistné plnenie za vietky poistné udalo$tí. leton\ nastali v ptitbfhu 
poístllého obdobia. maximalne vo vý!ke: 
a) poistnej sumy stanovtnej pre prfslušnú poloftu predmetu poistenia a poistné 

obdobie. alebo 
b) súhrnniho limitu poistného plneni'~. dojednano!llo pre póslufnú poloflcu predmetu 

poiStenia v poistnej zmltrll!. 
Pre určenie 'lýš'Y poistniho plnenia je rozhoduj:íca nlfšia z uvedenjch súm. 

7. Zvyšky po~lcodenej alebo zničenej veci zostávajú vo vlastniave polsten~t-.:1 a ich hodnota 
sa ~lt.lVa od výšky lkody. 

8. Po vzniku poistnej udalosti sa znll• poistná suma pre prisluhú položku predmetu 
poistenia a poistné obdobie o výšku ~plateného poistného plnenia. ~ka poistnej 
sumy mOle byť na návrh poistníb pri doplatení poistného upravená. Toto dojednanie 
nemá vplyv na pod poistenie. 

9. JJr. nastane poístná udalos( na veci poistenej na novú hoctlotu. poslcytne poisťovater 
poistné plnenie presahujúce časovú hodnotu, len ak poistený do troch rokov 
od poistnej udalosti zrealizuje opravu takejto veci alebo znovunadobudnutie veci 
rovnakl!ho druhu a kvaľity v mieste poistenia, resp. aj na Inom mieste Slovenskej 
republiky, ak nie je jej znovunadobudnutie v mieste poistenia neafllovaterno! z d&.lodOY 
právnych alebo ekonomických. 

10. Poisťcvatel' uhradi primerané a hospodárne ~alofené náklady zvytajné v mieste 
vzni leu pnistrej udalostl v pr100nej súvislosti s poiStnou udalosťou na opatrenia .ykonallé 
poisteným na odvntenie vzniku bezpros!redne hroziacej !klldy alebo na zmiernenie 
následlcOY !kody, m!<lne opatreni neúspešných. ak bo6 primmné okolnostiam. 
NAhrilda tjd1to nákladov spoločne s polstn9m plnením za poslcodené ~je obmedzaná 
poistnou sumou pre jednotlivé polofky predmetov poistenia. Ak boli tieto opatrenia 
~konané na pokyn poistovatela, sú hradené aj nad dojednanú poistnú sumu. Ni klady 
na zásah hasičov alebo iných osôb, ktor~ sC. povinné zasi.ahnuť vo verejnom dujme. 
poistovater nehradí. 

11. JJr.sa pols(ovatetdozvle al po poistnej udi!losti,le jej prfčlnou je skutočnosť, ktonú pre 
vedome nepravdivé alebo neOplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia 
a ktor~ pre uzavretie poistnej zml~ bola podstatná, je oprávnený poístné plnenie 
z poistnej zmluvy odmietnuť. Odmietnutlm poistného plnenia podl'a tohto odseku 
poístenie zanikne. 

12. Polstovatl!l je opravnený poistné plnenie primerane znliiť alebo tamictnuť v pl1pade 
porufenia povinností uvedfnýth vo VPP-M, zmWlýdl dojednaniach alebo poistnej 
un!uve. pokíal talcéto porufenie povinnosti malo podstatný vplyv na vzni: poistnej 
udalosti alebo ronahn~dkovpoismq udalosti 

13. Ak poistený uvedie poisťovatefa úmyselne do omylu o podst~tných okolnostiach 
lýlcai'jóch sa vzniku nároku na poistné pdnenie alebo jeho Yjlky, nie je poisťOYater 
povillnj poslcytnúť poistnf plnenie z poístnej udalosti. 

14. Poistné plnenie je sp/iltné do 15 dnL len čo polstovatelskllnlil ~trovanie nutné na 
zistenie rozsahu SIIOjej poviMOsti plniť. Ak nemôfe byť ~trovanie ukončená do 30 dni 
po tom. ako sa poisťovateľ dozvedel o vmiku poístnej udalosti, poskytne poisunému 
najehofiados( primeran~ preddavok. 

1 S. Pois(ovatel poskytne poiStné plnenie v mene platnej na území SIOYenstej republiky. 
Pri prepočte cudzej meny na menu platnú na územi Slovenskej republiky ~cMdza 
poisťovater z kun:u Európskej centr~ Inej banky ku dňu vznilcu poistnej udalosti. 

16. Poisťoval!! ma právo odpo&af od poistného plnenia sumu zodpovedajúcu dl!nému 
poistnému. 

llánok17 
Podpoistenie 

1. Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistn6 suma jtdnotlívej pololly predmetu 
poistenia ni!.! ia ako jej poistná llodnota, poskytne pois(ovater poistné plnenie, ktoré je 
k výške lkody v rovnlllcom pomere alco poistná suma k poistnej hodnote. 

2. V pr'.padedojednania poísttllia na prvé rlzilco pocla a 14. ods. 4 VPP-N sa ustaoovenie 
ods.1 tohto Wntu neuplatňuje. 

&nolc 18 
Spoii.Mltasť 

1. Pois:eey sa podiela na poístnom plneni z každej poistnej udalosti pevne stanovenou 
sumou alebo percentom stanoveným v poistnej zmluve, resp. ich kombináciou (ďalej 
len .spoluúčasť"). 

2. Spoluúčasť dojednan6 v poistnej zmluve sa odpoätl od llýsledného poistného plnenia. 

ďánolc19 
Znalec:kj konanie 

1. V prípade poistnej udalosti J1! možné dohodn(( že výšlc.J poistného plnenia poisťovat21á 
bude stanoveni v znale<kom konant 

2. Pre znalecké konanie platí: 
a) poístený aj poisťovater ~menuje. svojho znalca do 15 dni od uzavretia dohody 

v zmysle ods. 1 tohto lllnku VPP4v'la o jeho menova ni bezodkladne upovedomia 
druhO str.tnu. Znalec nesmie ma( voli strane. ktorou bol .ymenovaný. foadne 
obchodné ani pracovnoprávne vztahy, ~nli nlimietku proti ~menovaniu 
znalca musi druhá strana vzniesť pned zafatlm jeho Cinnost~ 

b) znalci vymenovani obidvoma stranami sa ešte pred zafiatkom svojej činnosti 
dohodn OM osobe tretieho znalca s h~om rozhodujúdm pre prtp.d ich nuhody, 

c) obaja znalci vymenovani zCitastnenými ltranami spraarj(l nezívisle na sebe znal«<cý 
posudok o sporných otAzlc.Jdl, 

d) tento lnaleclcý po.sudok odovzda;:í obidvaja znalci zArovt~ poistenému aj 
poisťovatel'ov\ v prípade existencie rozporov odovzd.! poésťovO!l!f' obôdva spracované 
posudky tretiemu znalcovi s hlasom rozhodujocim. '!Mto znalec urobi rozhodnutie 
v sporných otázkach a toto svoje rozhodnutie, ktoré je záväzn~ pre obe strany, 
odovzdá poistenému aj poisťovateľovi, 

e) náklady svojho znalca hradí každá strana. nátlady znalca s hlasom rozhodujúcim 
obidve sttany rovnakým dielom. 

3. Zllaleckým kona nim nie sO dotknuté prava a povinnosti poisteného a poisťoviltela, 
upravené právnymi predpismi, poistnou zmluvou, zmluvnými dojednanlami 
aVPP·M. 

B~nok20 
PO'tinnosti poistnllca, poísten~ho 

1. PoiSiníka,lalebo poistený je povinný: 
a) plati( poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmiiJVe, v pripade platenia poistn~ho 

p<ostrednlctvom pošty alebo banky dodržiavať zúltovacie dáta pre platbu 
poistného určené pois(ovatelo111. 

b) odpovedať pravdivo a Oplne na všetky pisomnt o~ky poisťovat~ra tj1c.ajúce 11 
dojednAvaného poistenia, 

c) bezodlcladne oz~mlť polstovatel'ovi akúkol\oek zmenu v nálefitostiach, ktoré boli 
podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy, 

d) dodrfiavat U.SianDY!nll všeobecne zMznýth pmnych predpisov, techniclcjch 
noriem, VPP-M. zmluvných dojednanl a poistnej zmluvy, 

e) viesť evidenciu poistených vecí uvedených v článku 10, ods. 3, písm. a) ažd) a túto 
spolu so z.lložnými nosilmi elektroniclcých dát uložiť talr, aby v prfpade poistnej 
udabsti nemohla by( poškodená,znreí!n~ alebo straeena spoli s poistenými vecami 

f) oznámiť poisťovate!Ovi. ie uzavnel cfalfle poistenie rovnal:ýdl polobek predmetu 
poístenil. na rOYnaké riziko u iného po!sťovatela a oznámiť jeho obcllodné meno 
a výšku poistnej SIJmy, 

g) dba( aby poistná udalosť nenast.:Jia a vytconAvať primerané opatrenia na jej 
odvrátenie. 

2. V plfpade vzniku fkody je poístený povinný: 
a) bezodkladne oznámiť vzník!kody poistovatelov~ 
b) bezodldadne oznámiť polícii vznik lkody, ktorá nastala za okolnosti vzbudzujúcich 

podozrenie zo spáchania trestného činu. 
c) ~onávaf prime~né opatrenía na zmiernenie následkovškort,t, a pod'a možnosti 

si k tomu vyliadať pokyny poisťovatel'a a postu povi( v súlade s nim\ 
d) nemeniť bez súhlasu poisťovatera stav vzniknutý škodou, ak to nie je nevyhnumé 

na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody alebo v rozpore so vleobecn9m 
záujmo ll\ 

e) posl.ytnťiť poisťovateiOvl potrebnú s1K111nosť na zístenie priéon a ~ky!kody, podat 
pravďrvé II)'SVCtlenie o Jej vzniku a rozsahu a predfolr( v dohodnUt!] lehoce doldady 
.yžiadané poistilvaterom. · 

l) umolniť poisťovatelolli alebo osobám nim povereným. vletkyvyll!!rovania potrebné 
pre posúdenie naroku na poistné plnenie a jeho wý>"ku a predložiť k tomu potrebné 
podldady a i nfonnácie. 

g) zabezpečit voli inému právo na n~hradu vzniknull!j škody alebo iné obdobné 
práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej lkody voä tomu, kto za Jkodu 
zodpOYeda, 

h) bezodkl.ldne začáumonovaci@ konanle listinnjch ceneyd1 papierov stratených pri 
škode, 

Q bezodkladne oznámiť poisťovatelovi n6jdeníe poistenýdl ved alebo ich ~kov 
stratených v sť'Nislosti s poistnou udalosťou; prt prevzati týchto ved je povinný vratiť 
zodpovedajúcu časť poisrnéllo plnenia 

člinolc21 
Doručovanie plsomnostl 

l'oistn1t a poistený je povinn~ písomne oz!'lámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez 
zbytoOlého odkladu. Poisfxlvatel' zasiela písomnosti na poslednú známu .ldrnu poistnfb 
alebo poistalého. Pbomnost polsťovatel'a urän~ poistnftovl alebo poistenému (ďalej len 
.adresót") sa považu;e za do1Ulen6 dňom prevzatia pisomnosti adres~om alebo dňom, 
kedy adr~t prevzatie písomnosti odoprel. v prfpade, !esa pisomnost uloli na pošte lcvôli 
nezastihnutlu adrwta s tým, le sl ju adresat v príslu!nej lellote nevyzdvihol na pošte, 
pova.f\4e sa za dorufenú v posledný deň tejtO ltlloty, aj ked' sa adresat o jej ~ženi 
nedOZVI!deL V prípade. že je pisomnosťvráten6 poisťovatel'ovi a leD nedoručen.\ z dôvodu. 
že adres.lta nemožno zistiť na adrese, ktcnj zmenu adre<at neozn~il písomnosť sa 
povafuje za dorufeno d~om jej vratenia poisiovatclovi. 

llänok22 
z.Mretné ustlllCM!IÚl 

1. Od ustanoveni týchto VPP·M je možné sa v poistnej zmluve odchýli(, ak to nie je 
v jednollivjch ustanCJYeniach Uvtdené Inak. 

2. Poistná zmluva pre toto poistenie sa riadi ~ SlovtnSkej republiky. Pne rie!enie 
sporov, týkajťicid1 sa polstntjlmluvy pre toto poistenie, je založen.! p~moc súdov 
Slovenskej republiky. 

3. VPP-.111 nadobúd~ C.ännosf 1.5.2012. 



Allianz@!) 
Slovenská poisťovňa 

Doložka M-01: Limity plnenia a podmienky zabezpečenia pre poistenie majetku 

člinok 1 
úvodné ustanovenia 

Táto Dolotka doplna V!eobecné poistné podmienky poistenia majetku 
právnických a podnikajúdch fyzických osOb (dalej len ,VPP-M"), a je 
neoddeliternou súčasťou horeuvedenej polatnej zmluvy. 

člänok2 

Predmety poistenia, poistné suma 

Poistenie budov 

1. Predmetmi poisteoo s(l budovy, haly a stavby (ďalej len .budovy") 
v zmysle čl. 1 O ods. 1 a 2 VP P-M, poistené do vý&ky poistnej sumy 
stanovenej poistnikom. uvedenej v poistnej zmluve. Poistná suma može 
byf stanovená na novú alebo časovú hodnotu v zmysle VPP-M čt 14 
ods. 1 pism a) alebo b). 

2 Pokíar sú v poistnej zmluve ako predmet poistenia dojednané stavebM: 
úpravy v prenajatých priestoroch, vzfahuje sa poistenie na stavebné 
úpravy v mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve, ktoré poistený 
vykonal na svoje náklady v priestoroch, lttoré užíva na základe nájomnej 
zmluvy. Stavebné úpravy sú poistené do vý$.1(y poistnej sumy stanovenej 
poistnfkom, uvedenej v poistnej zmluve. Poistná suma je stanovená 
na novú hodnolu v zmysle VPP-M čl. 14 ods. 1 písmeno a). 

Poistenie hnutel'ných veci 

3. Predmetmi poistenia sú hnuterné veci (výrobné a prevádZkové 
zariadenia vrátane registračných poldednfc, zásoby, ved zamestnancov) 
v zmysle VPP-M, ä. 10 ods. 1 a 2 poistené do výšky poistnej sumy 
stanovenej poistníkom, uvedenej v poistnej zmluve. Poistná suma mOže 
byf stanovená na novú alebo časovú hodnotu v zmysle VP P-M, čl. 14 
ods. 1. pfsm. a) alebo b). 

4. Veci poistené na časovú hodnotu sú predmetom poistenia len ak sú 
konkrétne vymenované v zozname, ktorý je súčasťou poistnej zmluvy. 

5. Ak je to v poistnej zmluve osobitne dojednané, poistenie sa vzťahuje aj 
na hnuteTné ved, s ktorými sa poistený zúčastňuje na výstave alebo 
venrhu. V zmysle VPP-M čl. 10, ods. 1, 2, a odchylne od čl. 10 ods. 3 
písm. c) a d). a ods. 5 plsm. b), sa dojednáva, že predmetom poistenia 
sú: 
a) hnutel'né veci vrátane registračných pokladnic, 
b) výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia 

nepoutíterné pre !!andardnú produkdu, 
c) veci umelecl<ej, zberatel'skej, historickej hodnoty alebo 

starotltnosti, 
poklar sú tieto uvedené v zozname poistených veci s popisom veci, 
výrobným resp. Inventárnym člslom a poistnou hodnotou. Zoznam 
poistených veci je súčasfou poistnej zmluvy. 

6. Odchylne od VP P-M čl. 10 ods. 4 plsm. b) sa dojednáva, te poistenie sa 
vzťahuje aj na hnuteľné veci nachädzajúce sa mimo budovy, ktorých 
umiestnenie mimo budovy je obvyklé. 

čl6nok 3 
Limity poistného plnen ta 

1. Pokiar sú v poistnej zmluve ako predmet poistenia dojednané a) veci 
zamestnancov, vzťahuje sa poistenie na: 
a) veci osobnej potraby zamestnancov, ktoré sa obvykle nosia do 

zamestnania, do vý&ky 200 EUR na jedného zamestnanca a 
navy!e 

b) väetky ved zamestnancov, ktorá boli do rruesta poistMe 
prlnesené na žiadost alebo so súhlasom zamestnávatel'a 
v súvislosti s plnením pracovných úloh do výšky 1 oco EUR, 

Poistenie ea nevzťahuje na peniaze v holovostl a cenné papiere 
zamestnancov. 

2. Ak príde k poikodenlu. z.nib!niu alebo strate poistenej ved poistnou 
udalosťou, poisfovater uhradí v jednom poistnom obdobi za poistnou 
udalosťou postihnuté: 

a) ceMostl (peniaze, listinné cenn6 papiere, ceniny, drah6 kovy, 
klenoty 1 Iné cennosti) do výšJ(y 1 000 EUR. Uvedené ved musia 
byf v mieste poistenia chránené: 

proti kráde.tl v uzamknutom priestore zabezpečenom minimálne 
základným mechanickým zabezpecenfm 

• proti lúpeží pod dohTadom spofahllvej osoby, 

b) noalče dát a ziznamy účtovnej, výrobnej a prevádzkovej 
dokumentácie, ak vzniknú náklady na ich obnovenie (ďalej len 
.obnova dár), do Vý!.ky 1 000 EUR. Uvedené veci musia byf 
v mieste poistenia chránené proti krádeži v uzamknutom priestore 
zabezpečenom minimálne základným mechanickým 
zabezpe~enfm. 

c) umelecké predmety (veci umeleckej, zberateľskej, historickej 
hodnoty, starožitnosti) do výäky 1 000 EUR a výstavné mod91y 
(vzory, prototypy, exponáty a Výrobné zariadenia nepoutiterné pre 
š1andardnú produkciu) do ~ky 1 000 EUR. Uvedené veci musia 
byt' v mieste poistenia chránené proti krádeži v uzamknutom 
priestore zabezpeeenom minimálne z~kladným mechanickým 
zabezp«enfm, 

d) nevyhnutné njktady na vypn~tlnle mie$14 poistania vrátane 
strhnutla stojacich časti, odvoz sutiny a Iných zvy&kov na 
najb~ž!llu skládku a na ich uletenie alebo zničenie (dalej len 
,náklady na vypratanie") do Vý~ky 1 oo o EUR, 

e) nevyhnutné naklady na demonW alebo remonW ostatných 
nepoškodených stavebných s(lčastí budovy a ostatných 
nepoAkodených poistených veci a na stavebné úpravy vykonané 
na ostatných nepoäkodených stavebných súčastiach budovy, v 
súvislosll so znovuzaobstaranlm alebo opravou veci 
poäkodených, znlooných alebo stnltených pri poistnej udalost!, do 
výšky 1 000 EUR, 

f) nevyhnu1né nAklldy na odstnnenie llkOd na s1avebných 
soeastlach budovy, ku ktorým prišlo v dOsledku krádete, 
lúpeže alebo vandalizmu, ale len v priamej súvislosti s krádetou 
alebo pokusom o krádet poistených hnuterných veci. do vý§ky 
650 EUR, vrátane nevyhnutných n6kladov ne výmenu zllmkov 
vstupných dverl do poistenej budovy v miesta poistenia v zmysle 
čl. 10 ods. 5 plsm. d) VPP-M. Poistenie sa nevzťahuje na §kedy 
spOsobené postriekanlm sprejmi a grafitmi, rozbitlm skla a na 
rozoslavaných stavebných objektOCh, 

g) näklady na odstrllnenle ikOd nl predmetoch prlpevnených 
zvonku plilt'a budovy (napr. firemné ätity, reklamné tabule, 
markízy, anténne systémy, vonkajšie osvetlenie, vonkajäíe 
vedenie) vrátane podporných kon&trvkcil, ku ktorým pri§lo 
v dOsledku vlchrlce, do vý§ky 1 ooo EUR. 

h) vecllNedenév čl. 2 ods. 6 tejto doložky do Vý§ky 1 000 EUR. 
Pre položky uvedené v tomto ods. mOžu byf dohodnuté vyššie Wrnity 
poistného plnenia, ak sú osobitne doje~ané v poistnej zmluve. 

3. Pre polofiy uvedené v ods. 2 sa mOže dohodnúť zvýšenie 
uvedenýdl limitov poistného plnenia o poistné sumy uvedené 
v poistnej zmluve. V takom prípade poistený musi splniť podmienky 
stanovené poisfovatarom v čl. 4. 

4. Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané zlomkové poistenie pre 
jednotlivé riziká, je horná hranica poistného plnenia určené 
stanoveným percentom z poistnej sumy, alebo limitom poistného 
plnenia uvadeným v poistnej zmluve. 

5. V prípade poistnej udalosti spôsobenej úderom blesku poisťovatef 
uhradí v jednom poistnom obdobi poistné plnenie do ~ky limitu 
1 000 EUR za škody spôsobené prepätím alebo indukciou na 
elektrick9ch alebo elektronických zariadeniach, ktoré sú súčasrou 
poistenej budovy. 

článok4 
SpOaoby zabezpečenia polsten9ch veci pre krádež, lúpef 

a vandalizmu a 

1. Pre stanovenie ~ky poistného plnenia je rozhodujúd stav 
zabezpečenia miesta poistenia v dobe vzniku poistnej udalosti. 
Všetky po!actované zabezpečovacie prvky musia byt' v čase polslnej 
udalosti funkčná a v aktlvovanom stave. Výlučne Iba zabezpečovacie 
prvky uvedeM: v tejto Dolotke alebo v poistnej zmluve sa považujú za 
pnekážky alebo opatrenia clriniace poistenú vec pred rizikami 
uvedenými v čl. 7 ods. 1 VPP-M. 

2. Ak dôjde k poškodeniu alebo zničeniu poistenych nosičov dát a 
úznamov účtovnej, výrobnej a prevádzkovej dokumenUcle 
požlarom, poskytne poist'ovater poistné plnenie do výšky poistnej 
sumy daných veci stanovenej v poistnej zmluve, pokiar uvedené 
predmety poi&tenía boli ~tené v úschovných objektoch s požiarnou 
odolnosťou minimálne eo P (pre magnetické a opUcké nosiée dát 60 
DIS). Proti krádeži musia byt' nosiče dát a záznamov účtovnej, 
výrobnej a pnevádzkovej dokumentácie chránené v uzamknutom 
priestore zabezpečenom minim6lne z6kfadným mechanickým 
zabezpečenlm. 

3. Ak dôjde ku krádefl polaten9ch hnutern9ch veci v zmysle čl. 7 
VP P-M z uzamknutého priestoru budovy, alebo k Ich poškodeniu 
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vandalským činom, poskytne poisrovater poistné plnenie za výrobné a 
preváclzkové zar1adenla, zásoby a veci zamestnancov do vý$ky limitov 
poistného plnenia uvedeoýc!l v tabul'ke č. 1. Limity poistného plnenia 
závisia od bezpečnostnej triedy (dalej aj 'BT") stanovenej pre poistenú 
prevádzku v poistnej zmluve. úrovne mechanického zabezpečenia 
a zabezpečenia eiektríekou zabezpečovacou signalizáciou {ElS). Tieto 
podmienky zabezpeblnia a limity poistného plnenia sa nevzťahujú na 
poistené vozidlá. 

Tabulka č 1 

BT MechanW 

labezpeCenle ele!Wicltou .zabezpečoýacou 
algnalizéclou (EZS) 
• Wvodom ll!iNiu 

zabezpeOinle bezEZS IOkiVnY l ATV l PCO 
Un rtv oolstnelo plnenia { v EUR) 

základni! ....J.Q.~- 50.000 _100.~- ._. 40Q~--
1, 2 ---iOzirrené-- ._.1_0·~- 100.00Ó 150.000 500.000 

·~eciálne- 50.000 150.000-- -·mooó 600.000 
základné 5.000 15.000 100.000 200.000 

3 --:IQZŠ!rené 15.000 30.000 150.000 .. oo.ooo 
šPeciálne 30.000 50.000 200.000 600.000 

4 -!<.l~..!~!l_é._,_ 0.00 __ 5.~:- 50.000 -~,QQQ __ 
äpeclálne -o:oo·--· 15.000 --200:oo;-· 600.000 

5 šPeciálne 0.00 0.00 0.00 600.000 

4. Ak (!Ojde ku kréde!i poistených hnuterných veci ulo.ten9ch mimo 
budovy, poskytne poistovater poiStné plnenie za výrobné a 
prevádzkové zariadenia, zásoby e veci zamestnancov, ktorých 
uskladnenie mimo budOvy je obvyklé, nasledovne: 
a) do 2 ooo EUR, ak je priestranstvo vybavené funkčným oplotením 

celého pozemku s minimálnou vý~kou too cm a uzamknutou 
bránou. 

b) b) do 20 ooo EUR, ak je priestranstvo zabezpečené minimálne 
spôsobom uvedeným pod plam. a) tohto ods. a súčasne bud 
strážené fyzickou strážou alebo vybavené fllnkčnou elektrickou 
zabezpečovacou signalizáciou s lokálnym vývodom signálu, 

c) do 50 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené minimálne 
spôsobom uvedeným pod plam. a) tohto ods. a sOčasne buď 
strážené fyzickou stnUou ozbrojenou strelnou zbrallou 
pripravenou na obranu (za altematrvu strelnej zbrane sa akceptuje 
služobný pes), alebo vybavené funkčnou eleklrtckou 
zabezpečovacou signalizáciou s napojen im na pult 
centralizovanej ochrany. 

5. Ak dOjde k 16pell polstaných veci spkhanej v budove alebo na 
pozemku v mieste poistenia, poskytne polsfovater poistné plnenie za 
odcudzené výrobné a prevádzkové zar1adenia a veci zames1nancov: 

a) do 5 000 EUR, ak je miesto poistenia pod dohladom sporahlivej 
osoby, 

b) do 20 ooo EUR, z toho cennosti do 5 000 EUR, ak je miesto 
poistenia bud pod dohradom spdahlivej osoby clisponuJúcej 
možnosťou aktivovať elektrick~! zabezpečovaciu signalizáciu proti 
lúpežnému prepadnutiu s napojenlm na pult centralizovanej 
ochrany alebo strážené ryzlckou strážou ozbrojenou strelnou 
zbraňou pripravenou na obranu. 

6. Ak dOjde ku kridetl poistených cennosti z uumknutého trezoru. 
poskytne poistovater poistné plnenie do vý$ky limitov poistného plnenia 
uvedených v tabulke č. 2. Limity poistného plnenia závisia od stupfla 
odolnosti trezoru, úrovne mechanického zabezpečenia priestoJ\.1 a 
zabezpeblnla elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS). 

Tabulka č 2 

Trieda Z8bezpeeenle elelttrickou .zabezpečovaoou 
odolnos ll &l!lnallúclou !Ezs> • VýVodom li!lnélu: 
trezDnl Medlanick6 bez lokilny ATV PCO pod ra zabezpeilanle EZS 

STN EN Limity polatného plnenia (v EUR): 
1143·1 
o. alebo základné 1.500 2.000 3.000 5.000 
necertifi. rozširené 2.000 3.000 4 .000 6.000 -kovaný §pechllne 3.000 6.000 6.000 7.000 

--- zá~.l!!.~~--- 5.000 6.000 _ _!.O Ol] __ __ !_5.~ 

l. ---~a~-- ·T~~ --·-~oo?.:=. _10.Q9_~ _ __ 20.00~-
·álne 7.000 10.000 15.000 30.000 

základné 7.000 10.000 20.000 ..a.~_ 

ll. rez! i rené 10.000 - 15.000 30.000 50.0<X?~ 
iliédélne 15.000 20.000 40.000 70.000 

7. Ak dOjde ku kráddl alebo k potkodeniu vandalizmom na poistených 
umeleckých predmetoch alebo Y9etavných modeloch, poskytne 
poisťovater poistné plnenie do vý$ky 10.000 EUR za umelecké predmety 
a do výšky 10 ooo EUR za výstavné modely, poklar uvedené predmety 
poistenia boli uložené v priestore zabezpečenom minimálne z~kladným 
mechanickým zabezpečen Im. 

8. Ak je v súlade s čl. 2 ods. 5 tejto Doložky v poistnej zmlwe 
dojednané poistenie hnuternýeh veci. s ktorými sa poistený 
zCičastfluje na výstave alebo vel'lltlu a ak pride ku krádeži týchto 
poistených vecf z uzamknutého príestoJ\.1 počas výstavy alebo vertmu 
vlámaním alebo k poškodeniu poistených veci vandalským činom po 
uskutočnenom vlémani (pokia! bok> poistenie vandalského člnu 
doje<*lané), poskytne poistovater poistné plnenie za všetky veci 
poistené počas výstavy alebo vertrhu do: 

a) 20.000 EUR, pokiaľ bude uzamknutý priestor chránený 
základným mechanickým zabezpečením a strál!ený minimálne 
jednočlennou fyzickou slrlltou, vykonávanou súkromnou 
bezpečnostnou slu!bou (dalej len SBS), 

b) 50.000 EUR, pokia! bude uzamknutý priestor chránený 
z~kladným mechanickým zabezpečením a str.l2ený mininálne 
jednočlennou fyzickou ~tou - vyi<onávanou SBS ozbrojenou 
strelnou zbrallou, 

c) 1 oo.ooo EUR, pokia! bude uzamknutý prlestor chránený 
základným mechanickým zabezpečenlm a minimálne 
dvojčlennou fyzickou stra!ou vykonávanou SBS, pričom ka!dý 
jej člen je ozbrojený strelnou zbra/lou. 

9. Ak dOjde k ICipall polsten~ch pei'lazl z pokladne. poisťovatel 
poskytne poistné plnenie až do vý!ky dojednaných poistných súm 
uvedených v poistnej zmluve. pokiaľ: 
a) pokladfla bola umiestnená tak, aby bol obmedzený prlamy 

pohl'ad cudzích osób do priesloJ\.1 peňažných priehradiek. 
v čase rnmo prevadzky musia byt' pokladnice otvorené 
a hotovosf z nich odstránená, 

b) bol priestor pokladne pod neustálym dozorom povereného 
zamestnanca (pokladníka). 

Člinoks 
Výklad pojmov 

Qefinlcifl mechanjd<ého zabezpeCenla 

1. úkladné - všetky vstupy do poisteného priestoru musia byt' 
zabezpečené pevnými dverami, v zárubniach zabezpečených proti 
roztiahnutiu, uzamykaternými bezpečnostným zámkom alebo visiaom 
zámkom. Všetky otvory mu sla byt' zabezpečené betnými stavebnými 
prvkami, cez ktoré nie je možné vniknU\' bez ich potkodenia, bez 
klilča alebo bez elektronického pomocného zariadenia. 

2 . roúlrené - vyžaduje sa základné zabezpečenie a navyše všetky 
krftfcké otvory musia byť chránené sklom osadeným v pevnom réme, 
na ktorom je nalepená bezpečnostná fólia hrúbky min. 200 JJIT1 
(pričom sa nevyžaduje jej vlepenle do rámu} alebo aklom s ocerovou 
zvarovanou sieťou s priemerom pnltu min. 6 mm a max. velkosťou 
oka 226 cm2, pripevnenou po obvode do steny alebo do rámu okna 
zvonku nedemontovateľným spOsobom 

3. tpec:lilne - vktky vstupy do poisteného priestoru musia byť 
zabezpečené prierazuvzdornými dverami, v zárubniach 
zabezpečených proH roztiahnutiu, uzamykaternýrn bezpečnostným 
zámkom. Dvere musia byť navyše uzamknuté prídavným 
bezpečnostným zámkom (resp. celoplošnou závorou alebo visiacim 
zámkom). Poklar budú dvere zabezpečené viacbodovým 
bezpečnostným systémom, prídavný zámok sa nevyžaduje. Všetky 
kr1t.lcké otvory musia byť zabezpečené funkčnými mrežami alebo 
bezpečnostnými roletami alebo bezpečnostným sklom alebo sklom s 
nalepenou bezpečnostnou fóliou hrúbky min. 300 )Un. Fólia musi byť 
lepená po celej ploche skla, ktoré musi byť pevne vsadené do rámu 
tak, aby ho nebolo možné vytlačiť alebo vybrať bez deštrukcie rámu. 
Ostatné otvory musia byť zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, 
cez ktoré nie je moblé vniknú!' bez ich poškodenia, bez kl'úča alebo 
bez elektronického pomocného zariadenia 

4. Pevné dvere- dvere, cez ktoré nie je možné nésilne vniknU\' poufltlm 
výlučne tudskej sily (napríklad vykopnutlm, vyrazením, zdvihnutfm 
alebo vytrhnutlm), t. j. bez použitia nástrojov alebo náradia. Pokiaľ sú 
dvere zhotovené z kaleného bezpečnostného skla s bezrámovou 
kon!lrukciou, osadenie v zárl.lbnl sa nevyžaduje. 

5. Prlerazuvzefom6 dvere • dvere so zvýšenou odolnosťou proti 
vlámaniu, dvemé krldlo musi byť vystužené ocelovou platňou, resp. 
oceľovým rámom, odolnými proti prerazeniu. 

6. Bezpečnostný zámok - zámok. ktorého uzamykacl mechanizmus je 
vytvorený takými mechanickými alebo inými prvkami, ktoré sťažujú 
Ich prekonanie bez použitia odpovedajúoeho násma. Za 
bezpečnostný zámok je povafovaný zámok vybavený bezpečnostnou 
profilovou cylindrickou vložkou chránenou bezpečnostným ~titom 
proti rozlomeniu, osadenou zvonku nedemontovatetným spOsobom 
(nepresahujúCim bezpečnostný šlit viac aKo 3 mm), odolnou voer 
vyhmataniu a vytlačeniu. 

7. Vlsfacl zámok - bezpečnostný visiaci zámok s tvrdeným s1Jmeliom 
min. priemeru 1 O mm alebo tvarovou ochranou strmeňa voči 
prestrihnutiu. Oko peUice, ktorým prechádza strmeli a petllca vrálane 
jej uchytenia musia mar rovnakú mechanickú pevnosť ako stnnefl 
zámku. 
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8. Celoploina z:6vora - prídavný uzamykacl mechanizmus, ktorý 
zabezpečuje zvýšenie odolnosti dverného krldla, s uchytenlm minimálne 
na strane zámku a na strane závesov. Pokiar je uzamykatefná z 
vonkajšej strany dverného krldla, musi byt' vybavené bezpečnostným 
zámkom alebo vislaclm zémkom. 

9. Kritický otvor -otvor v kon!trukcii stavby (napr. okno} s plochou väčšou 
ako 400 arí' alebo s rozmerom vač!lm ako 20 an v jednom smere, s 
výškou spodného okraja do 3 m vo vertikálnom smere od zeme alebo 
iMho miesta umo!ňujúceho prístup. Naímen§ia vzdialenosť od miesta 
umožl\u]Oceho doslahnur úrovel\ otVOIU v horizontálnom smere je 
1,20 m (napr. od stromu, bleskozvodu. požiarneho rebríka a pod.) Za 
kritický otvor sa pova!uje aj otvor na vstupných dverách. 

1 O. Bezpečnostné rolety - certifikované uzamykatel'né kovové ro4ety alebo 
navijacie mreže so zvýšenou prierazovou odolnosťou. 

11. Bezpečnostna fólia - certifikovaná doplnková bezpečnostná ochrana 
skla, ktorä znižuje prieraznosf sklenných výplni. 

12. Bezpečnostné sklo - tvrdené alebo vrstvené sklo s cert!ftkovanou 
zvýšenou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu a rozbitiu. 

13. Mreže- musla byf tvorené oceľovými prútmi s min. prierezom 100 mm2
, 

s vell<osfou oka max. 400 an2
. Mreže musia byf pevne ukotvené v stene 

alebo ráme okna (resp. výkladu) zvonka nedemontovatefnýml prvkami, v 
minimálne 4 bodoch s maximálnym odstupom 500 mm. 

Definície zabezpel'.enla elektdckou zabeZDe<:ovacou s!Qnalizácjou (EZS)· 

14. Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS, poplachový systém 
na hlásenie narulenla) - syslém na detekciu a Indikáciu prítomnosti, 
vstupu alebo pokusu o vstup neoprávnenej osoby do stntieného objektu 
alebo priestoru. EZS musi splňaf požiadavky prlslušných technických 
predpisov a technlck~ch noriem pre poplachové systémy EZS. Pred 
uvedenlm EZS do činnosti musí byf vykonané skúäka činnosti EZS, 
vrétane prenosu poplachového signálu. Následne sa musí pravidelne 
kontrolovať základná funkčnosf zariadenia EZS podľa pokynov výrobcu 
zariadenia a musla sa vykonáva!' pravidelné odborné prehliadky a 
skO~ zariadenia podfa pr( slušnej technickej nonny. 

15. Rozsah ochn~ny- pre objekty zaradené do 1., 2 . a 3. BT sa vyžaduje 
pläšfovä alebo priestorová ochrana EZS, pna objekty zaradené do 4. a 5 . 
BT sa vyžaduje pléit'ovä a priestorové ochrana EZS. Odchylne od 
uvedených polladavlelt na rozsah ochrany (ak je EZS ín§talovaná podla 
STN EN 50131). vyžaduje sa pre 1. a 2. BT min. stupeň zabezpečenia 1 
podľa uvedenej normy (nlzke riziko), pre 3. BT min. stupeň 
zabezpečenia 2 pod'a uvedenej normy (nlzke až stredné riziko) a pre 4 .. 
5. BT min. stupeň zabezpečeria 3 podra uvedenej normy {stredné at 
vysoké riziko). 

16. Lokilny vývod algn61u - vývod poplachového signálu na akustickú a 
optickú slgnaizäciu, umiestnenú priamo v chr6nenom priestore alebo 

jeho bezprostrednej bllzkosti. Signalizácia (akustický a optický hláslč) 
musf byt' umiestnená zvonka budovy alebo v chránenom priestore 
tak. aby nebola rahko doslahnuterná zo zeme, Okien, balkónov a 
podobne, bez pout~ia pomocných prostriedkov (rebrík, náradie a 
pod.). Akustické hl6siče musia maf kontakt samoochrany a vlastné 
zálohovan le. 

17 ATY (automaUck9 telefónny volič) - je zariadenie na prenos 
signaľlzécie zo systému EZS na minimálne dVe navzájom nezávislé 
telefónne stanice, u ktorých sa v mlmopravédzkových hodinách 
zabezpeči prltomnosr osoby schopnej reagovať na prijatý signál zo 
zabezpečeného objektu alebo priestoru a vykonať primerané 
opatrenia na odVrátenie alebo zmiernenie následkov §kody. 

18. PCO - pult centralizovanej ochrany pnavád:zkovaný políciou alebo 
súkromnou bezpečnostnou službou (SBS), ktor9 musi sp/1\af všetky 
potiadavky platných slovenských techniCkých noriem pre poplachovll 
systémy. Prevádzkovate! pultu musf disponovať zásahovou 
jednotkou. 

Oefinlcje ďa!äjch DO! mov· 

19. Fyzická striž - bezprostredné stráženie objektu, priestoru alebo 
predmetov fyziCkými osobami. Osoby musia vykonávať v mieste 
poistenia obhliadky kontrolovaterným spOsobom (napr. kontrolné 
hodiny, kontrola nadriadeným, kamerový systém so záznamom). 

20. Slulobný pes - pes. ktorý absolvoval Skú~ky všestranného výclliku 
(SW) podra Národného skúšobného poriadku (NSP). 

21. Oschovný objekt - priestor ohraničený äpeclálnou konštrukciou. 
ktoré zaruwJe maximálne dosiahnuternú bezpečnosť pre vnútri 
uložené predmety {napr. Ohňovzdorná skriňa, ohňovzdorná 
kartotéka). 

22. Trezor - uzamknutý vlacstenný úschovný objekt o minimálnej 
hmotnosti 300 kg alebo pevne zabudovaný do steny alebo podlahy 
tak, aby ho nebolo možné odniesť bez otvorenia, minimálne s jedným 
trezorovým zámkom. Podmienky pre certifikované trazory sa riadia 
STN EN 11<43-1. 

Spoločné ustanovenia 

článok 6 
ZAvereCné ustanovenia 

Od ustanoveni tejto Doložky je možné sa v poistnej zmluve odchýlif. ak to 
nie je v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak. 

11. OS/20 ll- ...... o l 



VŠEOBECNt POISTNÉ PODMIENKY 
Poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb 

f~okl 
CNod~ ustanovenia 

1. Pre poistenie strojov a elektroniky prävnických a podnlka)Ocich fyzickýth osOb platia 
všeobecne závázné právne predpisy, tietu vkobecné poistné podmienky (ďalej len 
.VPP-Sí) a zmlwné dojednaniil, ktor' sú neoddeliteľnou slifasťou poistnej zmluvy. 

2. VPP-SE sa vztahujú na zmluvné poi5trnie strojov a elektro~ (ďalej len .poistenie") 
prävnických alebo podni kajúcich fyzických osôb vykon~v1jOcich činnosť v súlade 
s pr!slu!nými rleobecne závilznými právnymi predpismi. 

3. Pre účely tohto poistenia je poi<ťovatelom Allianz - Slovenská poisťovňa. a.s. Poistn!kom 
je osobit ktorá s poisťovateľom Ulllvrela poistnú zmluw. Poisteným je v poistnej zmi!MI 
uveden.! podnikajúca fyzická alebo pr.lvni~osoba, na ktorej I'Mjetok sa toto poistenie 
vzťahuje. 

č~nok2 
Predmet poisteflia 

l. Predmetom poistenia sú stroje, strojné alebo elektronick~ zariadenia a prístroje (dalej 
aj .veci') vo vlastnictve poisteného, Jpecifokované v poistnej zmluve podľa jednotlivých 
položiek. ktoré ú.lpešne prešli skúšobnými preberacími a výkonovými skúšbmi a boli 
v ča5e uzavretia poistnej zmluvy, ako aj v čase vzniku poistnej udalosti preukázateľne 
v prevádzlcyschopnom stave. riadne uddiavané a využívané na úfely, na ktoré boli 
urtené. 

Poistenie sa vztahu je na p~istené veci počas ich prev.ldzky, prestávky v prev.ldzke, 
alebo premicstňovania v rámci miesta poistenia. Poistenie sa vzťahuje aj na !kody 
spôsoben! demontážou. n.lslednou spätnou montäžou za útclom čistenia, údrfby 
alebo premoestllovania v r.lmci miesta poistenia. 

Súčasne se. poistené: 
a) elektronm súfasti poistenej veo, 
b) nosíče dát pevne zabudovanl v handwerovej l.lsti riadiacej alebo regulačnej 

jednotky poistenej .eci, 
c) olejové alebo plynové náplne transformátorov, kondenútory, elektrické rnenife 

a vypínače, ktoré sú súčasťou poistenej veci. 

2. Ak je v poistnej zmluve dojednan~. vzťahuje sa poistenie aj na veci vo vlastnláve 
cudzích os&b,len ak ich poistený ufova na dklade písomnej zmluvy, alebo ich pmzal 
pri poskytovaní služby na zäldildc pisomnej zmluvy. 

Mnolcl 
Poístn6 nzilc4 

Poistenie sa vzfuhuje 11a priamu fyzickú Jkodu na poistenej veci spôsobenú n4hodnou 
šltlxk1vou urklosťou, ktor~ nastala počas trvania poistenia v mieste poistenia a ktorá nie je 
vtýdtto VPP·SE. v zmklvných dojednaniach, alebo v poistnej zmi<Ne yYtúl:ená. 

Vylúfené pred~ 
l. Poistenie sa nevzťahuje na: 

a) vymenileľnéčastiv!iet!cýchdruhov, ktor6 savym~ú pri zmene pracovného úkonu, 
alebo diely, ktoré mll1ia byť podl'a ich určenia alebo charakteru počes obdobia 
životnosti poistenej veci viacldt vymieňillé z dOvodu ich opotrebenia, napr. vrt.lky, 
nofe, frézy, piloYé listy •lebo iné ostria či brúsne kotúča alebo p.isy, akékoľvek 
náradie a n~1t10je,lonny, I!Mitric:e. raznice. vzorové a l)hované vake, kompozitové, 
gumové iS plastové výstielky, sit6. ~sy. laná. pnet.matiky, predmety zo slda alebo 
keramiky, drviace kladivá, 

b) pomocné a prev.idzkové lätky, ako napr. pohonné lätky, fi~račné hmoty a vlofky, 
chladivá, čistiace prostriedky, mazivä, olejové náplne (okrem olejových alebo 
plynových ní plní transformátorov), katalyzátory, chemlkAiie, konta kiM hmoty. 

ak súčasne nedoJio z tej istej príčiny •i k illérnu polkodcniu poislencj vec~ za lc!or6 je 
poisťovatefpoYinný poslcytnúf poouné plnenie. 

2. Poistenie sa nevzťanuje na: 
a) záldady a podsta~ strojov a zariadeni, 
b) >ýmurovky, výstielky a nanesen~ vrstvy pecí, ohnísl<. kotlov alebo iných zariadeni 

produkujúcich teplo, wladcní na produkciu pary a n~držl 
c) software, eltktronJdré die.., datab6zy 6dajov, obrazové, zvukové a iné záznamy, 
d) motorové vozidLá kilteg6rie M a L, 
e) podvozok. nápr•vy. prevodovku, motor, kabínu v~tane vybavenia vozidiel 

ka~rie N a O; táto výi..U neplatí v prípade škody spôsobenej pracovnou 
činnosťou vozidla, ako pracovnéllo stroja, s výnimkou JI:Od zapl'ilinených jeho 
jazdou. 

f) bicykle, 
g) plavidlA. lietadlA, pripadne iné zMladenia schopné pohybu v atmosfére, 
h) ultrazvukové zariadenia, endoskopy, mobilné telefóny, notebooky, kamery, 

foto1par6ty a iná p~nosná spotrební elektronika. 

Vylúl'len~ riziki 
3. Poistenie sa nevzťahuje na škody na poistených veciach spôsobené: 

a) pofiarom, hosenim požiaru alebo nli.sledným stmnutím. 
b) priamym úderom blesku, 
c) výbuchom, 

d) nárazom alebo zrútením ietadla,jeho časd alebo jeho niklad14 
e) víchricou. krupobitím. 
f) povodňou. ú~ umetrasením. ~m sopky, rosuvom p6dy,lavínou, ťan:hou 

snehu alebo ľadovej vrstvy, sadanfm. 
g) vodou z vodovodného zariadenia. 
h) krádežou alebo 'tratou. 
~ dymom. rbovou vlnou vzniknutou pri prelete nadzvukového lietadlo. 

4. Poistenie w ntiiÚilhuje na škody sp6soben~ priamym násle<lcom dlhodobého vplyvu 
p~.ldzky (ako napŕiklid koróziou, eróziou, opotrebovaním, kav~6ciou. oxidäc~ 
únavou mat~lu a pod.), dl~m pôsobením chemlciých. biologických alebo 
atmosferických vplyvov, usadzovaním kotlového kameňa, hrdze. kalov alebo iných 
sedimentov. Ak však vznikne nbledkom rizika uvedeného v preddl6dzajúcej vete 
tohto odseku n6sl«<n4 fyzická Ikod1 na poistenej veci, poisťovateľ poskytne poistné 
plnenie za takto vzniltnutú následnú škodu, pokiaľ táto nie je z poistenia vylúčená. 

S. Pois~nie sa nevzťahuje na !lcody sp6sobené: 
a) chybou. alebo vadou. ktoru mala poosten.l vec už pri dojednávaní poistEnia, a ktorá 

bola alebo mohla byť známa poistnílcovi alebo poistenému. bez ohradu na to, či 
bola zmma poisťovateľovi, 

b) povrchovým poškodením poistených vecí, ktoré neobmedzuje Ich funkfnost 
c) montUou. demontižou. opravou, okr11m pópaclov uvedených v čl 2 ods. 1 týchto 

VPP·Sf. 
d) pri b.melových prácach alebo pr.lcach pod zemou. 
e) premočenlm alebo zaplavením bihnom pri prácach na~ stavbách. 
f) testovaním. skúšobnou prevádzkou, dmcmým preťažením alebo experíiN!ntamí 

za abnonnálnych podmienok. 
g) prevádzkovaním stroja v rozpore s technickými podmienkam~ alebo použitím 

stroja no účel, na ktorý nie je urlcný, 
h) nedostatočným používaním, dlhodobým uskladnením, 
i) na elelctronických súfastiadl stroja a elelctronid<ých zaiadeni&ch bez VOnkaflej pričiny. 

6. Poistenie Si nevzťahuje na šlody sp6sobené: 
a) úmyselným konaním. ťimyseln~m opomenutím konanoa alebo vedomou 

nedbanlivosťou poisteného, jeho zástupcu alebo osoby konajúcej na podnet 
poisteného, osoby bl'abj poistenému alebo osoby žijúcej s poisteným v spoiornej 
domácnosti. 

b) podvodom, spreneve10u, alebo Iným trestným činom. činom v rozpore s dobrými 
mravmi trestn9m činom alebo nepoctivým činom poisten.ho, alebo inej osoby 
konajúcej na podnet poisteroého, 

c) zistenlm rozdielov pri inventúre alebo aud~e. 

7. Poisteníe sa nevzťahuje na škody alebo naldady akej<oM!k povahy sp6sobené. vypijvajúal 
z/zo alebo vzniknut~ v pričinnej súvislosti s{ so: 
a) vojnovými udalosťami, ")'hlásenfm vojnového alebo výnimofného still/U, napadnutlm 

alebo činom vonkajšieho nepriateľa. nepriatelskej akcie (bez ohľadu na to, či bola 
vojna vypovedal\i alebo níe), 

b) revoäociou, povstaním. vzburou, !t6tnym alebo vojenským prevratom. občian~ou 
vojnou. demon!tráciou. zabavením. povinnosťami uloženými pri obrane ~tu 
(napr. poskytnutím vecných prostriedkov na plnenie Oloh obrany Jlátu), alebo 
represívnymi risahmi štátnych orgánov. 

c) vnútornými nepokojmi, štrajkom, výlukou. 
d) teroristickým činom; vylúčena je taktiel Jkoda sp6soben.l pri vykonávaní opatrení 

na kontrolu. prevenciu. potlačenie alebo sa inak vzťahujúca k teroristickému činu. 
e) jadrovou ~okdou. rádioaktívnym žiarením alebo rádioak!Miou kontamináóou 
bez ohradu na akékoľvek áallie sCII:asnc alebo v akomkolvek česovom slede 
spolu pôsobiace príčiny. 

8. Pcislenému nevznikne prava na poistné plnenie za nernateriik-ol škodu ~k 
druhu, vrátane uilého rislu, zvýšených n.lkladov na výrobu. polcCrt. sanlcci. mánk, stri! 
vznilcnutých z orne!kan~ nedodthním dohodnuteho výkonu, stratou !thualebo kontr.Jktu. 

9. Z tuhto poistenia cfilej nevznikol nárok na poistné plnenie za lkocJy, za ktoré podla 
zákona alebo zmluvy zodpG\-ed6 dod.lvat~falebo rmllMlý partner poisteného. vrátane 
škód."" laot~ savzťahujezárukavýrobru alebo zhotcvitera cie la. 

10. v poistnej zmluve je možné dojednať aj iné !pecifickévýlukyz poisten1a. 

&nok5 
MieRo poistenia 

l. Miestom poi$tenia je budovi\ miestnosť a lebo miesto Mchidraj6ce sa"" územi 
Slovenskej republiky, vymedzené v poistnej zmluve adresou alebo katasttilnym 
úze mim s &lom parcely (pozemlcu), kde sa poistené veci nachidu)ú. ak nie je dalej 
.., VPP-Sf. alebo v poistnej zmluve dojedn•né inalc. 

2. Poistenie sa vzťahuje aj na iné miesto (náhradné miesto) alco miesto poistenia uvedené 
v poistnej zmluve, pokiaľ poistený na nevyhnutnú dobu premioslni poistené ved 
z dôvodu bezprostredne hroziacej alebo už vzniluwtej poistnej udalostL Poistenie s~ 
na ".ivlldné miesto vzfahuje odo dlla premiestnenia poistených veci, len ak poistrr.ý 
oznámi poistovatelovi adresu tohto miesta a zoznam premiestnených vecí do 14 
talend.lmych dn! od ich premiestnenlll. 

3. Miestom poistenia pojazdných strojov, ktoré sa pohybujú vlastnou motorickou silou. 
alebo sú konštrukrne uspôsobené na jndu na pozemnýth komunik.\cikh a nemajú 
stabilné stanovisko, je celé územie SR. 



článolc6 
Vznik a zánik poistenia 

1. Cas, na ktorý sa v poistnej zmluve dojed~ poistenie, je poist~ doba. C:asť poistnej 
doby dohodnutá v poistnej zmluve, za ktorú sa platí poistné. je poistné obdobie. Pri 
ktátl<odobýd1 poisteniadl (poistná doba kr.rtšia ako jeden rok) sú poistná doba a poisW 
obdobie totofn~. 

2. Poistenie m6fe ~dojednané na dobu neuri"rtú alebo na dobu určitú. 

3. PoistenJe vznikj pr;ým dllom nasledujúcím (od 00:00 hod.) po dni uzavretia poistnej 
zmluvy, pokiar r.ie je v poistnej zmluve dojednané inak. 

4. Poistenie unikne pre neplatenie poistného: 
a) ak po.istné za pNé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené 

do troch mesiacov odo dň• jeho splatnosti 
b) ~poistné za ďalfie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo 

dňil doručenia výlVf poisťovatera na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené 
pred dorufetúm tejto vý:Yf. Výzva po~!a obsahujt upozomenit" že poistenie 
za ri~ alt nebude u platené. 

Poisll!nie zanikne pre neplatenie aj v pripade, ak bola zapr.ten.\ len časť poistného. 

5. Poistenie zaníltne výpoved'ou: 
a) jednej zo zmluvných str~n do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. 

Výpovednä lehota je osemden~.jej uplynutím poistenie zanikne, 
b) ku koncu poistného obdobia: llýpoved sa musi dať aspoň 6 týždňov pred jeho 

uplynutfm, 
c) jednej zo zmluvných strán do jedného mesilca odo dň.'! poskytnutia poistného 

plnenia a laba jeho zamietnutia. \f9povedn~ lehota je osemden~. jej uplynulfll 
poistenie zanikne, 

d) do cNodl mesiacw odo dňa, kedy sa poisťovatel' do Mdd o Zll1fl1e v sbJiočnos1iach, 
ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistnej zmltfiY, pokiar zmluvné strany 
ne~ ,_jené zmeny úpravou poistnej zmkll.y. Poisll!nie v takomto pňpade 
zanilcne doručením llýpovede druhej zmluvnej strane. 

6. Poistenie zanikne odmietnutím poistného plnenia v zmysle B. 9, ods. 12 VPP-SE. 

7. Poistenie zanikno odstúpením od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinnosti 
uvedených v a. 13, ods. l, plsm_ b) VPP·SE. ak pri pravdiwm a 6plnom zodpo~l 
ot~zok by poisťovateľ poistnú zmluvu neuzavTel Toto prívo m&že polsťovateruplatniť 
do troch mesiacov odo d ili, ked' tillcú skutočnosť zistil, inak pr6vo zanikne. 

8. Poistenie zanikne: 
il) uply:lutím doby, na ktorú bolo dojednané (pclistenie dojtdnaM na dobu určitú), 
b) ak odpadne možnos( fe poistná udalosť naslllne, 
c} zänikom potsteného. 

9. Ďalšie dôvody zániku poistenia dané ~eo berne záväznými právnymi predpismi nie sú 
ustllnoveniami tohto čl.\nku dotkooté. 

člinok 7 
Poistú hodnota, poislni sum1 

l. Pois~ hodnota je hodnota poistenej veci v danom čase a mieJte. Poistnou hodnotou 
v zmysle týchto VPP-SE je novA hodnota poistenej ved, tj. hodno«a, ktorú je nutné 
vynalož'!! na znovunadobudnutie novej veci 

2. Pois~ suma je podkladom pre výpočet poistného a drovell maxi~lnou hranicou 
poistného plnenia za poistné obdobie. PoistnS suma so st1noví pre každú jednotlivú 
poistenú vec alebo súbor veci a mala by zodpovedať jej poistnej hodnote pre 
registrovaných platitelóv DPH bez započítania DPH a pne ostatných vroltane DPH. 
Poistnú sumu stanoví vždy na vlastnú zodpovednosť poistnlk. 

článolc8 
Poistné 

l. Poistné je cena za poskytnut6 poistnO ochranu zo strany poist'ovatel\1. ktoré u hradla 
poistník 
a) za poistné obdobie (bežné poistné), alebo 
b) ako poistné určené za celú poistnú dobu Qednorazové poistné) 
v termínoch splatnosti dohodnutých v poistnej zmluve. 

2. Poistné je Sl4novené sadzbou z poistných súm pre Jedno«livé poistené veci, alebo 
pre súbor ved. Vý~ku sadzby sta MV! poisťovater: 

J. V poistnej zmluve je mofné dohodnút že poistnilc uhradí poistné u poistné obdobie 
• splátkach. Pri dojednaní polročného alebo štvrťročn~ho platenia splátok poistného 
sa Otluje k poistnému prirUka, a to 3 :i; z ročnlho poistného za platenie v polročných 
splátkach a 5 % z rotného poistn~ho za platenie v !tvrťrolných splltkach. Ak bolo 
dohodnuté platenie poistného v splátkach. plati. že pre nezaplatenie jednej splátlly 
poistného môie poisi'Dvataliiadať poistní!Q o zaplatenie vfettých splátok poistného 
za celé poistnt obdobie, v ktorom mal poistnll< splátku poistného zaplatiť; poistnll< je 
povinný na dklade takejto !iadosti splátky poistného poisťovatelovi zaplatiť. 
Poisťovatel mii nárok na úrok z omdkania u každý deň omelkania. 

4. Pri plate ni poistného prostredníctvom pošty alebo banky je pre zaplatenie poistného 
rozhodujúci dell pripisani4 platby na účet poisťovatel'a. 

5. Ak príde v priebehu poistného obdobia k zmene v slctrtočnostiadl. ktoré boli podldadom 
pri uzaviefllllí poistnej zmluvy, je poistovatel oprávnený dňom tejto zmeny navrhnúť 
poistnfkovi Opravu výlky poistného. 

6. Poisťovatel mA pr6vo na polstn~ za dobu od vzniku do zániku poistenia. Ak zanikne 
poistenie pred uplynutím poistného obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené. poisťovateľ 

je povinný zvyšujúru časť poistného vratiť. Ak nastala poistn~ udalosť a dôvod ďalšieho 
poistl!nia tým odpado~ patri poisťovateiOvi poistné do konca poistného obdobia. v ktorom 
poistná udalosť nastala. 

ainok9 
Plnenie polslovatef'a 

l . Privo poisteného na plnenie poisťovateJa (poistné plntnie) vznikne. ak nastala poistn~ 
udalost 

2. Poistnou udalosťou je aUko~k náhodná šlodová udalosf, s ktorou je podľa poistnej 
zmluvy spojená povinnosť poisťovatera poskytnúť poistné plnenie. 

3. Ak dójde v dósledku poistnej udalosti k pošl;odenju poistenej ved, uhradí poisťovater 
pri?~erané a ho.spodMoe nAklady zvyčajné v dobe a v mieste vzniku poistnej udalosti 
na JI!J opravu lJ.: 
1) na náhradné diely a nevyhnutný materiál do llýšlly novej hodnoty nahradzovaných 

dielov a materi61u v dobe poistnej udalost~ 
b) na práru, vratane ~kladov na rozobratie a opätovné zostavenie, 
c) na dopravu veci na miesto a z miesta opra.y, colné a iné poplatlcy, ak tieto boľo 

zahrnuti v poistnej sume, 
d) na provizórnu opraw len v pnpade, ak tieto r>Aidac!y sú súbuťou celko.ých nákladov 

na opravu a ntlVfwjú celkové plnenie poisťovateľa. ak nerozhodne poisťovater 
inak. 

Ak n~klady na opravu uvedene v ods. 3 pfsm. a)-d} tohto člbnku VPP-SE sa rovnajú 
alebo prevyil.Jjú lasow hodnotu poistenej veci bezprostredne pred poistnou udalosfou. 
poistená vec sa bude povafoval u znänú a poisťovaterbude postupovať podra ods. 4 
tohto ď.§nku VPP-SE. 

4. Ak dojde v dôsledku poistnej udalosti k zniWiiu poistenej l'rQ uhradí poistovater 
ní klady na movunildobudnutíneä, na.Macvšak ánovúhodnow poistenej veci v bse 
bezprostredne pred vznikom polst11ej udalosti. 

S. Poisťovatertiež pos~ne poistné plnenie zodpowdajúca Zasovej hodnote veci v dobe 
poistnej udalosti v pf1pade, ak: 
a) diely potrebné na opravu veci už nie sú na trhu, 
b) poistený do trOch rokov od poistnej udalosti nezrealiwje opravu veci. 

6. Poisťovater poskytne poistné plnenie u mzdow zv)hodnenie vyplatené za nadčasovú 
poicu, prku v noci. práru vo sviatok. exp~sné priplatky,letecU dodívl\y Nhradných 
die'ov a cestoYné nákl.ldy technikov a expertov súvisiace s poistnou udalcKiou len pokiar 
je to v poistnej zmluve vyslovene dojednané. 

7. Polial' došlo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného stroja. za ktoré je poisťovater 
poviMý poskytnúť poistné plnenie, posl\ytne poisťovater poistné plnenie v časovej 
hodnote aj za veci uvedene v ll4, ods. l VPP-SE po!kodené alebo znilen~ v pričinnej' 
súvislosti s poistnou udalosťou. 

8. Poisťovatel' poskytne poistné plnenie za vktky poistné udalosti ktoré nastali v priebehu 
poistného obdobi11. maximálne vo llýštre: 
a) poistnej s..-ny stanovenej pre príslušnú poiswlú vec alebo súbor vecí a poistné 

obdobie, 
b) súlvnného lmitu poistného plntnia, dojednaného pre prlslušnú poistenú vec 

v poistnej zmiiM!. 
Rozhod~ je niHia z uveclenýcllsúm. 

9. Z'lfŠkf po!kodenej alebo zničenej veci zost.mjú vo vlllstnfct\le poisteného a ith hodnota 
sa odpočítava od výšky !kocly odsúhlasenej poisťovatelom. 

1 O. Po vzniku poistnej udalosti sa znlfi poistná suma pre prísklšnú poistenú vec, alebo súbor 
vecí a poistné obdobie o výšlw vyplateného poistného plnenia. Vý!ka poistnej sumy 
môže byť na návrh poistníU pri doplatení poistného upraveni. Toto dojednan:e nem.\ 
.plyv na podpoistenie. 

ll . Poisťovater uhradí primerané a hospod~me vynaložené njklady zvylajné v miesze 
vzniku poistnej udalosti v pŕičinnej súvislosti s hroziacou alebo vzniknutou poistnoo 
udalo5ťou na opatrenia vykonané poisteným na odvr~teníe vzniku bezprostredne 
hroziacej škody alebo na zmiernenie nlisledkov lkody, vrlitane opatn!ní neúspeJnýcl\ 
ak boli primerané okolnostiam. Náhrada týchto Mkladov spolo~ne s poistným plnením 
za poškoden! veci je obmedzeM poistnou sumou, ajebo súhrnným limitom poistného 
plnenia (ak je v poistnej zmluve dohodnutý) pre jedno~lvé poisten@ veci. alebo súbor 
ved. Ale boli tieto opat11!nia vykonané na pokyn poisiovatel'a. sú hradd aj nad dojednanú 
poistnú sumu. NJidady na zisah l!.sii!ov alebo iných os6b, ktoré sú povinné zawlln~ 
.o verejnom ~;ne. poisťovateľ nehradl 

12. Ak s~ poisťovamr dozvie ai po poistneJ udalosti. že j•j p(oéonou je skutočnosť. ktorú pre 
vedome nepravdivi alebo ntúpl~ odpovede nemohol zistiť pri dojl:dnMni poistenia 
a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podsta~M. je oprlivnený polstn! plneflie 
z poistnej zmluvy odmietnuť. Odmietnutím poistného plnenia podla tohto odseku 
poistenie zanikne. 

13. Poisťovateľ je op~nený poistné plnenie prYnetane znlflť alebo zamietnuť v prípade 
porufenla povinností uvedených vo VPP-st zmANných dojednaniach alebo poistnej 
zmluve, pokia!' talcéto porulenie povinn~ malo podstatný vplyv na vznik poistnej 
udalosti alebo rozsah ~v poistnej udalosti 

14. Ak poistený uvedie poisťoViltera úmyselne do omytl o pods~tných okolnostiach 
týkajúcich sa vzniku niroku na poistné plnenie alebo jeho výiky, nie je poisťovatel' 
povimý poskytnúť poistné plnenie z poistnej udalosti. 

15. Poistné plnenie je splat~ do l S dnt len čo poisťovateľ skonétl ~t~nie nutné na zistenie 
rozsahu svojej povinností plniť. Ale nemôfe ~ vyfetrovanie ukončené do 30 dni 



po tom. ako sa poisťovater dozvedel o vzniku poistnej udalosti. poskytne poistenému 
na jeho žiadosť prif!leraný preddavok. 

16. Poísťovarerposkytne pOOiné plnenie v mene platnej na území Slovenskej republiky. Pri 
prepočte cudzej meny na menu platnú na území Slovenskej republiky vychádza 
poisťovaterz kurzu Európskej centrálnej banky ku dňu vzniho poistnej udalostí. 

17. Pois!ov.uer má právo odpočltaf od poistného plnenia sumu zodpovedajúcu dlžnému 
poistnému. 

~nok10 
Pod poistenie 

1. Ak je v dobe vzniku poistnej udalostí poistn6 suma jednotfovej poist-i veci nižšia ako 
jej poistnA hodnota, poskytne poisťovater poistné plnenie, ktoré je k výške škody 
v rovnakom pomere ako poistrlá suma tejto veci k jej poistnej hodnote. 

2. Ak je stanovená poistná suma pre súbor poistených vecí, posudzuje sa podpoistenie 
v zmysle ods. 1 tohto ďánku vzhladom na poistnú sumu pre súbor poistených 11ecí. 

článok 11 
Spoluúčasť 

1. Poistený sa podíera na poistnom plnení z 1<.\ldej poistnej udalosti pevne stanovenou 
sumou alebo percentom stanOYenjmv poistnej zmiU11e, resp. ich kombin~iou (ďalej 
len .spoluúlasť"). 

2. Spoluúčasť dojednaná v poistnej zmluve sa odpočíta od výsledného poistného plnenia. 

čtinok 12 
Znalecké konanie 

1. V prípade poistnej udalosti je možné dohodnúť. že výška poistného plnenia poísťovatel'a 
bude stanovená v znaleckom konaní. 

2. Pre znalecké konanie plati: 
a) poistený aj poisťovatelvymenujú svojho znalca do 15 dní od uzavretia dohody 

v zmysle ods. 1 tohto článku VPP·SE a o jeho menovaní bezodkladne upovedomia 
druhú stranu. Znalec nesmie maf voči strane. ktorou bol vymenovaný, žiadne 
obchodné ani pracovnoprävne vzťahy, pripadnú nAmietku proti -.ymenovaniu 
znalca musi druhá strana vzniesť pred začatlm jeho činnost~ 

b) znalci vymenovaní obidvomi stranami sa ešte pred začiatkom svojej činnosti 
dohodnú na osobe tretieho znalca s hlasom rozhodujúdm pre prípad ich nezhody, 

c) obaja znalci vymenovaní zúčastnenými stranami spracujú nezávisle na sebe 
znalecký posudok o sporných otázkadl. 

d) tento znalecký posudok odovzdajú obidvaja znalci zároveň poistenému aj 
poisťovateliwl. v prípade existencie rozporov odcovzdá poisťovatef obid'Ja spracované 
posudky tretiemu znalcovi s hlasom rozhodujúcim. Tento znalec urobí rozhodnutie 
v spomých otázkach a toto svoje rozhodnutie ktoré je zävhné pre obe strany, 
odovzd~ poistenému aj poisťovatelilvi, 

e) náklady svojho znalca hradí každá strana, náklady znalca s hlasom rozhodujúcim 
obid11e strany rovnakým dielom. 

3. Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a povinnosti poisteného a poisťovatefa, 
upravené právnymi predpismi, poistnou zmluvou, zmluvnými dojednaniaml 
aVPP·SE. 

člmok13 
Povinnosti poistníka. poisteného 

1. Poistnlk a/alebo poistený je povinný: 
a) platiť poistné spósobom dohodnutým v poistnej zmluve, v prípade platenia poistného 

prostrednlctvom pošty alebo banky dodržiavať zúčtovacie dáta pre platbu 
poistného určené poisiovatel'om, 

b) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovatela týkajúce sa 
dojednávaného poistenia. 

c) bezodkladne oznAmiť poisťovateľovi akúkoiVek zmenu v nálefl!ostiach, ktoré boli 
podkladom pri uzavieraní poismej zmluvy, 

d) dodržiavať ustaMvenia všeobecne zAväznjch právnych predpisov. techniclcých 
noriem. \IPP-SE. zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy. 

e) ud~iavať poistené vtá v dobrom technickom stave a dbať na odporúčAnia výlobcov 
a predajcov, 

f) oznámiť poisťoval!!lovi, že uzwrel ďalšie poistenie ro\l!lakýcll vect na rovnaké riziko 
u iného poisťovatel'a a oznámiť jeho obchodné mt!llo a výšku poistnej sumy, 

g) dbať, aby poistná udalosť nenastala a vykonävať primerané opatrenia na jej odvrátenie, 

2. V prlpade vzniku škody je poistený povinný: 
i) bezodkladne oznlmiť vznik škody poisťovate~vi, 
b) bezodkladne oznämiť poriCii vznilc škody, ktorá nastala za okolnosti vzbudzujúci ch 

podozrenie zo spáchania trestného činu, 
c) vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov Ikody, a podľa možnosti 

si k tomu vylíadať pokyny poisťovatela a postupovať v súlade s nimi, 
d) nemeniť bez súhlasu poisťovatela stav vzniknutý !kodou, ak to nie je nevyhnutné 

na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody alebo v rozpore so všeobecným 
z.!ujmom. 

e) preukáuť poisťovateiOvi vzniUkody a rozsah jej näsledkov. 
f) umožniť poisťovatetoviatebo osobám ním po11ereným. všetky vyšetrovania potrebné 

pre posúdenie n~roku na poistné plnenie a jeho výšku a predložiť k tomu potrebné 
podklady a infonm~ie, 

g) zabezpečiť voči inému právo na nähradu vzniknutej škody alebo iné obdobné 
práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škod~ 
zodpovedá, 

h) bezodkladne oznämlť poisťovateiOvi nájdenie poistených ved alebo ich zvyškov 
stratenjcfl v súvislosti s poistnou udalosťou; pri prevzatí týchto ~ci je poviMý vrátiť 
zodpovedajúcu časť poistného plnenia. 

~ook14 
Dor'OOlvaníe písomností 

Poistník a poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez 
zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú zrlámu adresu poistníka 
alebo poisteného. P'tSOmnosť poisfovatel'a určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len 
.adresát") sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, 
kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel V pr'Ípade, že sa písomnosť ulotí na pošte kvôli 
nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, 
považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj ked sa adresit o jej uložení 
nedozvedel V pripade. že je písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená z dôvodu, 
že adres.lta nemo~no zistiť na adrese, ktorej zmenu adresát neozn~mi~ plsomnosť sa 
považuje za doručenú dňom jej vrátenia poisťovatelovi. 

l16nok 15 
~ad pojmov 

Pre úQiytohto poistenia sa rozumie pod pojmom: 
časova hodnota poistenej veci jej nová hodnota zní.fená o zodpovedajúcu mieru 
opotrebovania alebo iného znehodnotenia vec~ 
elektronické dáta údaje, pojmy a infonnácie upravené do formy použiteľnej pre prenos, 
interpretáciu alebo spracovanie elektronickým či elektromechan1dcým spracovaním 
dát alebo elektronicky riadeným zariadením a obsahujú programy, software a iné 
kódované ínšttukcie pre spracovanie a manipuiAciu s dátami alebo pre riadenie a ovt.!danle 
takýchto zariadení, 
kategória vo:idla- kategória uvedená v osvedčení o \Mdencii vozidla. 
nAhodná šl«xxovA udalosť taká udalost, pri ktorej vznikne na predmete poisteni• 
!koda, ktorä nastane v mieste poistenia počas trvania poistenia nähle a ne<akane; ide 
o udalosť o ktorej v čase dojednania poistnej zmluvy poisťovateľ a poistený 
predpokladajú, ze môže rn~Stat avšak nie je isté, či nastane, a kedy nastane, 
nálledna fy%1ckA škoda - fyzická škoda na poistenej veci za ktorú vznikne poistenému 
právo na poistné plnenie. ktorá VZJiilda ako bezprostredne priamy rmledok fy%il:kej 
škody na inej poistenej veci, alebo jej časti, alebo inej časti poškodenej poistenej veci, 
oprwa uvedenie veci do takého prevádzkyscllopnébo stavu, v ktorom by bola schoprlá 
vykonávať všetky funkcie a dosahovať všetky parametre tal<. ako v čase bezprostredne 
pred poistnou udalosťou. 
Za náklady za opravu sa nepovažujú: 
a) näklady na revízie, údržby a ostatné opatrenia, ktoré je nutné vynakladať aj bez 

poistnej udalosti. 
b) näldady vynalolené v dôsledku zmien a vylepšení ktore poist!ný vykonal nad rámec 

opravy stavu pred poistno• udalosťou, 
c) náklady na práce a materi.\l ktoré nie sú vynaložené na poistenom stroji, napr. 

prisp6sobením poisteného stroja do výrobnej linky, 
poškodenie veci taká zmena staw veci, alebo jej časti, ktorá obmedzuje, alebo 
vylučuje jej funkčnosť a použiteľnosť na pôvodný úče~ pokiaľ je možné vec opravou 
uviesť do pôvodného prevádzkyschopného staw. 
priamy úd« blesku bezprostredné pôsobenie energie blesku alebo teploty jeho 
výboja na poistenú vec. 
strata zánik moiností poisteného hmotne disponovať poistenou vecou alebo jej časťou. 
za stratu sa tiež považuje zAnik motnosti faktického oviAdania poistenej veci alebo jej 
časti (zánik detencie), 
terorísti&ý &l- čin zahmujúci ale nie obmedzený na pouEtie sily alebo rlásilia ~alebo 
jeho hrozby osobou. alebo skupinou osôb, konajúcich samostatne alebo v mene alebo 
v spojení s akouko!Vek organizAciou alebo vládou. vykonaný z politických, náboženskýcll. 
ideologických alebo iných podobn~h pohnútok. s úmy<lom ovplyvniť vládu a/alebo 
zastr~šiť obyvaterstvo alebo jeho čas~ 
11ichríca prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rjchlosť minimálne 75 km/h 
(resp. 20.8 m/s); za škodu spôsobenú víchricou sa považuje aj vrtmurie predmetu 
na poistenú vec bezprostredne zapriCinené pôsobením víchrice, 
zemetrasenie otrasy zemského povrchu vyvolané geofyzikálnymi procesmi vo vnútri 
Zeme. ktorého účinky dosiahnu v mieste poistenia minimálne 6. stupeň 
maktoseizmickej stupnice zemeuasenia EMS 98 (Európska makroseizmidcá stupnica), 
zn &nie veci taká zmena stavu veci, ktorú nie je možné odstrániť opravou. a preto vec 
ui nie je moiné používať na pôvodný úče~ 
znownadobudnutie 11eei primerané a hospodárne obstaranie veci rovnakého druhu. 
kvaľlly a výkonu. vrátane nákladov súvisiacich s jej obstaraním. Pokiaľ v zmluve nie je 
dojednané inak. nezapočítavajú sa do näkladov na znovunadobudnutie náklady 
na opravu alebo vybudovanie základov či podstavcov strojov a zariadeni. 

&nok16 
Uvereln6 ustanovenia 

1. Od ustanoveni týchto VPP·SE je možné sa v poistnej zmiU11e odchýli~ ak to nie je 
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak 

2. PoistnA zmluva pre toto poistenie sa riadi právom Slovenskej repub~ky. Pre riešenie sporov, 
týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poisll!nie. je založená právomoc súdov S'-nskej 
republiky. 

3. \fPP· SE nadobúdajú účinnosť 1.5.2012. 



Allianz@) 
VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
Poistenie zodpovednosti za škodu 

Slovenská poisťovňa 

spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami 

Člinok 1 
ÚVodM ustanovenia 

1. Tieto Yiaolleal6 poitln6 poclnolenlly (d'aloj len .VPP-Z.") sa VZfahtJ na poisltlnio 
zodpovednosti u lkodu spO-.; pr6\'nld<9m a pod~ fyrtd<ýnó 
OIObaml (d'alej len .poíotenio') vykonáv.,rlclcn Cinnosr v s!Vade s p~skJ&n~l 
vleooacna zévOzn~mi pri111nyml pnsdplsmi. 

2. P~ úCely tohto poistenia je pciafCMIIefom Allianz • Slovonlk• poiii'Cl'/1\a, a.s. 
Polllntkom je osoba, kllri s polst'cMiterom uzal/f8la poiotnú zmluw. Pols:err;m jo 
v urluv8 uved0t1á fyZJCI<á alebo prtvniclct osoba. na ktaO u tolO poiol.,.e 
vzfahujo. 

3. OsiJint · alollá a a!Dvné spcjonla, kloró tú v laxto týchlo VPP.Z uvedoM 
v úvod:tOVkkll ma,lll avoj osobiln9 vjznan delnovan9 v Cúnlru 2 Výklad pojmov. 

Pre lltoly tohto poislenla: 

Cllnokl 
Wld..S pojmov 

l. .,lnflktM ohoro" " Je oc:hc/8nill vy\'<)lané mlkro0f11ani<maml, ktoré ;o promont 
z CIOYIIb na eloveka, z-. na Zll'efa. zo ~• na Clowka alebo zo ~a 
na zviera. alebo 11 di z:fakar aJCpOzldou z vonkajlltno proSlnldla. Pre ueery tollto 
polalenla sa . infllktnou á'lo<obou' rozumie aj ochorenie na salmono!Ozu. 

2. .Mot0fov6 vozidlo• ja al(1kofvok poumn9 dopr&Vn9 prolltiedok o \lllllft'Jm 
pohonOfl', ~ves alebO n8VIIt (vnl.tano t~olvek ~denie na nicll 
priJlftMJI<Im). kto,. jo poutlvmt alebo jo ...- nt poutlvwôo na poHmnýCII 
komuniWiell. 

3. .Pol otoM tlnn.,.t"' je tinnosf uvedená v polttnGj zmluvo, lrtonl poistený 
vykonlva na z61<1ado opr4vnoria udolonOho podla vleobecno zAvaznýoh pnlvnych 
predpbov a eínnod t ňou oúvialaoo. Za annooU lilwlliaoo o .pololonou ännoefO<I' 
•• polcJaclá aj V9kon 14amlc;kydl ~v sprAVIl a pnov6dzl<a neMuta1nosti llillltcicll 
na ~n poiSienoj etnnosli LJW<11r1ti v poistnej zmklw, dllltf provM!zka oodllllych 
a re!lr'aaenýcll UIINonl pra zamoatnancov poiatonáho a oru-.ntda podnikovýoh 
podii).IU. 

4 .• boda• zn11111on• ,.ikodu ,.. .,.ol" a/alol>o ,.ikoclu nt mravl" pričom 
a) ,.!koú no .-!" znamená ~ potkodorH lvnolnej voci ...-.!lano nitlednej 

m.a)et<ovoj t4mJ alallo utMho <ilku vyplýv~eh zo snty lul1l<tno$li -
motnosll poutfvar polkoe10t11l vec. 

b) .Sko cla na lldravl" znamené taleané po~nlo osoby vr•t.ano choroby alebo 
111mrtenJa a 1 nich vyplývajúci mo)etkova ujm~ vrétano ulltho zlaku. 

5. ,.!kodo .. udalool"' ja udalosl', poOao kt0<11J dod>ádza ku vzniku lkedy. ktoré 
mot. byf dOvodom vzniku Iri•• no polotn4 pln- pcisfowlofo. 

6. .S ubli mit " je test' poiólej sumy dohodru~oj v pci sinej zmluve ako maximilln.a 
vjlkO nAhrady, ktorú polsťovatel' vyplaU za .lkoCV. na klor6 aa sublmlt podl a 
poimej tii'My vzfalll4t . • Subllmlt" nezvyiuje polttna ......... 

7. .Wrobok" jo: 
a) oklkotwk vec vyfnonA. vyrobeM. oprliOO\IIIna, pradani, dl llr1btJovana alebo 

dand do obollu pololoným atobo nim poverenou osobou 
b) elektrina a p.'yn UlteiW na spotrebu a vyrob-" alobo dittribuov~ poiston~. 

alebo 
c) ",.,_ vyko"""' poltla~ altbo nim poverenou osobou , ~ mattrlilu 

alebo "-""«'lov pool<ytnutých v aÚ\islo51i 1 tou1D pr8a>u, 

8 • ..znoetal\ljúc:e lttky" znamona)i akekoMk nebezpeCn6 llalio zneeístenie 
opOoob<CQce pevná, kvopai!W alebo plynn• mattr1ély, létky, tmlele Cl topalnt 
ueinky. vr~ dymu, výpatOv, sadza, popoltekO, kyselin, wad, Cl'lemll<alll Cl 
odpodu. ~dom aarnylis oj malanMy '"*"' 1\a ~u. 

l:Mnok 3 
Ro-po-l a 

1. Poloton)i mil pr6vo, aby polsfovatel za neho v rozsahu a za podmienol< 
IUIIlO""~ týmllo VPP.Z vypta" po!I<Dden61'111 náhrodu ,llcD<tf, za ktonl 
poiaton~ ne zAklade .. oobe<:ne úvlznjcll pnlvnycll proclpioov zodpo""dá. 

2. Predpoldadom vzniku povinnosti potsfovatela poll<ytnúr n61\111du . il<ody' ;o. 
te ,lkoda' bola spOsobona: 
a) v -oslí • ,polotoneu 6..-.oel'ou' poisteného wedonou v polllnaj zmluve. 
b) Vll<lr1tm ,výrobkom" poislen6ho. Ile Ion v pr1padt, lk ja poisten!o 

zodpovodnosU u tiU>ctJ op6ool>enu ~ .výrobkom" vpololnej zml""* 
vjolcwne deljll<hlnt. 

3. Polaloria sa VZfahllje len na ,tkodkl•. Idol$ vznilda pote s poistnej doby ako 
nálllodok ,likodovoj udolosU'. 

4. Polstlrio sa IIZI'ahujo Ion na ,tkDdOw udalost". ktor• nastala na Ozanll uvedenom 
v poi5tnej zrrlu\te v taall ÚZ8fmá platnos(. 

S. PoioiDnt má prévo Nl nllvadu MI<Jadov !rivnoj obhajoby v oOvltlo!!Ci s nárokom 
vzntMntm pro41 polo18n6mu v dOoltclku ,4kody'. na ktnnl 11 telo polotonlt 
vzr~o. Súeel nillv1MI ,II<Od" a n•hnod nikladov na prévnu ~bu vlak nttmlo 
prMiatne poímO .,mu alebO .aut>lmlt' u.-n9 v poislnej unkNe. Poisl'o.atef li 
-vtndzl4e pmo vyublf, preskťlmaf a mlmooOdne vyrovnal' akjt<oiWk ".... 
pocfo vlastlého uvatortlll. 

l:rtnok 4 
Výluky z poll1onla 

1. Toto poiJtorie sa navzl'ltlqe ra: 
a) .~kodu' opOoobenll ~ polotenjm alebo inýfli ooobani ÍII1YH(no 

kon~fli 1 podnew poíaMho 
b) , llkodu', ktonl vzni kno poíotontmu 
<) Škodu', u klON poistený zodpo""dé v dOolodku prebranla zodpcr;ednostl 

trm.vou .tet>o na dklade dohody. Ttto výt.g 11 vlak novzflh~ na , ll<ockf 
u klonl by poiotený na zakledo ...,ob.". zlvllzn9cll pr6vnych prMploov 
zodpovedal aj v prlpede, ok by aa k z~nosii z:rrtJvnt alebo -
nozllo1aza, 

d) ,$kodu na zdravi' zomootnanea poílteného ol obo akajkdvek osol:rj 
vykon61111j~coJ pracovnú elnnosr pro polotaného olobo nim povoronú oool>u, 
vratano praoovnýell Cntov a cho~b z povolania. ok l4!o ,lkoda na zdravi" 
VZiil<la pot&s alebo v dOIIodku ,D<acovnoj tinnooU pro po;own6ho alebo nim 
po-osobu. 

e) .~u· oposooeno alobo vyplývlljllQI z 14aslntctva. oprávy alebo provadZky 
al<éhoko!Yek ,motoroVého vozidla' poilloft'Jm alebO nim poverenou osobou. 
T éto výluka aa \/tak nevzrahuje na ,lkody' apOoobent praWdzkou stojov na 
automcbllovorn podvozku at ..škoda' nastane v <IO*diW poutlvanla týcntn 
S!rOiOY 

l) .Skódu• op6oobenú alebo ~ z vlu"idvl. op~. úcl1by providzlcy, 
naldadilllla, vyl<ladanla, upotitania alebo zverenia okM>okol\/8k: 
f,a) llotodlo alebo lnolho vzduintho dopr&VMho proolliodlo.o, alebo 
f.b) plll\Ôda 
poisbnjm alebo nim _.....,.,osobou. 

g) .Skodor 
g.a) apOsobon\r ". nehnut.lnooliacll, klor6 polaloflý alobo nim poveront 

osoba užlva. ol>9\'l alebo ma v na)me, 
g .b) na hnuterneJ veci, kto'* bola potatenému altbo nim poverenej osobe 

zvontni, zapo!leana. d'ilej voci, ktonl poistený ...,bo ntm povorent 
oooba prevzala alebo ).1 poullva, 

g.c) apOsohnú na ttch tas11adll'nlteCntcll a nohnuUirnýctl voci, na ktorých 
poistený alebo nim poveroM osobo ~· ak~k e.nnosr. ale 
.lkodľ vznikn• v <~eslodku alebo potas tejto dnno6ti. 

g .d) na taj easti tnJIAIInoj alebo nahnutel'noj ved. ktor• muot byf obno'Je11i. 
oprovenA aJet>o vymenená v dOaladku '""*'" vykonanej prke nt nej 
poío~ alebo nim powronou ooobou. $bo 

g.e) opOool>enú na ,ytroblclf poíataného 
h) AJ<ýkof\lek '*'>k v sQYiolollll alebo v dOoledku nomotnoo6 pou!lvar pol slaného 

,výrobOk", alebo potnlby sUatnJr z Obehu, vymer>r , vyte~r. opro>!r, nas~a\Or 
atobo odatnnf polllanello .vjlol>ok', ek tento nérok oúwlli so zistenou alebo 
predpokladanou vadoU, nada$t<tkom lNbo nebeZpeO'I~ stavom. Y9robku". 

l) Mjj<oiWk <*ok vlllvillooU alebo v dO- ma.)lltkovej ~ .ypl""'jOc:ej 
z nemotnosti použlvar. apraoovat', preda( llello daC do ol>eBJ hmotncl wc, klor6 
alce nebolo fyzicj(y poll<odoná, al o obsahuje ,výrobok" pois!BntllO. ktorý je 
oto bo o ktorom sa pradpokJodé. to je vedný. novyhovujólcj alebo nellezpttný. 

j) .SI<o4t' apOooberul na veci tým. io u plánov- alobo úmy~ znjoCala 
• ~o ,vjrobl<om•, lrtotj nodo...., potadované tldtn6 <llebo 
kvallatlvno prnmotro. 

k) ,Skodu" vypl~w;óo.l .r.bo aký1<o!Wk nérok oOvlliaci oo lku!!Xn~. 
preďpol<ladantm alebo hrotiac:im únikom, vypuatenlm, rozplýlenlm alebo 
uvolnonim a~ycnkoiVok ..zneetsruj(lclett létok': 
k.a) z mlotta alebo na rn.Sie, k!Or6 po'stený >!astni, vyutlva. obýva lllobo "'* 

v~mo 
k.b) z miesta alebo na mieste kde pois'*'ý alebo n1m poveren• osot>a 

vykoMva alebo vykonavala akOkolVek Clnnosr ak .znedsru):lce 1811\Y" botl 
na dané mieato prineaon• v sú>latosu s touto člnnosfou 

k.<) z ktn~k miula, vyutlvanáho poisteným alebo ln~ml oooboml pro 
polttontho olobo v meno polstanéllo na nanlbalio. sldadovanie, 
lilwld,ciu, apracovario alebo Qprwvu okéhokc>~Wk ~ 

k.d) ktort lil v k1oraml<o1Vek teM propravovant, nattbanä. oklodovoná, 
ll~vldovtné, spriiCOV._an6 alebo uprovovat>• polttaným alebo inou 
otobou p~ polstentho 

Táto výluka 11 vlak nOVZf~o na .tkoau" apOIObonú tepetntml úliri<arri, 
sadzam alebo dyraom pocn6dza;lc:nl 1 .potianr. Pno CJI:ely leP> výtulcy •• 
.potiarom· myall oheil, ktorý vznil«ll alebo oa vtamou sCiou roztlrit m.mo ostené 
ohrlisko. 

l) .Skodu" tp0aob0t1~ v pr16nnoj súvlalosW s vojnovými udolosramt. vzbU"CU, 
povstanlrn. m~sovýml. obtJanekylri alobo injml nepokojmi alebo 
demonJtr,daml. llrajkorn. terorizmom alebo so ziuhom ttátnej alebo IDQ-laj 
moci. 

m) ,Sl<odu" op6oobeno atobo vypl1vajllcu z: 
m.o) jadroveJ energie alebo jodro"""' :tlllnH'ia ak8hokolvok dUlu. 
m.b) elektromagnotid<ycn poll alobo tlaronl, 
m.c) genotlckýctl zmien orvarwnov &toba rastlin. 
m.d) Jnr.ktnýellc:horOII' ~ho- clr\hl, 
rn.e) f~. azb8IOJ, kreflikO, peníslontlt9ch orvan<dltcll tá1ok. 

motyltercl>uty1 éteru, olova alebo ortuti. 
m.l) neopravneného poutlvania. naraoan;a alebO akladov&l11a nooa~ýcll 

tttok. vratane horfavjch alebo výbutn~cn ma~a;ov a )adovatých 1~ 
m.g) vlaotnldva. il<rtby alabo provfldZkovanla tetozrltrr;ctl dráh, tanovi•. 

vle!foy 8l8llo kd*výell doprovngd\ prtiSlrlecloov, 
m.h) akeJo>fVIIk výroby, projo:dov-. opravy, údrtby, distrib<lde a1o1>o 

procflja lietadiel elobo iných vzdu&nýcll doprovnycn pmstriodkov, ich 
weaou alebo komponentov, 

m.t) plesni olobo t.lb ak611okol\oek druhu, 
m.j) tabaku- t.bokových výrobkov, alobo 

m.k) -· • výf!ll>tul' poisteného. 
n) ,SkOdtt vzn1kn<*i na poniiiZI>cll, cennjctl papioroc:ll. ooninich. vlillldnýcn 

knižl<ách. llkýchkolvok platobných alebo uvorovýctl kartjcll, listin41cn alobo 
tper1<och. 

o) .SkoclJ• spOiobenú v dOI!edku vlbr6cll. výkonu clernáltnycn alebo bOracldl 
~ alobo pr11c t výbulnlnami. 

p) Poll«ldorlíe znitonie alebo stn111.1 ~en ~Ml 
q) .Skodu' na nodzemft'Jch alebo podzamnýcn vedariacn ok6hokoi'J8k druhu. 
r) .Skodu', z ktoroJ vyplýv~ nároky lil predmetom al\thokOI'vek poviM611o. 

z6konného alebo povinno ZITIIuvného po!atonia. 
l) Nlroky v tlivlalotli s akoukol'wk nétvadou ikody prtznanou orgiinom miestne 

prbllňnjm v SpojenýCh tiÁto<:h arnorldkj<:h alebo v Kanade r~ 
o p~vacn a povinnost>aoh Jri'miCK)cn olebo fyzícicýctl o.Ob. 

2. Toto poístonlo aa noVZfallujo na .tkodll' vy1'4ývajuoo alebo ltlvfsiacu 
o pooky!oVWIIm alebo zanedbanlm poskytrolll alebo výkonu: 
a) zdravotnoj ot.rostlívosti alebo loUmidlých llutieb alebo linnostL 
b) ln6p&l<álfdl dozcm9CI\. poradenlllljd\. V{letrovecfoll. ollodnooovacid\. 
~ projoktn'Jch - frivnoi>oradenstYcn alutieb - eiMosti, 
elobo 

1/2 



c) lllltieb oúvts\lcldl • vyprac:ovanlm. ods(ihf..."lm, ICI'Wal'ovanfm alcyc;hkol'llek 
máp, nalu'eoov, Mz«<v, sprav, prtoslwmov, vjmerov, pt'fkaZOv, diajnov, 
zadaol, lptdtlllilc/lllobo projel<to'fých dokumentadl. 

3, Poisterie sa nevzrsh<4)o na nOM>du zmluvných, opnivnych olobo trestných sankcii 
alobo pokút okilhokorv.l< dl\lhu vnltane tzv. punlltv. damago• alebo exemplary 
darnages, 

o4. Po~e sa ďalej nevzr~ na .il<l>du" opOsobenCI 
a) C>IIObo, • ktorou pclllllfll' tije v spdočnoj dom4cnol!l. plibuzn~m v priamom 

rada, stiodenC0\11. monfokM alebo inoj osobe, ldonl je 1 poistenym v pomere 
tcdJ'room .«<I obdobnom, 

b) (rivrid<ej alol>o fyzicko) osobo, v ktorej má po .. len9 majeltCMl Otasr, pritom 
v prtpodo ,._.,dy" budo poisW. plnenie pom.",. zn! U,.,. o pociel ma)eUo.ovoj 
úeasti poioten6ho v donom subjofdo, alebo 

c) ~- zAstupcovl alo bo oplnOI110CMIICO'<I poóole,.,.no. 

5. Poistenie Sl <!alej nevzranuje r.a Nroky uplatne,.,. v zmyste Smomlce 
Európslleho pe~lamentu a Rady 2004135/ES o envlronmentalnej zodpovodnosd 
prj prevencii • Mp(avo anvimnrnentélnych el<ed alebo v zmysle vhobecne 
záv3znjch p<6vnycll PRd~ llJ)rtVUjílclch eiMronmen!Mnu zodpo..crnosf 
alebo nilpraw onwcnment*lnycll Sl<ed. 

8. V poistno) z-je motr.6 doMdnoll' ~ in6 ~· Y9tuky. 

Čltnokl 
Plnenie polsl'ovalela,llmlt plnenia 

t. Poisfovalll' vyplatl za polsllne!lo nato'adu . ll<odY" vzniknuto) ako nilltdok Jednej 
.AI<odovej udaloati" ma>dmélne do Vi!l<Y poistnej oumy alebo .MIImitu" 
dojeónanýcll v poistneJ zmluve, nezá'Mto na poet• polotonjch, potkod.,.Ych oa.lb, 
vznesených n6r'OI<ov lllobo sOdnych konani. 

2. Maxim61ne vjtkl Mhrody a~ zo vtolllýcll .tkodovýc/1 uclolostl" vznil<nvtýcll 
poeas jeclnilho pollllntllO obdobia newe preal•hnuf d110)ltoobok poí•tne; oumy 
dojednanej v poiStnej zrnM<e, poláal nie jo v polltnej zmlwt clolloó1~ inak. 

Čltnok' 
Spoluutuf 

Poistoný g bude na pln-.1 z kttdoj .tkockMii udaloall', z kto,.J vzniká pofsl'owtsfcr.l 
po.;nnosr posllytní\f plnel1ie, poc~Arar StJmOU stanov.ncu v pdstnej zmluve ako 
opol"aeasr. 

!!fánok 7 
VZJ1fk a únik polotenla 

t. Cas, na I<IO!ý bolo pcl1ta<H dojodnené, je pololna doba. čast poistnej doby 
clohoclnutl v pol~ zmluva, za klonl ao ptan po;otnt, )8 poistné obdobie, P11 
králkoclobých pdlblriltCh (poistn6 doba knltSia ako jeden rok) au polsCN doba 
a paistl\6 obdobie bb>tn'. 

2. PoiDnio .. dojecl'*'• ne dobu Lrlótílalel>o nowabl. 

3. Poistarie vznif(j prv9m dňom na~m (od 00:00 hod.) po dri uzaiiiOienla 
pásm) zmi.Ny, pcldar nie Je v poiablei zmluve cloho~ IML 

4. Poistenie zanl~na pro nep~t-.ie po1Stn6ho: 
a) ak polstnl za prvé poiatnt Obdobie alebo jo<lnorazova poistné nebolo zapla...,. 

clo troch meslaooV Odo dr.a jeho splatnost, 
b) ak poistné za <!alli o poistn• obdobie nebolo uoplotant do jedn&no mesiaca odo 

dl\a doNclonia vjzvy polstovatala na jeho zaplatenie, pokla' nebOlO zaptaten6 
pred dorul:antm lejto vjzvy. Výzva po!SI'ovatela obul>.ljt upozornenie, to 
poist.nit zatikna, ak nobude zaplallln6. 

Poillenle zanikne PR M!Uierie al v prlpade, ek beM zapla\W Ian tasl' 
poistltho, 

S. Po61«1ie v;llitao ljpo•wou: 
a) jednej zo uriuvn9cl\ ttnln :lo dvoch meoiacov po utaMnni poiSNj Zl!'fuvy. 

VýpowciM ltlloll Je osemdamá. jej ullfYI'&JI:m poistene zanknt, 
b) !ol koncu poistntho obdobia. VýpoYed u musi dar lipol\ 6 IYfdllov pred jeho 

14'1ynutim, 
c' jednej zo unluvnýdlatnon do jedn6ho mostoc:a odo dtlo poaltytnutia polstneho 
' plnenia alebo jeho umlolntllla. Výpovedne leMta Je o .. md-.na, joj ~lynuHm 

poistenie z.artkne, 

6. Poistenie zanlcne ~ 
a) uplyr.Jtim doby, ne klol\l bolo doj.ooan6 (pol,a111nie doje~ na dobu .. tltú), 
b) zilrikom po;otonilho. 

7, O. lh dOvody z:tniloJ po;SIIInla""" vtsoDecne úvlznjml ptjvnymi pnodpismi nie 
oú ~rri tohlo IIMkudo-. 

článok l 
Polstn6 

t , Poieln6 je cena za polll<}'lnutU ocllranu zo strany poill'OVIItsla, ktoré u!ddZa 
poiolnik za polttn• obdobie v dohodnutých tonnlnocll. 

2. Poistné sa stanov~ ptvnou ananenou sumou alebO sadZbou z p<elllEOflej 
hodnoly. 

3, v potslnoj z"*"'• jo molnt dohodnú!', to pololnlk uhrodl po.otn6 za polotn6 
o- v spiMklch. P11 clojednanl polroen6ho alebo 6tvrt'roeného pi.- •• 
učC48 z rocn.no potstnaho p!Hfl<a. a to 3 'llo za rQtenle v polročnýcll splólkoch e 
S % za platerd V ~Ch apWI<ach. AA bolo dohod..- pla!OI'le poislného 
v splá1lcaCh plati te noaplatenlm jednej spWky polltrMilo N clllonl IIOSedu)lcim 
po ctni jej splatnoatl Ilava sptalným poiStné za c ... poilltM obclollie • poitl'ovatel 
mé pri\10 potiedlť polstnDla o jeho U~>~a:anle. Po!ll'ovltll' m• n6nlk na U!ok 
z ometklnia za ketcti cle/\ omtlkanla. 

4. AA je pol abn& tlllnovont oodzbou z promonnej hodnoty, je poistnfk povlnnj 
prlpadny doplatok polstn<lho uhra<2r po uptynu1f poiotn6ho obdobia, Najnc•kOr clo 
jedného mealaca po uplynuti pofstn&no ob<loble je polotnlk povinn~ oznamlf 
poisrovalel'ovt skutočnú vj&W hodnot rozhOrl\f.OCich pre ~tanownla vjil<y 
poistného. 

5. OopCaiOk k poltln6mu podla oda. 4 tohto tlanku je oplatn~ do )od'l6ho mesillal od 
o;r.namonla jeho "Yilly polslnlko'" alebo polltonotnu, prlpaclný pnoplalok 
poisrova:ar vril do )ocln6ho mniaca po ozntmenl hodnoty roUtod'liúcei pno 
stuoenťl vjSiw, pol<lal nebolo~ mlflllnálne pototnt. 

e~nok' 
PoYinnoatl polotnlka, polste,.,.ho a polal'ovalllfa 

t . Poistnlk je povtnn'/ plallf polstnt sp6aobom dohodnutým v poistné) zmluve, 
dodrtiavar vAeobea1a zavam• pravne predpisy, tieto VPP·Z a dojeälania 
dohodnut6 polotnou zmluvou. 

Alf'""' - Slovenska poi•ľovM 
Poistorio ZOdpowdno•ti za &J<odu 
11.3.2007 

Allianz@ 
2. Polotnlk alebo poialo/l9 jo ct.tej poY1m9: Slovenská poisťovňa 

a) ~at' pravdivo o úplno no vtotl<y ota%ky potorowllllo týka;lce so 
dojodnavan6ho potoM a, 

b) bez ZbytOčnéhO odl<ladu plsomne oznámil polsťovatelovt zmeny akutočnosti, 
ktott polslen9 uvtedOI po;sfovatsro-.1 pri dojednávani poóelo~o. ak by mohli ma! 
vpi)'~ na Zvjten'e riziko vyp19va)Uceho z polsl&Mho predmetu ~. ako i 
vtetky zmeny v akutoenostracn, ktor6 poistený ozMmll p11 dojednávani 
poislwlia, 

c) umo!nit' poiat'OVatei'OIII kodykol'llek nallliacrut' do vttlllýcll Ottovnýeh a inýdl 
dokladov, pol<iar ja to nutn6 1111 zlstanie al&bo prevtnrie hodnOt ~ 
PR otanoven'e poP!Mho. 

rl) pooiiJpoVaf v alrlade • pok)'Mll pofsi'Ova!era a konai'!Jik. oby . tkodovt uclalo.r 
......-. Tiet nesmie pONtovar povinnoati orr.en(llce k ociYr;ttoniu alebo 
zmonteniu nobozpečonlllvil vzniku "tkodowj udaloMI", ku ktorým ho zavAztl)e 
pclatná zmluva , ani nesmlo otrpiof ponraovanle týcNo poo;lnnostl zo strany 
tretieh os6b. Je tiel povtmý bezodldadno odstlá~f ketdú chybu olebo 
nebezpečenstvo, o ktolých "" dozvie, • ktorll by mohlo mor u Notoclok vznik 
.tkodovej udalosti". 

e) oznémlf poiSI'ovateroo.t sllutoenost, te ma do,i<ldnana <lalllt polsl9rio toho 
istého poiitného rtzlkl u lnilho polsfovatera (nazov a .tdiO) o vjtku c:to)ednanoJ 
poimej sumy, 

l) plnil' daliie povtonoeti, llotont v poistnej zrriuva. 

3 Alt naSian8 udalost, kl«* by malú l>yl'- vznlw pnlv• nt poilllnt plnorťe, 
,. poislon9 povimý: 
a) vykonal' Yiet!<y mo1n6 opetrenta na zmiernenie nll-v pr1padnej lkOdy a 

vobfilnerie zvačlovarlu rozsahu Skody, po«a moinosti ll k ~amu V(tJa'J:ll( 
pojlyny poisťovaWaa paatJpovarfv súlado s nimi, 

b) okamtito, mqnoskOr do Olmlcll dni odo dňa, kedy u dozvodol o llcodo'~ej 
udalosti, poisťove!ll'oiA ploomne oznllmlf )ej miesto, dAtum. prteiny a rozsah 
t.o)lo uclaloati a v tejto oťrvlelooti PRdlotlf doi<Jady, ktor6 al pofsfovatcr vytiada a 
umo!nlf poisfovaterovt PRYOrtnle ozn6mených skutoenoaH a 

c) polkytnúl' pt:isťovatel'o\11 potrobnó _. na zlstonlo pt~n a vjil<y tkody, 
podal' pnr;c:ti.,.. vyavtlonlo o jaj yznflw a rozsahu a p..crtoti1' v dohodnutej 
lohole cloklecly vy!iad~ po;ll'ov8lot'om. 

4 Alt jo .oa pois!anému .c.crne liebe mimosúdne upiM'lovaey "*"'k na náhradu 
ll<ody,je ~ povtmt 
a) poisl'ovateiO\i bez ~ - lúlo aku!Denost' oznamif, vyj8dlit' sa 

k poúdovanoj nehracie • Jol "Yillo • poolúpil' poi$'ovatolovt bezodkladne vt&jl<}' 
pí""""' tnltlellály oťl\l.llloco a timto uplati\ovaným "*"kom, 

b) po.Wpovat' v ·- s pokynmi poiet'ova~el'a, pritom pollblný numie bolz 
eáf'lasu poisf'ovatero prizna! allykol'llek závazok oitbo uznof zodpovednost za 
p:fpadrol lkodu, uzavrtor túclny zmier alebo clobro\IOI'no poaltyfnUI' al<llkoiVGk 
Nhrarlu .ikody", oknom vjdavkov nevyhnutných na zamodzonle zvaetovania 
alobo zmentem rozunu prtpadnoj t~ody el vjdaVkov neyyhnutnycll na 
zabrl\nenie vzniku hlnzlaclcl11l<ed, 

c) prenechal' poistovatl!lovt 'fýber plivneho zásblpcu a vedonle a!Ídntho konania 
..., vhU<)Ich pripadocll, kcle naklady zN&a poist'ova!er, 

d) bez z:bylctného odklsclu OZI\trrír prtslu!ným orotnom Cinn9m v trel'.nOm konani 
il<oliow udalOst', klor6 n1011a1a za oko!no$11 nasva~Oách apjcharíu Wesln6ho 
trnulrat'ou~ 

o) v túla® s Článkom 10 PnociiOcl pnv bez zbytotn611o odtdocaJ odovzdaf 
pois(ovatllovi vSetky dot<ledy pOV'Obné na uplatňovanie pt*va ~zajúc:aho 
z P*toného na polsfovat.ra. vyvttOvaf •• úkonom, ktort by toto prtvo IMhli 
ohroZil' a na !Iadosť po;II'OYalela spolupraoovaf pri vym8)1Anf tohlx> priva 
v potrebnom rozsanu vnltane VUI88enia SOclneho uplatnsnls nan>ku, 

s. Alt veclomt pONlon."' altbo ntdocfrtanle povinnosti poi&Wka alebo poisteného 
atancvanýcll zakonom olobo dohodnutých v pois1ncj zmluvo malo poc:tsla~ vplyv 
na vznll< .tko<V alebo na •vet6enie joj následkov, mé polofo-r votl polste<>ému 
prt110 na primeranú Ntlraclu z vyplatenej nato'arly !kody po«o toho, •k9 \'plyv malo 
toto porutenle na rvzMh jeho povtmos• phlf. 

e. ~ poio!ený spOSGbl Zvj..,. nMJedov po.sro.awa 19m. tt treba rothoclujúca 
~ :zlsl'ovaf opatovne, je pokrovater oprá..,..,Y pobdovor od poistBnMio 
Mhroclu do plnej vf~ týdrto Zvjlerých Nkladov a polatont Ich Je povinný 
zaplell!. 

Clánok 10 
PnochDd prtv 

1. Poklar pcist'OValllf nahredlf za pof&toného ,,kodu", prwchtdUI ns neho prévo 
polsta"'ho na nthrodu .tkody" lllebo int obcloDn6 privo, ktore mu v sCrviotosti 
a jeho z.odpovednosrou za.Akodu" vznildo proti ináml.l. 

2. Alt ma poi•!onj voei potkodontmu ~- inoj ooobe pttvo na vratonle ~ 
aurny alebo ne znltenio dOd>orlku orlobo na ustavenie jeho vý'plllty, prochtdUI toto 
prtvo n11 polst'ovatera. po1N1 za poisteného !úlo """'" zop .. tl olebo za neho 
vyp~ CIOCIIodok. 

3. Na poisi'Dwlrla prech41dza oj pravo poisl!n6ho na útv'lldu týCt1 njldadov konaria 
o natv'lldo .ikociY", klx>rl aa poi"-"'mu priznal pro6 odporoo'.1, poklsl idl 
poilt'ovetel'n po;sten6ho zaplati. 

CMnok 11 
Prlolutnoaf a.:.dov 

Pro rittenle sporov tytajúclch aa po;stnoj zmluvy pre toto polstonlo oú prlo1u!né 
yjtndna súdy Slownsllej republky, 

Čllnok 1Z 
Doruto .. nl• piso~~~no.tl 

Porotnlk je povtnnt p~ oz:ntmif polst'.,_cvi zmenu IVOJot adresy bez 
zbytotn6ho o- Poist'ovatel uoiola pl""mncsti na poliedrol z"""" adresu 
P""'lnlkl alebo polsten6ho. Ploomnoef polsrovat.ra urtent polsllllkovl alebo 
poitlonému (dalej Ion _adrodf') ta povatujo za doručenú d~om PRYUUo plaomnooti 
arlreaatom slobo dl\om, kedy adr.MI pnovzatlo ploomnosti oclot>r'ol. v p~pada, bt u 
plaomnosr uto21 na poato kVOII nezasllhnutiu adre•át• o tým, te al ju adresát 
v prlolutnej lellole navyzcr,.;hol na pot to, pova!$ sa za doruOI>r'rO v poslodnt dell tejto 
lehoty, aj keď sa adrosá1 o joiJ uto1tnl nedozve<lel, alebo dnom, kocly bola pfsomnosr 
vriten• polsľovatei'O\i ako nadclruetl'lt pro zmenu adr.sy, ktot'O palstnfk •lebo 
pollblrW neoznámn. 
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Allianz@ 
Slovenská poisťovňa 

Oznámenie 
o spracúvaní osobných údajov 

V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu o Rody (EÚ) č 2016/679 z 2 7. aprfla 2C16 
o ocl'!rone fj1:ických osôo pri sprocl!v.Jd osobných Lictojov a o valnom pohybe takýchto údajov, ktorým so 
zrušuje sfl\Ornica 95/46/ES (vseobecné nariadenie o ochrane údajov) v6m poskytujeme nosleaov'1é 
informácie o sprocúvonl osobných údo;ov. 

1. Kto je prevódzkovate[om? 
• v zmysle platných próvnych predpisov uprovujôcich ochranu osobných údajov je 

prevódtkovaterom osobrých údajov Allianz- Slovensk6 polsťovň.o, o.s.; so.sídlom Dostojevského 
rod 4, 815 74 Bratislava, IČO: OO 151 700, zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu 
Bratislava l, Oddiel: So, V:ožka č.: 196/B (dolej oj oko ..poisťovateľ'"). Kontaktné údaje poisťovatefo 
uvedené v tomto bode sú zároveň kontaktnymi údajmi zodpovednej osoby. 

2. Ako o no aký účel získava a spracúva poisťovatefvaše osobné údaje? 
• účelom spracúvania osobných údajov klientov (poistnlci o poistení), ich zástupcov, poškodených 

o iných oprávnených osób (dolej oj ako .dotknuté osoby") je najmä výkon poisťovacej činnosti 
pod fo platného zákona o poisfovnlctve (napr, uzatvorenie poistnej zmluvy, správo poistenia, 
ochrana o domóhonie sa práv poistovate!o). Právnym zóklodom sprocúvanio je najmä platný 
zó kon o poisťovníctve, iné osobitné právne predpisy alebo súhlas dotknutej osoby. Uzatvorenie 
poistnej zmluvy je dobrovotné, avšak osobné údaje no tento účel je dotkn\,Jtó osoba v ZMysle 
platného zó kona o poisťovníctve no žiadosť poisťovatefo povinná poskytnút Poskytnutie osobných 
údajov je podmienkou uzotvoren:o poistnej zmluvy. V prípade neposkytnutie týchto osobných 
údajov je poisťovotet opróvnený odmietnu( poistnú zmluvu uzatvoriť. 

• podrobný zoznam účelov o právnych ~óklodov spracúvania je možné nájsť no webovom s id te· 
poistovotero. 

• osobné údaje získava poisfdvoteC priamo od dotknutých osôb alebo prostredníctvom svojich 
· sprostredkovatelov o tret:ch strón, ktorých podrobný zoznam je možné nájs( no webovom sídle 
poistovotelo. 

3. Aké osobné údaje bude o vós poistovateC spracúvaf? 
• zoznam o rozsah osobných údajov dotknutých osôb je uvedený najmä v platnom zákone 

o poisťovníctve. 
• no poisťovacie účely uvedené v bode 2. o v súlade s platným zákonom o poisťovníctve o plotn:Y"m 

zó kon om ·o ochrane osot:ných udajov ako právnym základom spracúva poisfovater osobné údaje, 
ktoré sú pod(o platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných udajov považované 
za osobitnú kateQóriu, o to osobné údaje týkojúce so zdravotného stavu v rozsahu nevyhnutr.orn 
nq posúdenie riziko pri uzovretr poistnej <!mluvy, zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť. poistné 
plnenie z poistcych zmlúv o iikvidóciu poistnej udalosti. 

4. Vykonóvo polsfovoter profilovanie? 
• poisťovote(je v zmysle platného zókono o poisťovnfctve ole bo iných osobitných právnych 

predpisov oprávnený vykonóvot profilovanie súvisiace s poisťovacím účelom, najmä upisovaním 
rizik (underwritíng), posudzovaním škod ovos ti v rámci predzmluvných vztahov alebo no útely 
predchádzania poistným podvodom, o to v prípadoch predchádzajúcich podozrení no poistný 
podvod alebo iné obdobné J<ononie. Dôsledkom profilovanie môže byť najma odmietnutie 
uzatvorenia poistnej zmluvy ze strany poistovatero (upisovanie rizík, predchódz.anie poistným 
podvodom) alebo zohfaone,ie škodovosti v úprave zmluvných podmienok. 

- - ·---··------··-··--- -··-· ·- ---



5. Kto bude mať prístup k vo~im osobným údajom? 
• osobľ:é údaje dotktiutýé h osôb inôže poistovater ll zmysle platných právnych pred pi sov 

poskytnút/sprístupniť ptijemcom. ktorí majú postavenie somosta.tných prevódzkovoterov,a to 
l'ajmä súdom, orgánom činným v tr.estnom konani, iným orgánom verejnej moci, advokátom, 
správcom, znalcom o lebo Iným poisťovniam alebo poveriť sprac úvo ním osobných údajov 
sprostredkovotetov, ktorými sú najmä finanční agent~ obchodní zástupcovia, zmluvné servisy, 
spoločnosti zobezpeEujúce o poskytujúce osiste~né-služby alebo spoločnosti zabezpečujúce 
vymáhanie pohľadávok. Podrobný zoznam príjemcov je možné ná~ť no webovom sídle 
poísfovotera. · 

6. Kde budú va~e osobné údaje spracúvané? 
• osobné údaj~ dotknutých osôb spracúva poistovotel v krojinóch Európskeho hospodárskeho 

priestoru {ďalej oj ako .EHP•), ole oj mimo neho, o to prijemcomi pod(o bodu 5. Vidy, ked 
poisfovoter uskutoč.ňuje prenos osobných údajov cotknutých osôb no spracúvanie mimo EHP inou 
spoločnosťou v rámc: skupiny Allianz, robi tak no základe Záväzných V:nútropodnikových pravidiel 
skupiny Allianz (Allianz Prlvocy Standard). ktoré stanovujú primeranú úŕovefl ochrany osobných 
údajov o sú právne ióVózné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz. Z6väzné vnútropodnikové 
providló skupiny Allianz o zoznam spolocnostf skl..piny Allianz je/bude možné nájs( no webovom 
sídle poisťovotero. Ak so neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo 
•/Ýnímky pre osobitné situácie prenosu podfo platných právnych predpisov upravujúcich ochranu 
osobných údajov, uskutočl'luje poisťovote! prenos osobných údajov mimo EHP len no základe 
štondordných zmluvných doložiek alebo vyžadujé od pŕevódzko\ .. oterov o sprostre<;lkovotetov iné 
primerané zó ru kyv zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných Gdojov. 

7. Aké sú voše próva vo vzťahu k vaším osobným údajom? 
• v zmysle platných próvnych predpisov uprovujúdcr. ochranu osobných údajov má dotknutó osobo: 

právo na prístup k jej osobným údajom o próvo ziskaf potvrdenie o tom, či sú o nej spraeíJvoné 
osobné údaje; próvo kedyko[vek súhlas odvolať; próvo žiadať opravu o oktuolizóciu osobných 
údajov; právo no ..,Ymaz osobných údajov; próvo.r.o obmedzenie sprocúvonio osobných údajov; 
právo získať osobné údaje v elektronickej podobe o právo podot sťož.oosť u poisfovote!o alebo na 
úrod na ochranu osobných údajov Slovenskej repubfiky. Popis spóscbov a podmienok uplatnenia 
:!iadostí dotknu~ej osoby je možné nójsf no webovom sídle poistovotefa. 

8. Ako môžete namietať v~ i spracúvaniu vo~ ich osobných údajov? 
• v zmysle platných právnych predpiSov upravujúcich ochronJ osobných údajov mó dotknuto osobo 

právo nomietot proti spracúvaniu osobných údajov a iiodoť ukončenie sprocúvonio osobných 
údojov, ok poisťovotef spracúva osobné údaje dotknutej osoby no právnom zó klade oprávneného 
záujmu poistovoteto alebo na próvnom záldade plnenlo úloh poistovcitefo realizovaných vo 
verejr.om zóujme alebo pri výkone verejnej moci zvere.nej poístovotefovi. Toto právo môže 
dotknutá osobo uplatniť rovnakým spôsobom oko ostatné právo uve<;Jené v bode 7. 

9. Akc dlho uchovóvo poistovater vaše osobné ódoje? 
• doba spracúvania osobných údajov je v súlade s platným zákonom o poisťovníctve najmenej 

v dÍžke 5 rokov odo dňo skončenia zmluvného vztahu s klientom. Podrobný zoznam dôb 
spcocúvonío je mOžné nójst no webovom sídle poisťovotero. 

10. Ako často aktupUzuje polstovote( toto ozn6menie? 
• aktu.ólne znenie Informačnej povinnosti v podobe oznámenia o spracúvaní osobných údajov je 

možné nójsf no webovom sfdle poistovote(o. 
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Vyúčtovanie poistného k poistnej zmluve č. 411 026 429 
Polstnlk: úrad vlédy Slovanskej republiky 

Námestie slobody 1, SK- 813 70 Bratislava 
ltO: OO 151 513 

- - i ~ - ,-l :::-·~ :rt. .. =: .:-~-~-~- . ., l. . . :.-. ~ ..... __ ~ ... !:""" .. "•" 

kTidel, 1{4MI, ~deiiZffllua 

.. ... '" . " .. , ) 

ata.-ebn6 sútasti nehnuterného mllietku 20000,00 1.R l č 2.00 40,00 
súbor hnuterného majetku 500000,00 1.R l č 1,40 700,00 
s Obor strojov, prlstrojov a zar1adenr krédež l lúpež 100000,00 1.R /č 1,40 140,00 

súbor zésob l v andallzmus 20 000,00 1.R l č 1,40 28,00 

zachovanie umeleckých materiálov 20 000,00 1.R l n 1,40 28,00 

súbor umeleckých diel a :zbierok 622 731,00 č 1,30 809,tl5 
' ' --:.l." J-t: .. 

... 
- - J • ,_. - .. ' " - .. 

' 

1.R l č 6,20 6 200,00 

1.R l n 6,20 186,00 

- - .. :-_-' -L-..11_----- ~· _ · , l ,.t-1 , • 

tretej 
LP 

prevád:dcovol 
činnost' a 

nl a 1 000,00 
vadný 

výrobok sublimlt 

BeW poistné s daňou je splatné v ročných splátkach, vtdy v termíne do 01.01 . príslušného poistného obdobia na naie bankové 
Sj)Ojenie: 

Allianz- Slovenská poisťovlla, a. s .• Dostqevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 
čisto účtu: SK171100 0000 0028 2600 8702, BIC: TAlftSKBX 
Kon!tantný symbol: 3558 
Varia.bllny symbol: 

v ZlftJ'IIe zMcona e. BTf2D08 Z.z. o octwwM pnd legall.rloolou prUrMv z -) elnnaeti a ochrane pred flnancovaniln t810rizmoo A 
dojecltMYa, ta polatnlk je povlnn9 uhradlr pMI aplatku poiltMho útlo jednoc6zori polatne cal6 proelndnlc:t-. tftll, ttarj mt ldlent 
otvoraný v •v-rova.t Jnit~Ncl~ v "1'8fnom p~ polal'ovlllel' v zmyaJe úkona c. zt1/2001 Z.z. vykonli vo YJ.t'ahu ku ldientovl ziklldM 
~lltoat' (kttnCIIIUciu, ,_..._..".., P11JM1a dodeliomjch -"-l 1 zJIQnle dodatoenýdllnfonntcll ekf.). 



SPLNOMOCNENIE 

Allianz ·Slovenská poisťovňa, a.s. so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: OO 151 
700, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka člslo 196/8 (ďalej iba 
.poisťov~aM) zastúpená: Ing. Todor Todrorov, predseda predstavenstva Ing. Jozef Paška, člen 
predstavenstva 

udefuje týmto písomné splnomocnenie svojmu zamestnancovi 

Branislav Martinka 
Funkcia: riaditer odboru poistenia priemyslu a podnikaterov 

č . cestovného pasu: 

- aby v mene poisťovne podpisoval všetky dokumenty do verejného obstarávania v zmysle zákona 
č . 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom 
zneni resp. do iných súťažných postupov, najmä aby za poisťovňu podpisoval návrhy poistných 
zmlúv, poistné zmluvy, resp. ponuky do verejného obstarávania, 

- aby v mene poisťovne podpisoval dohody o spolupráci pri verejnom obstarávani resp. do iných 
súťažných postupov, 

- aby zastupoval poisťovňu pri otváranl ponúk, resp. iných úkonoch v rámci verejného 
obstarávania, resp. v iných súťažných postupoch. 

Toto písomné splnomocnenie je špeciálne a splnomocnený zamestnanec nie je oprávnený poisťovňu 
platne a účinne zastupovať v žiadnych ďalších úkonoch, pokiaľ mu takéto oprávnenie nevyplýva 
z interných predpisov poisťovne, resp. osobitne udeleného splnomocnenia. 

Splnomocnenie sa uderuje na dobu neurčitú a zaniká dňom zániku funkcie zamestnanca . riaditel' 
odboru poistenia priemyslu a podnikatel'ov" ak nebolo odvolané skôr. 

V Bratislave, dňa 13.09.2018 

Ing. T~r Todorov 
predseda edstavenstva 

Allianz - Slovens á poisťovňa ,· a. s. 

lngj<'fef P~ka 
člen predstavenstva 

Allianz - Slovenská poisťovňa , a. s. 



SPLNO-MOC NENIE 

Allianz .. Slovenská poisťovňa, a.s. so sidlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: OO 151 
700, zaplsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo 196/8 (ďalej iba 
"poisťovňa") zastúpená: Ing. Todor Todrorov, predseda predstavenstva Ing. Jozef Paška, člen 
predstavenstva 

udeľuje týmto pisomné splnomocnenie svojmu zamestnancovi 

Ing. Daniel Ďuračka 
Funkcia: vedúci oddelenia poistenia majetku 

č. OP: 

- aby v mene poisťovne ·podpisoval všetky dokumenty do verejného obstarávania v zmysle zákona 
č . 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom 
znení resp. do iných súťažných postupov, najmä aby za poisťovňu podpisoval návrhy poistných 
zmlúv, poistné zmluvy, resp. ponuky do verejného obstarávania, 

- aby v mene poisťovne podpisoval dohody o spolupráci pri verejnom obstarávaní resp. do iných 
súťažných postupov, 

- aby zastupoval poisťovňu pri otváraní ponúk, resp. iných úkonoch v rámci verejného 
obstarávania, resp. v iných súťažných postupoch. 

Toto písomné splnomocnenie je špeciálne a splnomocnený zamestnanec nie je oprávnený poisťovňu 
platne a účinne zastupovať v žiadnych ďalšieh úkonoch, pokiaľ mu takéto oprávnenie nevyplýva 
z interných predpisov poisťovne, resp. osobitne udeleného splnomocnenia. 

Splnomocnenie sa uderuje na dobu neurčitú a zaniká dňom zániku funkcie zamestnanca "vedúci 
oddelenia poistenia majetku" ak nebolo odvolané skôr. 

V Bratislave, dňa 13.9.2018 

Ing. To~rTodorov 
"'predseda edstavenstva 

Allianz - Slovens á poisťovňa, a. s. 

Ing. Jc1'eft'a!ka 
člen predstavenstva 

Allianz- Slovenská poisťovňa, a. s. 




