
                                                                                                                                  

 

 

Dotazník pre poistenie stavebných prác 
 

Odpovede poistníka na písomné otázky poistiteľa týkajúce sa dojednávaného poistenia 
 

                                                               _________________________________________________________________________ 

1. Označenie projektu                                                           
(ak je projekt vykonávaný vo viacerých        ___________________________________________________________________________________ 
úsekoch, udať tie ktoré majú byť poistené)    

 
2. Poloha a adresa staveniska                   ___________________________________________________________________________________ 
(presný popis – situačný plán)                       

 
3. Investor (meno a adresa)                       ___________________________________________________________________________________                                                                   

 
 

4.Hlavný dodávateľ (meno a adresa )      __________________________________________________________________________ 

 
 
5. Subdodávatelia (mená a adresy)           ___________________________________________________________________________________                                                                   
                                                                    
                                                                     ___________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Hlavný inžinier stavby                          ____________________________________________________________________________________ 
(meno a adresa) 
 
7. Kto bude v poistnej zmluve uvedený ako poistený :                        q        investor 
                                                                                                                    q       subdodávatelia 
                                                                                                                    q       hlavný dodávateľ 
 
8. Popis stavebného diela                                                               ________________________________________________________________ 
(prosím uveďte detailné technické informácie)  
rozmery (výška, dĺžka, hĺbka, vzdialenosť stĺpov, počet podlaží)     ________________________________________________________________ 
  
                                                                   ____________________________________________________________________________________ 
                                                    
                                               
spôsob zakladania stavby a                       ____________________________________________________________________________________ 
maximálna hĺbka výkopu                                                
  
metóda vykonávania stavebných prác      _____________________________________________________________________________________ 
 
 
použité konštrukčné materiály                   ____________________________________________________________________________________   
 
 
9. Popis prác, ktoré budú vykonávané   ____________________________________________________________________________________ 
    subdodávateľmi                                    
                                                                   ____________________________________________________________________________________ 
 
10. Má dodavateľ skúsennosti s takýmito  
      stavbami alebo spôsobom ich vykonania ?                                 q      áno                  q         nie 
 
 
11. Zvláštné alebo zvýšené riziká                           požiar, výbuch                                       q        áno          q        nie 
  
                                                                                   povodeň, záplava                                  q         áno         q         nie 
 
                                                                                    zosuv pôdy                                           q         áno          q        nie 
 
                                                                                    víchrica                                                 q         áno          q        nie  
 
                                                                                    zváracie práce                                      q         áno          q        nie 
                                                                
                                                                                   sopečná činnosť, tsunami                     q         áno          q         nie 



                                                                                                                                  

 

 
 
 
                                                                                     
                                                                                         zemetrasenie                                 q        áno               q         nie 
  
                                                                                         iné riziká : 
 
 
12. Podložie stavby.              q     skala            q     štrk          q       piesok          q    íl, hlina           q      navážka             q    iné 
 
       Existujú v blízkosti geologické zlomy?           q     áno           q       nie 
 
 
13.Spodná voda.                                                   hladina pod úrovňou terénu :      ________________                                                                 (m)_ 
 
14.Najbližšia rieka, jazero, more.                        meno :_________________________________________________________________________           
  
                                                                                vzdialenosť od miesta stavby :______________________________________________________                               
    
   úroveň vodnej hladiny                                       najnižší stav hladiny :____________________________________________________________                                                                   
 
                                                                                normálny stav hladiny :___________________________________________________________     
 
                                                                                najvyšší nameraný stav hladiny :____________________________________ dátum :_________ 
 
 
15. Klimatické podmienky                                    obdobie dažďov od :                                           ___________________do :_________________  
     (vyplniť iba ak je stavba mimo Európy) 
                                                                                max. zrážky :     _________                       ______________________                                (mm)_ 
 
                                                                               za hodinu :           _______________      za deň :   ________________ za mesiac :____________ 
 
 
16. Doba trvania poistenia                       začiatok poistenia (začatie prác / zloženie prvého materiálu) dátum:______________________________ 
        
                                                                   doba skladovania (v mesiacoch):__________________________________________________________ 
       
                                                                   doba trvania stavby (v mesiacoch):________________________________________________________  
       
                                                                   skúšobná prevádzka (ak je požadovaná)(v mesiacoch):________________________________________   
       
                                                                   ukončenie doby trvania poistenia (dátum):___________________________________________________  
 
 
17.Požiadavka na zvláštne krytie            za expresné dodávky, prácu nadčas, prácu v noci, prácu počas sviatkov 
     v prípade škody ?  
                                                                        q      áno, limit ručenia na jednu udalosť :                                                  q   nie  
  
                                                                    za leteckú dodávku       
 
                                                                        q     áno, limit ručenia na jednu udalosť :                                                   q   nie 
 
 
 18.Má byť všeobecná zodpovednosť         q    áno, limit ručenia na jednu udalosť :  
      zahrnutá do tohto poistenia ?                                                                                          
                                                                         q    nie 
 
 
19. Má dodávateľ uzatvorené samostatné                                q   áno, limit ručenia na jednu udalosť :  
      poistenie všeobecnej zodpovednosti ?         
                                                                                                       q  nie 
                                
20. Podrobnosti o existujúcich stavbách alebo              
      majetku v okolí staveniska, ktoré môžu byť            ________________________________________________________________________ 
      poškodené.  
      (výkopmi, vibráciami, stavbou pilierou, atď.)                 ________________________________________________________________________  
 
                                                                                            ________________________________________________________________________ 
 
 



                                                                                                                                  

 

21. Majú byť do poistného krytia zahrnuté už existujúce budovy a/alebo stavby na/alebo v blízkosti miesta stavby, ktoré patria alebo sú v  
      správe investoa a/alrebo dodávateľa prác, a to proti škodám vzniknutým v priamom dôsledku prevádzaných stavebných činností ?   
 
 
 
           q    áno, limit ručenia na jednu udalosť :                                                                         q   nie  
  
      Presný popis týchto objektov:                                                                 
 
      ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
      ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
      ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
      ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
      
22. Uveďte poistné sumy a limity ručenia     
 

Predmet poistenia Poistná suma  

1.   Hodnota kontraktu celkom  

1.1 Stavebné práce   

1.2 Materiál alebo iné položky dodávané   
      investorom(mi)  

1.3 Montážne práce       

2. Stavebné stroje 
    (podľa priloženého zoznamu)       

3. Zariadenie,vybavenie staveniska alebo    
    montážnej dielne   
 
4. Odpratávacie náklady   

      

 
    Celková poistná suma 
    za oddiel - materiálna škoda 

      Poistenie zvláštnych rizík 
Limit ručenia1 

 

 
Oddiel : 
Poistenie materiálnej 
škody 
 
 
 
 

     Zemetrasenie, sopečná činnosť, tsunami  

      Víchrica, záplava, povodeň, zosuv pôdy  
 
 

Predmet poistenia Limit ručenia2 

1. Škoda na zdraví – zranenie jednej osoby  

2. Škoda na zdraví – zranení celkom  

3. Škoda na majetku       

 
Oddiel : 
Zodpovednosť voči 
tretím osobám 
 
 
 
 
 
 
 

Celková poistná suma za oddiel – zodpovednosť 
voči tretím osobám 
  

 
     1 

Limit ručenia pre jednu a všetky škody vzniknuté z titulu jednej a tej istej udalosti 
     2 Limit ručenia pre jeden alebo sériu úrazov vzniknutých z titulu jednej a tej istej udalosti  
 

Všetky inforácie uvedené v Dotazníku - základné informácie o riziku sú odpoveďami poistníka a sú neoodeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 

 


