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Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku, 
prerušenia prevádzky a vnútroštátnej prepravy tovaru 

AIG Europe Limited č. 001212M 
 

Všeobecné ustanovenia 
 
Čl.1 
Úvodné ustanovenia 
 

1. Zmluvné poistenie majetku, prerušenia 
prevádzky a vnútroštátnej prepravy tovaru 
(ďalej len „poistenie“) sa riadi všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, týmito 
všeobecnými poistnými podmienkami 
(ďalej len „poistné podmienky“), ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, 
a osobitnými zmluvnými dojednaniami 
poistnej zmluvy. 

2. Poistnou zmluvou sa poisťovňa AIG 
Europe Limited, s registrovaným sídlom 
The AIG  Building, 58 Fenchurch Street, 
London EC3M 4AB, United Kingdom, 
spoločnosť je registrovaná v Anglicku 
a Walese, číslo spoločnosti: 01486260 
a koná na Slovensku prostredníctvom 
svojej organizačnej zložky AIG Europe 
Limited, pobočka poisťovne z iného 
členského štátu; sídlo pobočky je AC 
Diplomat, Palisády 29, 811 06 Bratislava, 
Slovenská republika, IČO: 47 241 128; 
pobočka je zapísaná  v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Po, vložka číslo 2126/B (ďalej len 
„poistiteľ“) zaväzuje poskytnúť poistnú 
ochranu poistenému v rozsahu rizík 
uvedených v oddieloch A, B a C týchto 
poistných podmienok, pokiaľ nie sú 
vylúčené všeobecnými alebo zvláštnymi 
výlukami alebo inými výlukami písomne 
dohodnutými medzi poistiteľom a 
poistníkom. 

3. Pod pojmom „poistník“ sa rozumie ten, kto 
s poistiteľom uzavrel poistnú zmluvu a je 
povinný platiť poistné. Pod pojmom 
„poistený“ sa rozumie ten, na ktorého 
majetok sa poistenie vzťahuje. 

4. „Škoda“ / „Škodová udalosť“ je náhla a 
nepredvídateľná udalosť, v dôsledku ktorej 
dôjde k poškodeniu, zničeniu alebo 
odcudzeniu poistenej veci. „Poistná 
udalosť“ je taká škodová udalosť, ktorá 
vznikla v dobe trvania poistenia na mieste 
poistenia a ktorá je poistením krytá 
v zmysle poistnej zmluvy a ktorá bola 
nahlásená poistiteľovi do 14 dní od jej 
vzniku a ku ktorej poistený umožnil 
poistiteľovi vykonať všetky šetrenia 
potrebné pre posúdenie nároku na poistné 
plnenie. 

 
Čl.2 
Práva a povinnosti poisteného a poistiteľa 
  

1. Poistený je povinný udržiavať svoje 
prevádzkové priestory v dobrom stave a 
na svoje náklady vykonávať všetky účelné 
opatrenia smerujúce k zabráneniu vzniku 
škôd alebo ich minimalizovaniu a 
dodržiavať všetky právne predpisy a 
odporúčania výrobcov. 

2. Pri poisťovaní budov je poistený povinný 
písomne oznámiť poistiteľovi, že niektorá 
budova alebo objekt je neužívaný alebo 
neobsadený, alebo predtým neužívaná či 
neobsadená budova alebo jej časť je 
znovu obsadená alebo užívaná. 

3. Poistený je povinný bezodkladne a 
písomne oznámiť poistiteľovi všetky 
skutočnosti meniace charakter rizika, ktoré 
poistený uviedol pri dojednávaní poistenia. 
Poistiteľ je oprávnený prijať takéto 
rozšírenie poistného krytia, alebo 
odmietnuť takéto rozšírenie v dobe 
oznámenia a stanoviť poistné za zmenu 
poistného rizika. 

4. V prípade poistnej udalosti je poistený 
povinný bez zbytočného odkladu písomne 
informovať poistiteľa o vzniknutej škode a 
v prípade, že existuje dôvodné 
podozrenie, že škoda vznikla z titulu 
krádeže, lúpeže alebo úmyselným 
konaním, bez meškania informovať 
príslušné orgány činné v trestnom konaní. 

5. Poistený je povinný vykonať všetky 
potrebné opatrenia smerujúce k tomu, aby 
sa vzniknutá škoda ďalej nezväčšovala. 

6. Poistený je povinný dodržiavať 
ustanovenia týchto poistných podmienok. 
V prípade, ak vedome poruší svojím 
konaním ustanovenia týchto poistných 
podmienok a toto bude mať podstatný 
vplyv na vzniknutú škodu alebo na 
zväčšenie jej rozsahu, je poistiteľ 
oprávnený znížiť poistné plnenie podľa 
toho, aký vplyv malo takéto porušenie na 
rozsah povinnosti poistiteľa plniť. 

7. Poistený je povinný zabezpečiť, aby 
všetky zabezpečovacie zariadenia, 
prostriedky a protipožiarne vybavenie a 
pod., ktoré má pod kontrolou a ktorými je 
poistený majetok vybavený na začiatku 
tohto poistenia, boli v prevádzkyschopnom 
stave a riadne udržované počas platnosti 
tohto poistenia, a aby boli funkčné aj po 
pracovnej dobe alebo kedykoľvek bude 
časť pracovných priestorov patriacich 
poistenému ponechaná neobsadená a 
neužívaná. Zabezpečovacie zariadenie, 
prostriedky a protipožiarne vybavenie a 
pod. nesmie byť menené alebo 
odstraňované bez písomného súhlasu 
poistiteľa. 

8. Poistiteľ je oprávnený skontrolovať a 
preskúmať poisťované riziká a poistený je 
povinný poskytnúť súčinnosť a informácie 
potrebné pre ocenenie rizík. 

9. Poistiteľ je oprávnený nahliadať do 
účtovných kníh a evidencie poisteného 
kedykoľvek počas doby trvania poistenia 
ako i počas vyšetrovania a likvidácie 
poistnej udalosti. 

10. Poistiteľ je povinný prerokovať 
s poisteným výsledky šetrenia 
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nevyhnutného na zistenie rozsahu a výšky 
škody vzniknutej poistnou udalosťou. 

11. Poistiteľ je povinný vyplatiť plnenie 
z poistnej udalosti v zmysle poistných 
podmienok a poistnej zmluvy. 

 
Čl.3 
Všeobecné výluky z poistenia 
 

1. Poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek 
škody, zväčšenie škôd, priamo či nepriamo 
spôsobené: 
a) ionizujúcim žiarením alebo 

rádioaktívnym zamorením 
pochádzajúcim z nukleárneho paliva 
alebo z rádioaktívneho odpadu pri 
spaľovaní nukleárneho paliva, 

b) rádioaktívnymi, toxickými, výbušnými 
alebo inými nebezpečnými 
vlastnosťami jadrových zariadení 
alebo ich častí, 

c) vojnou, inváziou, činom cudzieho 
nepriateľa, nepriateľských akcií 
(v prípade vyhlásenia i nevyhlásenia 
vojny), občianskou vojnou, vzburou, 
revolúciou, povstaním, rebéliou alebo 
vojenskou či uzurpovanou mocou, 
sabotážou, terorizmom, štrajkom, 
výtržnosťami, vnútornými nepokojmi, 
výlukou zo zamestnania, 

d) konfiškáciou, zabavením, zničením, 
znárodnením, rekvirovaním alebo 
exekučným príkazom na požiadanie 
vládneho, verejného, komunálneho, 
miestneho alebo colného orgánu. 

2. Poistiteľ ďalej neposkytne poistné plnenie 
za škody, prípadne zväčšenie škôd, 
vzniknuté: 
a) na predmetoch poistenia 

umiestnených na voľnom 
priestranstve (t.j. umiestnených mimo 
vnútorných priestorov nehnuteľnosti).  

b) na motorových vozidlách schválených 
pre cestnú premávku (vrátane 
príslušenstva), prívesných obytných 
vozoch, nákladných prívesoch a 
návesoch, železničných 
lokomotívach, plavidlách a lietadlách.  

c) na tej časti poisteného majetku, ktorá 
je predmetom prevádzania určitých 
prác (ako napr. skúšanie, údržba, 
oprava, servis, rekonštrukcia), alebo 
škody, prípadne zväčšenie škôd 
spôsobené priamo touto činnosťou. 
Táto výluka sa netýka následných 
hmotných škôd spôsobených na 
inom poistenom majetku. 

d) na úrode, hospodárskych zvieratách, 
stromoch alebo porastoch. 

e) na klenotoch, drahých kameňoch, 
drahých kovoch, zlatých a 
strieborných minciach, kožušinách, 
výrobkoch zdobených kožušinou, 
kuriozitách, starožitnostiach, 
vzácnych knihách alebo umeleckých 
dielach. Táto výluka neplatí, pokiaľ 
poistenie týchto predmetov bolo 
výslovne dojednané v poistnej 
zmluve. 

f) na pozemkoch, výkopoch, prístavných 
plošinách a hrádzach, mostoch, 
mostíkoch, vozovkách, chodníkoch, 

g) na majetku v priebehu jeho výstavby, 
montáže alebo inštalácie.  

h) na akejkoľvek časti elektrických 
prípojov alebo inštalácií priamo 
spôsobené prebíjaním elektriny alebo 
zvýšeným napätím alebo vlastným 
skratom alebo prekročením 
stanovených prevádzkových 
hraničných hodnôt. Táto výluka sa 
však netýka následných hmotných 
majetkových škôd v dôsledku požiaru 
spôsobeného z uvedených príčin. 

i) na veciach umiestnených na 
vonkajšej strane nehnuteľnosti (napr. 
firemné a reklamné tabule, markízy, 
antény, vonkajšie osvetlenie a 
vonkajšie vedenie vrátane ich 
nosných konštrukcií) a na sklených 
častiach hnuteľných vecí. 

j) na nafukovacích halách a hnuteľných 
veciach umiestnených 
v nafukovacích halách. 

k) na akýchkoľvek činných médiách 
(napr. mazivách, palivách, 
chladiacich zmesiach atď.). 

l) na automatoch do ktorých sa 
vkladajú mince alebo bankovky. 

m) tlením; skratom, ak sa vzniknutý 
plameň ďalej nerozšíril; prepätím; 
explóziou vyniknutou v spaľovacom 
priestore zariadení;  

n) vodou zo žľabov alebo zvodov 
odvádzajúcich atmosférické zrážky. 

3. Výluka Vojny a Terorizmu 
Bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania 
v týchto poistných podmienkach, sa 
dojednáva nasledovné: 
Poistiteľ neposkytne poistné plnenie za 
škody, následné škody, náklady alebo 
výdavky akejkoľvek povahy, ktoré boli 
priamo alebo nepriamo zapríčinené alebo 
vznikli v dôsledku ktorejkoľvek z nižšie 
uvedených udalostí alebo v súvislosti 
s nimi, bez ohľadu na akúkoľvek inú 
súčasne alebo v akomkoľvek inom 
časovom slede pôsobiacu príčinu alebo 
udalosť, a to bez ohľadu na akékoľvek 
ustanovenie opačného zmyslu uvedené 
v týchto poistných podmienkach: 
A) vojna, invázia, činy zahraničných 

nepriateľov, nepriateľské alebo bojové 
akcie (bez ohľadu na to, či vojna bola 
alebo nebola vyhlásená), občianska 
vojna, vzbura, revolúcia, povstanie, 
občianske nepokoje dosahujúce 
rozmery alebo zodpovedajúce 
povstaniu, vojenskej alebo uzurpovanej 
moci; alebo 

B) akýkoľvek teroristický čin. 
Pre účely tejto výluky sa teroristickým činom 
chápe čin, zahŕňajúci ale nie obmedzený na 
použitie sily alebo násilia a/alebo hrozbu 
ich použitia, ktorého sa dopustila akákoľvek 
osoba alebo skupina (skupiny) osôb, či už 
konajúce samostatne alebo v mene alebo 
v spojení s akoukoľvek organizáciou 
(organizáciami) alebo vládou (vládami), 
spáchaný pre politické, náboženské, 
ideologické alebo obdobné ciele, vrátane 
snahy ovplyvniť ktorúkoľvek vládu a/alebo 
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zastrašiť verejnosť, prípadne nejakú časť 
verejnosti. 
Táto výluka taktiež vylučuje škodu, 
poškodenie, zničenie, náklady alebo 
výdavky akejkoľvek povahy, priamo alebo 
nepriamo zapríčinené, vyplývajúce z alebo 
v súvislosti s akýmkoľvek konaním na 
kontrolu, prevenciu, potláčanie alebo 
akúkoľvek inú súvislosť so skutočnosťami 
uvedenými pod bodmi A) a B) vyššie. 
Ak poistiteľ označí akúkoľvek škodu, 
následnú škodu, poškodenie, zničenie, 
náklady alebo výdavky za udalosť, na ktorú 
sa poistenie z dôvodu tejto výluky 
nevzťahuje, dôkazné bremeno 
k preukázaniu opaku bude na poistenom. 
V prípade, že sa ktorákoľvek časť tejto 
výluky stane neplatnou alebo 
nevynútiteľnou, zostane jej zvyšná časť plne 
platná a účinná. 

4. ELEKTRONICKÉ ZÁZNAMY 
Bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania 
v týchto poistných podmienkach, sa 
dojednáva nasledovné: 
Poistenie sa nevzťahuje na stratu, zničenie, 
poškodenie, pretvorenie, zmazanie alebo 
modifikáciu ELEKTRONICKÝCH 
ZÁZNAMOV z akejkoľvek príčiny (vrátane, 
ale nie len zapríčinené POČÍTAČOVÝM 
VÍRUSOM) alebo stratu využitia, redukciu 
činnosti, ceny, výdavky akéhokoľvek typu, 
ktoré z toho vyplynuli, bez ohľadu na iné 
príčiny alebo udalosti prispievajúce 
súčasne alebo následne k strate, pričom 
ELEKTRONICKÉ ZÁZNAMY znamenajú 
fakty, pojmy a informácie zmenené do formy 
použiteľnej pre komunikáciu, interpretáciu 
alebo elektronické spracovanie a 
elektromechanické spracovanie údajov alebo 
elektronicky ovládané zariadenie ako aj 
vrátane programov, softvéru, a iných 
kódovaných inštrukcií určených pre 
spracovávanie a manipuláciu s údajmi alebo 
riadenie a manipulácia takéhoto zariadenia, 
a POČÍTAČOVÝ VÍRUS znamená skupinu 
poškodzujúcich, škodlivých alebo 
neoprávnených inštrukcií alebo kódov 
vrátane skupiny úmyselne uvedených 
neoprávnených inštrukcií alebo kódu, 
programovaná alebo inak propagujúca sa 
cez počítačový systém alebo sieť 
akejkoľvek povahy. POČÍTAČOVÝ VÍRUS 
zahŕňa, ale nie je obmedzený na „Trójske 
kone“, „červy“ a „časové a logické bomby“. 
Ohodnotenie médií, ktoré spracúvajú 
elektronické záznamy: 
Bez ohľadu na akékoľvek ďalšie 
ustanovenia poistnej zmluvy alebo 
poistných podmienok, sa zmluvné strany 
zhodli, že: 
Ak poistené médium, spracúvajúce 
ELEKTRONICKÉ ZÁZNAMY, utrpí fyzickú 
stratu alebo poškodenie, ktoré pokrýva 
poistná zmluva, potom základ ohodnotenia 
bude tvoriť cena prázdneho média plus 
náklady na skopírovanie 
ELEKTRONICKÝCH ZÁZNAMOV zo 
záložnej alebo originálne predchádzajúcej 
generácie. Tieto náklady nebudú zahŕňať 
výskum a vývoj, ani náklady na znovu 
vytvorenie, spojenie alebo kompletizáciu 

takýchto ELEKTRONICKÝCH ZÁZNAMOV. 
Ak sa médium neopraví, nevymení alebo 
neobnoví, tak základ ohodnotenia bude 
cena prázdneho média. Avšak táto zmluva 
nepoisťuje sumu hodnoty 
ELEKTRONICKÝCH ZÁZNAMOV či už 
poistenému alebo tretej strane, aj keď 
takéto ELEKTRONICKÉ ZÁZNAMY nie je 
možné vytvoriť, zhromaždiť alebo 
skompletizovať. 

5. Výluka Rizík jadrovej energie 
Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu 
na akékoľvek iné dojednania v týchto 
poistných podmienkach, týmto poistením 
nie sú poistené riziká jadrovej energie. 
Pre účely tejto výluky riziká jadrovej energie 
znamenajú všetky poistenia a zaistenia 
poisteného a/alebo tretích osôb týkajúce 
sa: 
I. akéhokoľvek majetku na mieste jadrovej 

elektrárne, jadrových reaktorov, budov 
reaktorov, jadrových prevádzok a v nich 
sa nachádzajúcich zariadení, 
umiestnených na akomkoľvek inom 
mieste než je jadrová elektráreň; 

II. akéhokoľvek majetku na akomkoľvek 
mieste (vrátane, avšak nie len na 
miestach uvedených v bode I. tejto 
výluky), použitého alebo používaného 
na: 
a. výrobu jadrovej energie; alebo 
b. výrobu, použitie alebo skladovanie 

jadrového materiálu. 
III. akéhokoľvek majetku poistiteľného 

miestnym nukleárnym poistným 
syndikátom (poolom) alebo združením, 
ale iba v rozsahu požiadaviek tohto 
miestneho nukleárneho poistného 
syndikátu (poolu) a/alebo združenia. 

IV. dodávky tovaru a služieb na 
ktorékoľvek z miest opísaných 
v bodoch I. až III. vyššie v texte, ak 
takéto poistenie alebo zaistenie už 
nevylučuje riziká z ožiarenia a 
kontaminácie jadrovým materiálom, 
pričom 
1. Jadrový materiál znamená: 

(i) jadrové palivo, iné než 
prirodzený urán a vyčerpaný 
urán, schopné produkovať 
energiu samo udržovaným 
reťazovým procesom jadrového 
štiepenia mimo jadrového 
reaktoru, a to buď samostatne 
alebo v kombinácii s iným 
materiálom; a 

(ii) jadrové produkty alebo odpady. 
2. Jadrové produkty a odpady 

znamenajú akýkoľvek rádioaktívny 
materiál vyrobený pri výrobe alebo 
použití jadrového paliva, alebo 
akýkoľvek materiál, ktorý sa stal 
rádioaktívnym v dôsledku 
vystavenia radiácii pri výrobe alebo 
použití jadrového paliva. 

6. Poistiteľ je povinný uhradiť poistné plnenie 
len takým subjektom, na ktoré nebolo 
uvalené embargo alebo iná forma 
ekonomických sankcií, obmedzujúce 
plnenie poistiteľa týmto subjektom. Toto 
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ustanovenie je nadradené všetkým ostatným 
ustanoveniam poistnej zmluvy. 

 
Čl.4 
Doba trvania poistenia a poistné obdobie 
 

1. Doba trvania poistenia je doba účinnosti 
uvedená v poistnej zmluve, počas ktorej 
poistiteľ poskytuje poistenému poistnú 
ochranu v súlade s ustanoveniami týchto 
poistných podmienok a poistnej zmluvy. 

2. Poistná zmluva nadobúda platnosť 
okamihom podpisu zmluvnými stranami a 
poistná ochrana začína dátumom 
uvedeným v poistnej zmluve. 

3. V prípade, že doba trvania poistenia je 
dlhšia ako jeden rok, v poistnej zmluve je 
definované poistné obdobie. Za každé 
poistné obdobie sa platí poistné. 

 
Čl.5 
Poistná hodnota, poistná suma 
 

1. Poistnou hodnotou rozumieme hodnotu 
poistenej veci rozhodnú pre stanovenie 
poistnej sumy. Poistnou hodnotou v zmysle 
týchto poistných podmienok je hodnota 
poistenej veci, t.j. čiastka, ktorú je potrebné 
vynaložiť na znovu zriadenie veci takého 
istého druhu, kvality a výkonu. 

2. Náklady na znovu zriadenie sú náklady na 
náhradu poistenej veci novou vecou 
takého istého druhu, kvality a výkonu, 
vrátane nákladov na dopravu, nákladov 
montáže a prípadné colné a iné poplatky. 

3. Poistnou sumou rozumieme čiastku 
v poistnej zmluve určenú ako maximálnu 
výšku plnenia poistiteľa. Poistnú sumu 
stanovuje na vlastnú zodpovednosť 
poistený. 

4. Bez ohľadu na podmienky uvedené 
v poistnej zmluve sa dojednáva, že 
poistená vec je poistená na novú cenu, 
pokiaľ miera opotrebovania alebo iného 
znehodnotenia poistenej veci nepresiahne 
60 %. Pokiaľ miera opotrebovania alebo 
iného znehodnotenia poistenej veci 
presiahne 60 %, poistená vec je poistená 
na časovú cenu. 

 
Čl.6 
Poistné 
 

1. Poistník je povinný platiť za dohodnuté 
poistné obdobie poistné, ktoré, ak nie je 
dohodnuté v poistnej zmluve inak, je 
splatné prvého dňa poistného obdobia. 

2. Ak bolo dohodnuté platenie poistného 
v splátkach, platí, že nezaplatením splátky 
poistného sa poistné stáva, dňom 
nasledujúcim po dni splatnosti 
nezaplatenej splátky, splatným za celé 
poistné obdobie. 

3. V zmysle § 801 Občianskeho zákonníka 
nezaplatením jednorazového poistného 
alebo poistného za prvé poistné obdobie 
do troch mesiacov od dátumu jeho 
splatnosti poistenie zaniká dňom uplynutia 
tejto lehoty. 

4. Výška poistného je stanovená v poistnej 
zmluve. Podkladom pre výpočet poistného 
sú poistné sumy uvedené v poistnej 
zmluve. 

5. Ak je poistník v omeškaní s platením 
poistného, je povinný poistiteľovi zaplatiť 
úrok z omeškania v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

6. Ak nastane poistná udalosť v dobe, keď je 
poistník v omeškaní s platením poistného, 
vzniká poistiteľovi právo odpočítať čiastku 
zodpovedajúcu dlžnému poistnému 
z poistného plnenia. 

7. Ak zanikne poistenie pred uplynutím 
poistného obdobia, za ktoré bolo bežné 
poistné zaplatené, poistiteľ je povinný 
zvyšujúcu časť poistného vrátiť. 

8. Ak nastala poistná udalosť a dôvod 
ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí 
poistiteľovi poistné do konca poistného 
obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala. 

9. Jednorazové poistné patrí poistiteľovi vždy 
celé. 

 
Čl.7 
Plnenie poistiteľa 
 

1. Poistiteľ poskytne poistné plnenie vo 
forme finančnej úhrady alebo vo forme 
vecnej náhrady majetku alebo opravy 
poškodenej alebo zničenej veci. 

2. Plnenie poistiteľa nepresiahne dohodnutú 
jednotlivú poistnú sumu alebo celkovú 
poistnú sumu alebo limit platný v čase 
poistnej udalosti. 

3. Ak bude akýkoľvek nárok na plnenie 
vznesený z titulu tohto poistenia 
nepravdivý alebo ak bude poistený alebo 
iná osoba z poverenia poisteného jednať 
s podvodným úmyslom za účelom 
dosiahnutia výhody z titulu tohto poistenia, 
nie je poistiteľ povinný poskytnúť poistné 
plnenie. 

4. Ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej 
udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, 
ktorú pre vedome nepravdivé alebo 
neúplné odpovede nemohol zistiť pri 
dojednávaní poistenia, a ktoré pre 
uzatvorenie zmluvy boli podstatné, je 
oprávnený poistné plnenie odmietnuť. 
Odmietnutím plnenia dojednané poistenie 
zanikne. 

5. Ak je v dobe poistnej udalosti poistná suma 
stanovená poisteným nižšia ako poistná 
hodnota poistenej veci, potom poistiteľ 
poskytne plnenie, ktoré je v rovnakom 
pomere ku škode, ako je poistná suma 
k poistnej hodnote (princíp podpoistenia). 

6. Poistné plnenie je splatné do 15 dní od 
ukončenia šetrenia potrebného k zisteniu 
rozsahu povinnosti poistiteľa plniť. Šetrenie 
musí byť urobené bez zbytočného 
odkladu, a ak nemôže byť ukončené do 
jedného mesiaca, odkedy sa poistiteľ 
o poistnej udalosti dozvedel, je poistiteľ 
povinný poskytnúť poistenému na 
požiadanie primeranú zálohu. Ak poistiteľ 
zabezpečuje fyzickú výmenu alebo opravu 
poškodenej alebo zničenej veci, je povinný 
bez zbytočného odkladu písomne 
uzatvoriť zmluvu s prípadným 
dodávateľom (opravovňou a pod.). 

7. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, 
ktorou sa rozumie peňažná čiastka 
dohodnutá medzi poisteným a poistiteľom 
v poistnej zmluve, ktorá sa odpočíta 
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z poistného plnenia pri každej poistnej 
udalosti. Spoluúčasť uvedenú v poistnej 
zmluve nesie poistený v každom prípade. 
V poistnej zmluve je dojednaná pevnou 
sumou, percentom alebo ich kombináciou. 
Do výšky spoluúčasti poistiteľ poistné 
plnenie neposkytuje. 
V prípade vzniku poistnej udalosti na 
viacerých predmetoch poistenia odpočíta 
poistiteľ z poistného plnenia iba jednu 
spoluúčasť, a to najvyššiu zo spoluúčastí 
dojednaných pre predmety poistenia, na 
ktorých vznikla poistná udalosť. 
V prípade poistnej udalosti na predmete 
poistenia, spôsobenej poistným rizikom, 
pre ktoré bola osobitne dojednaná 
spoluúčasť, odpočíta poistiteľ z poistného 
plnenia spoluúčasť, ktorá bola osobitne 
dojednaná pre toto poistné riziko. 
Poistený nemôže bez vedomia poistiteľa 
uzatvoriť poistenie spoluúčasti u iného 
poistiteľa. 
Ak je ten istý predmet poistenia poistený 
pre rovnaký prípad u viacerých poistiteľov 
a ak prevyšuje úhrn poistných súm poistnú 
hodnotu alebo ak prevyšuje úhrn súm, 
ktoré by z uzatvorených poistných zmlúv 
z tej istej udalosti poistitelia boli povinní 
plniť (viacnásobné poistenie), je každý 
z poistiteľov povinný poskytnúť poistné 
plnenie do výšky hodnoty predmetu 
poistenia alebo dohodnutej poistnej sumy 
len v pomere sumy, ktorú by bol povinný 
plniť podľa svojej poistnej zmluvy 
k sumám, ktoré by boli úhrnom povinní 
plniť všetci poistitelia. 

8. Základom pre výpočet poistného plnenia 
v prípade poistnej udalosti na budovách, 
inventári alebo strojných zariadeniach bude 
čiastka nutná k obnove zničeného alebo 
poškodeného majetku, s výhradou 
nasledujúcich zvláštnych ustanovení a 
rovnako s výhradou prípadného 
ustanovenia uvedeného v poistnej zmluve. 
a) Obnova majetku znamená: 

aa) v prípade totálnej škody znovu 
vybudovanie, pokiaľ ide 
o budovu, alebo v prípade iného 
majetku jeho nahradenie 
obdobným majetkom do 
rovnakého stavu (nikdy nie 
lepšieho alebo rozšírenejšieho), 
v akom by sa nachádzal, keby 
bol tento majetok nový, 

ab) v prípade čiastočnej škody 
opravu vzniknutej škody a znovu 
obnovenie poškodenej časti 
majetku do rovnakého stavu 
(nikdy nie do lepšieho alebo 
rozšírenejšieho), ako keď bol 
tento majetok nový. 

b) Zvláštne ustanovenia k poistnému 
plneniu 

ba) Obnovovacie práce je možné 
robiť na inom mieste 
akýmkoľvek spôsobom 
vyhovujúcim požiadavkám 
poisteného s výhradou, že 
nenastane zvýšenie ručenia 
poistiteľa. Obnovovacie práce 
musia byť začaté a prevedené 
bez zbytočného odkladu, inak 

poistiteľ neposkytne žiadne 
plnenie nad sumu, ktorá by bola 
hradená podľa týchto poistných 
podmienok, pokiaľ by neboli do 
nich včlenené zvláštne 
ustanovenia. 

bb) V prípade čiastočnej škody 
plnenie poistiteľa nepresiahne 
výšku nákladov na obnovu, 
ktoré by poistený musel 
vynaložiť pri totálnej škode 
daného majetku. 

bc) Ak bude rozdiel medzi nákladmi 
na obnovu v dobe 
uskutočňovania obnovy a 
dohodnutou výškou plnenia 
v dobe vzniku škody 
predstavovať viac ako 15 %, 
potom poistený sám ponesie 
riziko tohto rozdielu a tiež 
zodpovedajúcu pomernú časť 
vzniknutej škody. 

 
Čl.8 
Miesto poistenia, územná platnosť poistenia 
 

1. Poistenie sa vzťahuje len na poistné 
udalosti, ktoré vzniknú na mieste 
uvedenom v poistnej zmluve ako miesto 
poistenia. 

2. Miestom poistenia je budova, priestory 
alebo pozemok vymedzený v poistnej 
zmluve adresou alebo katastrálnym 
územím s číslom parcely. Ak je v poistnej 
zmluve dojednaných viac miest poistenia, 
vzťahuje sa poistenie na všetky tieto 
miesta poistenia. 

3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že 
poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, 
ktoré nastanú na území Slovenskej 
republiky, alebo na území viacerých 
štátov. 

 
Čl.9 
Zánik poistenia 
 

1. Popri dôvodoch uvedených v právnych 
predpisoch poistenie zaniká: 
a) uplynutím doby, na ktorú bolo 

poistenie zjednané, 
b) výpoveďou, ktorú môžu podať obidve 

zmluvné strany do dvoch mesiacov po 
uzatvorení poistnej zmluvy. 
Výpovedná lehota je osemdenná odo 
dňa doručenia výpovede, a jej 
uplynutím poistenie zaniká. 

c) výpoveďou ku koncu poistného 
obdobia, pričom výpoveď musí byť 
doručená druhej zmluvnej strane 
najneskôr šesť týždňov pred jeho 
uplynutím. Ak poistiteľ alebo poistník 
nedostane takúto výpoveď, bude 
poistenie pokračovať pre ďalšie 
obdobie zodpovedajúce poistnému 
obdobiu. 

d) vstupom poisteného do likvidácie, 
vyhlásením konkurzu, podaním návrhu 
na vyrovnanie alebo zamietnutím 
návrhu na konkurz pre nedostatok 
majetku. Poistený je povinný o týchto 
skutočnostiach informovať poistiteľa 
do 30 dní. Poistiteľ má právo vyžiadať 
si ďalšie informácie a rozhodnúť 
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o pokračovaní alebo zániku tohto 
poistenia. Rozhodovacia lehota je 
90 dní a začína plynúť dňom, kedy bol 
poistiteľ informovaný o skutočnostiach 
uvedených v tomto bode. Poistiteľ je 
v takomto prípade oprávnený zvýšiť 
alebo znížiť poistné alebo zmeniť 
podmienky poistenia s ohľadom na 
zmenu situácie poisteného. Ak 
poistený neoznámi tieto skutočnosti do 
30 dní odo dňa, keď sa o nich 
dozvedel, potom poistenie zaniká od 
začiatku tejto lehoty. Poistiteľ je 
povinný písomne potvrdiť prijatie 
hlásenia poisteného o hore uvedených 
skutočnostiach. 

e) zánikom poisteného subjektu, zmenou 
vlastníctva alebo úplným zničením 
poisteného majetku alebo jeho časti, 
s výnimkou prípadov stanovených 
právnymi predpismi alebo 
rozhodnutím súdu alebo orgánov 
štátnej správy, ibaže poistený bude 
o takejto skutočnosti informovať 
poistiteľa a poistiteľ písomne potvrdí 
poistné krytie, 

f) ukončením činnosti poisteného, ibaže 
poistený bude o takejto skutočnosti 
informovať poistiteľa a ten mu 
písomne potvrdí poistné krytie (týka sa 
len oddielu B). 

2. Pri vedomom porušení povinností 
poisteným pri dojednávaní alebo zmene 
poistenia, kedy je poistený povinný 
odpovedať pravdivo a úplne na všetky 
písomné otázky poistiteľa týkajúce sa 
dojednávaného poistenia, má poistiteľ 
právo od poistnej zmluvy odstúpiť, ak by pri 
pravdivých alebo úplných odpovediach 
poistnú zmluvu neuzavrel. Takéto právo 
môže poistiteľ uplatniť do troch mesiacov 
odo dňa, keď takúto skutočnosť zistil, inak 
právo zanikne. 

 
Čl.10 
Znalecké konanie 
 

1. Poistený a poistiteľ sa v prípade nezhody 
o výške plnenia môžu dohodnúť, že výška 
plnenia bude stanovená znaleckým 
konaním. Znalecké konanie môže byť 
rozšírené i na ostatné predpoklady 
nárokov na plnenie. 

2. Znalcom alebo expertom v danom odbore 
(ďalej len „znalec“) sa v zmysle týchto 
poistných podmienok rozumie osoba, 
ktorá je vzhľadom k svojej profesii a 
vzdelaniu považovaná za odborníka 
v danom odbore a k poistenému, resp. 
poistiteľovi nemá žiadne nevyrovnané 
záväzky alebo iné vzťahy, na základe 
ktorých by mohli byť spochybnené 
výsledky jej znaleckého posudku. 

3. Zásady znaleckého konania 
a) Každá strana písomne určí jedného 

znalca v danom odbore, ktorý voči 
nej nesmie mať žiadne záväzky, a 
neodkladne o ňom informuje druhú 
stranu. Námietku voči osobe znalca 
možno vzniesť pred začatím jeho 
činnosti. 

b) Určení znalci sa dohodnú na osobe 
tretieho znalca, ktorý má rozhodujúci 
hlas v prípade nezhody. 

c) Znalci určení poistiteľom a poisteným 
spracujú znalecký posudok 
o sporných otázkach oddelene. 

d) Znalci posudok odovzdajú zároveň 
poistiteľovi i poistenému. Ak sa závery 
znalcov od seba odlišujú, postúpi 
poistiteľ obidva posudky znalcovi 
s rozhodujúcim hlasom. Ten 
rozhodne o sporných otázkach a 
odovzdá svoje rozhodnutie 
poistiteľovi i poistenému. 

4. Každá strana hradí náklady svojho znalca, 
náklady na činnosť znalca s rozhodujúcim 
hlasom hradia obidve strany rovnakým 
dielom. 

5. Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva 
a povinnosti poistiteľa a poisteného 
stanovené právnymi predpismi, poistnými 
podmienkami a poistnou zmluvou. 

 
Čl.11 
Záverečné ustanovenia 
 

1. V zmysle § 813 Občianskeho zákonníka 
ak poistený má proti inému právo na 
náhradu škody spôsobenej poistnou 
udalosťou, prechádza jeho právo na 
poistiteľa, a to do výšky plnenia, ktoré mu 
poistiteľ poskytol. Poistený je povinný 
vykonať všetky opatrenia za účelom 
zabezpečenia prechodu týchto práv na 
poistiteľa. 

2. Tieto poistné podmienky možno v ich 
jednotlivých ustanoveniach upraviť, doplniť 
alebo zmeniť príslušnými dojednaniami 
poistnej zmluvy. V takomto prípade platia 
podmienky dohodnuté poistnou zmluvou. 

3. Všetky prípadné zmeny v poistnej zmluve 
musia byť vykonané písomnou formou a 
len po vzájomnej dohode obidvoch 
zmluvných strán. 

4. Prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti 
s týmto zmluvným poistením, budú riešené 
súdnymi orgánmi Slovenskej republiky. 

 
Oddiel A – Poistenie majetku 

 

Čl.1 
Poistné riziká 
 

1. Toto poistenie sa vzťahuje na poškodenie, 
zničenie alebo stratu poisteného majetku, 
spôsobené rizikom uvedeným v poistnej 
zmluve, ktoré nie je v rámci týchto 
poistných podmienok vylúčené. 

2. Poistenie môže byť dojednané v rozsahu 
“proti všetkým rizikám”, alebo v rozsahu 
“proti vymenovaným rizikám”. V prípade 
dojednania poistenia “proti vymenovaným 
rizikám” sú tieto riziká jednotlivo 
špecifikované v poistnej zmluve. 

3. Poistenie podľa tohto oddielu neposkytuje 
poistnú ochranu proti následným škodám. 
Poistenie následných škôd je možné 
dojednať v rámci oddielu B týchto 
poistných podmienok. 

 
Čl.2 
Predmet poistenia 
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1. Poistenie sa vzťahuje na hnuteľný a 
nehnuteľný hmotný investičný majetok, ku 
ktorému má poistený vlastnícke práva, 
ďalej na cudzie veci, ktoré poistený 
oprávnene užíva, alebo ich prevzal od 
fyzickej alebo právnickej osoby na základe 
zmluvy o dielo (ďalej len “majetok”). 

2. Poistený majetok je v poistnej zmluve 
presne vymedzený buď jednotlivo po 
položkách, alebo ako súbor vecí. 

3. Pod pojmom súbor vecí sa v zmysle týchto 
poistných podmienok rozumejú veci, ktoré 
majú podobný alebo rovnaký charakter, 
alebo sa používajú na rovnaký účel, a pre 
ktoré si poistený stanovuje spoločnú 
poistnú sumu, vytvorenú ako súčet 
poistných súm jednotlivých vecí súboru. 

4. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, 
poistenie sa vzťahuje aj na osobné veci 
zamestnancov, ktoré sa obvykle nosia do 
práce, alebo ktoré sa nachádzajú v mieste 
poistenia v súvislosti s vykonávaním 
povolania v záujme zamestnávateľa. 
Poistenie sa nevzťahuje na tie veci 
zamestnancov, ktoré majú charakter 
peňazí, cenín, cenností, listinných 
cenných papierov, vkladných a šekových 
knižiek, platobných kariet a na ostatné 
veci, ktoré sú vylúčené týmito poistnými 
podmienkami. Z poistenia osobných vecí 
zamestnancov vzniká nárok na plnenie len 
vtedy, ak zamestnávateľ za škodu 
vzniknutú zamestnancovi nezodpovedá. 

 
Čl.3 
Výluky z poistenia majetku 
 

1. Poistiteľ neposkytne poistné plnenie za 
poškodenie, zničenie alebo stratu, 
spôsobené: 
a) konaním poisteného alebo konaním 

niektorého z jeho zamestnancov, 
zástupcov alebo iných osôb, ktorým 
bol poistený majetok zverený, ak bol 
k tomuto konaniu motivovaný snahou 
o podvod, 

b) vzdaním sa z vlastnej vôle 
poisteného, jeho zamestnancov 
alebo zástupcov vlastníckeho práva 
alebo držby určitého majetku, ak bol 
k tomuto konaniu motivovaný snahou 
o podvod, 

c) nevysvetliteľnou stratou, záhadným 
zmiznutím alebo odhaleným mankom 
zisteným pri inventúre. Táto výluka sa 
nevzťahuje na prípady krádeže, pri 
ktorých bola prekonaná prekážka, 
alebo lúpeže spáchané 
zamestnancami poisteného alebo 
v spojení s niektorým zo 
zamestnancov poisteného alebo 
osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa 
v prevádzkových priestoroch. 

d) výbuchom v dôsledku pretlaku pary 
na poistenom kotle, bojleri alebo 
ohrievači. Táto výluka sa nevzťahuje 
na také prípady, keď sa kotol, bojler 
alebo ohrievač používa výhradne na 
vykurovanie prevádzkových 
priestorov. Nárok na plnenie však 
poistenému vzniká, ak nastane 
následná majetková škoda na inom 

poistenom majetku, pokiaľ nie je 
podľa tohto oddielu vylúčená. 

e) zrútením alebo praskaním budov, 
f) omeškaním, stratou trhu, postupným 

zhoršovaním stavu, vnútornou 
skazou, skrytou vadou, hmyzom 
akéhokoľvek druhu, hlodavcami, 
zamorením, znečistením, zakalením, 
bežným opotrebením, atmosférickou 
vlhkosťou alebo suchom, extrémnymi 
zmenami teploty alebo vlhkosti, 
smogom, usychaním, odparovaním, 
úbytkom váhy, hrdzou, mokrou alebo 
suchou hnilobou, koróziou, zmenami 
farby alebo zloženia tkanín, vône, 
chuti alebo konečnej podoby. Nárok 
na plnenie však poistenému vzniká 
vtedy, ak k takejto materiálnej škode 
došlo v dôsledku poistnej udalosti. 

g) magnetickým alebo elektrickým 
poškodením nosičov dát, 
vymazaním, porušením alebo 
poškodením elektronických 
záznamov, skreslením alebo 
zničením informácií v počítačových 
systémoch alebo iných záznamoch, 
programoch alebo inom softvéri, 

h) poklesom, zosuvmi alebo sadaním 
pôdy, vydutím, resp. nadvihnutím 
pôdy, trhlinami v zemi, zmenšením, 
vydutím alebo sadaním vozovky, 
základov, múrov, podláh alebo 
stropov, 

i) tuhnutím obsahu jednotiek 
zadržiavajúcich tavené materiály, 
v linkách prepravujúcich tavené 
materiály a v ich príslušenstvách, 

j) uvedením do platnosti určitého 
nariadenia alebo právneho predpisu 
upravujúceho výstavbu, opravu alebo 
demoláciu poisteného majetku, 
s výnimkou prípadov stanovených 
v poistnej zmluve, 

k) vodou alebo inými kvapalinami na 
zásobách uskladnených v suteréne, 
ak takéto zásoby nie sú uložené na 
regáloch, policiach, paletách alebo 
podstavcoch najmenej 10 cm nad 
úrovňou podlahy, 

l) prasknutím, lomom, zrútením alebo 
prehriatím kotlov, bojlerov, 
ohrievačov, nádob, potrubí a trubiek, 
presakovaním upchania alebo 
chybami zvarov kotlov, 

m) krádežou, pri ktorej nebola 
prekonaná prekážka alebo nedošlo 
k pokusu o prekonanie prekážky. 
Táto výluka sa nevzťahuje na škody 
spôsobené lúpežou. 

n) roztrhnutím, vyliatím, vytečením 
alebo presakovaním vodných nádrží, 
zariadení alebo potrubí, pokiaľ tieto 
nebudú uzatvorené hlavným 
uzáverom vody, alebo úmyselným 
poškodením. Táto výluka platí 
v dobe, keď prevádzkové priestory 
nie sú obsadené alebo používané 
poisteným a táto situácia nebola 
vopred písomne oznámená 
poistiteľovi. Táto výluka sa 
nevzťahuje na mimopracovnú dobu. 
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o) chybným alebo vadným projektom, 
materiálom, opracovaním alebo 
chybami pri výrobe, mechanickou 
alebo strojovou poruchou, elektrickou 
alebo elektronickou poruchou, 
prípadne inou vnútornou poruchou 
alebo závadou strojného alebo 
elektronického zariadenia, 

p) prerušením dodávky elektrickej 
energie alebo iných úžitkových 
služieb dodávaných do 
prevádzkových priestorov. Ak 
z takejto udalosti vznikne následná 
majetková škoda, ktorá nie je 
vylúčená v tomto oddiele, poistiteľ 
poskytne poistné plnenie. 

q) zmenami v úrovni hladiny pod 
povrchovej vody a škodami 
spôsobenými výlučne takýmito 
zmenami, 

r) na prenosových a rozvodových 
zariadeniach. Touto výlukou sa 
stanovuje, že z poistenia sú vylúčené 
škody na všetkých prenosových a 
distribučných zariadeniach každého 
druhu, vrátane škôd na vodičoch, 
kábloch, stožiaroch, vežiach a 
akomkoľvek zariadení, ktoré k nim 
môže byť pripojené. Táto výluka 
znamená, že z poistenia je vylúčený 
prenos a rozvod elektrickej energie, 
telefónnych alebo telegrafných 
signálov a všetkých audio alebo 
video spojových signálov. Táto 
výluka ďalej znamená, že z poistenia 
je vylúčené aj poškodenie, zničenie 
alebo strata a akékoľvek prerušenie 
prevádzky, akákoľvek následná 
škoda a škody, ktoré môžu vzniknúť 
na prenosových a rozvodových 
zariadeniach. Táto výluka sa 
nevzťahuje na inštalácie vo vnútri 
poistených nehnuteľností alebo 
inštalácie na poistených 
nehnuteľnostiach. 

 
Čl.4 
Poistenie peňazí 
1. V poistnej zmluve je možné dojednať 

rozšírenie poistnej ochrany v zmysle 
oddielu A týchto poistných podmienok 
o poškodenie, zničenie alebo stratu: 
a) peňazí (hotovosť, bankovky, valuty) a 

obchodovateľných cenných papierov 
(šeky, bankové zmenky, peňažné 
poukážky a poštové poukážky, kolky, 
sporiteľné certifikáty, predajné 
poukážky úverových spoločností, 
účty dane z pridanej hodnoty, 
letenky, cestovné šeky, zmenky), 

b) pokladní a trezorov, ktoré zvyčajne 
obsahujú peniaze, spôsobené 
krádežou alebo pokusom o krádež. 

2. Poistiteľ neposkytne poistné plnenie za 
poškodenie, zničenie alebo stratu peňazí 
spôsobenú nedbalosťou alebo 
skutočnosťou, že pokladňa alebo trezor 
boli otvorené kľúčom ponechaným 
v prevádzkových priestoroch po pracovnej 
dobe. 

3. Podmienkou pre poskytnutie plnenia 
poistiteľa je skutočnosť, že poistený vedie 

kompletné účtovníctvo o peniazoch 
v prevádzkových priestoroch a na ceste, 
ako i dodržanie spôsobu zabezpečenia, 
pokiaľ je uvedený v poistnej zmluve. 

 
Čl.5 
Zvláštne ustanovenia k automatickému 
pripoisteniu nového majetku a k poisteniu 
zásob 
 

1. Automatické pripoistenie nového majetku. 
Poistná ochrana je týmto rozšírená 
o akýkoľvek novonadobudnutý majetok 
poisteného, pokiaľ tento majetok nie je 
poistený inak, a ďalej tiež o zmeny, 
dodatky a vylepšenia budov, strojov a 
zariadení, okrem zmien v hodnotách 
v dôsledku preceňovania, a to do 
celkového limitu, ktorý je uvedený v 
poistnej zmluve. Poistený je však povinný 
nahlásiť písomne poistiteľovi do šiestich 
mesiacov po takejto zmene všetky 
podrobnosti o tomto rozšírení a uzatvoriť 
spätne poistenie. Na poistiteľom potvrdené 
poistenie takéhoto nového majetku sa 
potom vzťahujú všetky ustanovenia 
poistnej zmluvy. 

2. Deklarácia zásob. Poistený musí podľa 
svojej voľby písomne oznamovať 
poistiteľovi hodnotu zásob k poslednému 
dňu každého kalendárneho mesiaca alebo 
štvrťroka vždy počas tridsiatich dní po 
skončení daného kalendárneho mesiaca 
alebo štvrťroka. Pokiaľ poistený toto 
oznámenie neurobí, bude poistiteľ 
vychádzať z toho, že poistený oznámil ako 
hodnotu zásob príslušnú dohodnutú 
poistnú sumu. Po uplynutí doby poistenia 
bude skutočné poistné týkajúce sa zásob 
vypočítané podľa dohodnutej sadzby 
poistného na základe priemernej 
oznamovanej hodnoty zásob, t.j. na základe 
súčtu oznámených hodnôt deleného 
počtom oznámení. Ak bude takto 
vypočítané poistné väčšie ako poistné 
skutočne zaplatené za poistné obdobie, 
poistený doplatí rozdiel. Ak bude menšie, 
vráti poistiteľ tento rozdiel poistenému. 
Poistiteľ v prípade poistnej udalosti na 
zásobách nezníži dohodnutú poistnú sumu 
týkajúcu sa zásob o hodnotu vzniknutých 
škôd. Poistený je však povinný zaplatiť 
pomerné dodatočné poistné z výšky 
poskytnutého plnenia od dátumu vzniku 
škody do konca doby trvania poistenia. 

 

Čl.6 
Obnovenie poistných súm po poistnej udalosti. 
 

1. Poistné sumy týkajúce sa hnuteľného a 
nehnuteľného majetku, okrem zásob alebo 
dohodnutých limitov plnenia, budú po 
vzniknutých poistných udalostiach 
automaticky obnovené bez účtovania 
dodatočného poistného. 

 
Čl.7 
Vysvetlenie a definícia pojmov 
 

1. Poistné plnenie – náhrada, ktorá je podľa 
ustanovení poistnej zmluvy poskytnutá 
poistiteľom v prípade, že nastala poistná 
udalosť. 
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2. Požiar – oheň v podobe plameňa, ktorý 
sprevádza horenie a vznikol mimo určené 
ohnisko alebo takéto ohnisko opustil a šíri 
sa vlastnou silou. Požiarom nie je horenie 
a tlenie s obmedzeným prísunom kyslíka, 
ako aj pôsobenie úžitkového ohňa a jeho 
plameňa. Požiarom ďalej nie je pôsobenie 
tepla pri skrate v elektrickom vedení alebo 
zariadení, pokiaľ sa plameň vzniknutý 
skratom ďalej nerozšíril. 

3. Úder blesku – bezprostredný prechod 
blesku – atmosférického výboja na 
poistenú vec. 

4. Výbuch, explózia – náhly a ničivý prejav 
tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti 
plynov alebo pár (veľmi rýchla chemická 
reakcia nestabilnej sústavy). Za výbuch 
tlakovej nádoby (kotla, potrubia a pod.) so 
stlačeným plynom alebo parou sa považuje 
roztrhnutie ich stien v takom rozsahu, že 
nastane náhle vyrovnanie tlaku medzi 
vnútrajškom a vonkajškom nádoby. 
Výbuchom však nie je prudké vyrovnanie 
podtlaku (implózia), ani aerodynamický 
tresk spôsobený prevádzkou lietadla. Pre 
účely týchto podmienok výbuchom nie je 
reakcia v spaľovacích priestoroch motora, 
hlavniach strelných zbraní a iných 
zariadeniach, v ktorých sa energia 
výbuchu cieľavedome využíva. 

5. Nárazom alebo zrútením lietadla aj 
s posádkou sa rozumejú aj prípady, kedy 
lietadlo odštartovalo s posádkou, ale 
v dôsledku udalosti, ktorá predchádzala 
nárazu a zrúteniu lietadla, lietadlo opustila. 

6. Záplava je zaplavenie územia vodou, ktorá 
vytvorí súvislú hladinu bez prirodzeného 
alebo dostatočného odtoku povrchových 
vôd, následkom atmosférických zrážok 
alebo sústredeným odtokom zrážkových 
vôd. 

7. Povodeň – zaplavenie väčších alebo 
menších územných celkov vodou, ktorá sa 
prirodzeným spôsobom vyliala z brehov 
vodných tokov, priehrad alebo nádrží 
alebo tieto brehy a hrádze pretrhla, alebo 
ktoré bolo spôsobené náhlym a 
neočakávaným zmenšením prietokového 
profilu toku. Za povodeň sa nepovažuje 
také zaplavenie územia, ktoré bolo 
spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd 
z vodných tokov. 

8. Víchrica – dynamické pôsobenie hmoty 
vzduchu, ktorá sa pohybuje rýchlosťou 
20,8 a viac metrov za sekundu. Ak nie je 
táto rýchlosť v mieste škody zistiteľná, 
musí poistený preukázať, že pohyb 
vzduchu spôsobil v okolí miesta poistenia 
škody na riadne udržovaných budovách 
alebo zhodne odolných iných veciach, 
alebo, že škoda pri bezvadnom stave 
poistenej budovy alebo budov, v ktorých 
sa nachádzajú poistené veci, mohla 
vzniknúť len v dôsledku víchrice. 

9. Krupobitie, ľadovec – jav, pri ktorom kúsky 
ľadu rôzneho tvaru, veľkosti, váhy a 
hustoty vytvorené v atmosfére dopadajú 
na poistenú vec a tým dochádza k jej 
poškodeniu alebo zničeniu. 

10. Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín – 
jav , ktorý vznikol pôsobením gravitácie a 
ktorý je vyvolaný porušením dlhodobej 

rovnováhy, ku ktorej svahy zemského 
povrchu dospeli vývojom, alebo ak bola 
táto rovnováha porušená v súvislosti 
s priemyselnou alebo stavebnou 
prevádzkou. Zosúvaním pôdy však nie je 
klesanie zemského povrchu do centra 
Zeme v dôsledku pôsobenia prírodných síl 
alebo ľudskej činnosti. 

11. Zosúvanie alebo zrútenie lavín – jav, keď 
hmota snehu alebo ľadu sa náhle na 
svahoch uvedie do pohybu a rúti sa do 
údolia. 

12. Pád stromov, stožiarov a iných predmetov 
– taký pohyb telesa, ktorý má znaky 
voľného pádu. 

13. Zemetrasenie – rozumejú sa ním otrasy 
zemského povrchu vyvolané pohybom 
v zemskej kôre, ktoré dosahujú najmenej 
6. stupeň medzinárodnej stupnice 
udávajúcej makro seizmické účinky 
zemetrasenia (MCS). 

14. a) Poškodením spôsobeným vodou 
z vodovodných zariadení sa rozumie: 
aa) voda unikajúca z vodovodných 

zariadení alebo nádrží; 
vodovodné zariadenie je 
potrubie privádzajúce alebo 
odvádzajúce vodu s výnimkou 
vonkajších dažďových žľabov; 
nádrž je sčasti otvorený alebo 
uzatvorený priestor s obsahom 
vody najmenej 200 litrov, 

ab) kvapalina alebo para unikajúca 
z ústredného, etážového, 
diaľkového kúrenia alebo 
solárnych systémov, 

ac) hasiace médium vytekajúce zo 
samočinného hasiaceho 
zariadenia. 

b) Ak je proti tomuto nebezpečenstvu 
poistená budova, vzniká právo na 
plnenie tiež pri: 
ba) poškodení privádzajúceho 

potrubia vodovodného 
zariadenia, odvádzajúceho 
potrubia alebo potrubia či 
vyhrievacích telies ústredného, 
etážového, diaľkového 
vykurovania alebo solárnych 
systémov, ak došlo k pretlaku 
kvapaliny alebo pary alebo 
zamrznutím vody v nich, 

bb) poškodení kotla ústredného, 
etážového alebo diaľkového 
kúrenia, armatúr a zariadení 
pripojených na potrubie, pokiaľ 
boli poškodené alebo zničené 
zamrznutím vody v nich. 

15. Ťarchou snehu a námrazy sa rozumie 
deštruktívne pôsobenie ich nadmernou 
hmotnosťou na strešné krytiny alebo 
nosné konštrukcie striech a budov. 

16. Škodami v dôsledku dymu sa rozumejú 
škody spôsobené dymom, ktorý vystupuje 
náhle zo spaľovacieho, vykurovacieho, 
varného alebo sušiaceho zariadenia 
nachádzajúceho sa v mieste poistenia, 
pokiaľ dym vychádza mimo otvorené 
otvory. Toto poistenie sa však nevzťahuje 
na škody, ktoré vzniknú trvalým 
pôsobením dymu. 
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17. Škodami v dôsledku aerodynamického 
tresku sa rozumie bezprostredné 
poškodenie alebo zničenie poistených vecí 
tlakovou vlnou, ktorá vznikla 
aerodynamickým treskom lietadla. 

18. Škodami v dôsledku nárazu vozidla sa 
rozumie bezprostredné zničenie alebo 
poškodenie poistenej veci cestným alebo 
železničným vozidlom. Poistiteľ však 
neposkytne plnenie za škody spôsobené 
vozidlami, ktoré prevádzkuje poistený, 
užívateľ poisteného majetku alebo jeho 
zamestnanci, ďalej škody vzniknuté na 
vozidlách, na plotoch a na cestách. 

19. Štrajkom sa rozumie plánovite prevedené 
a na určitý cieľ zamerané zastavenie práce 
minimálne troch a viac zamestnancov 
alebo robotníkov za účelom vynútenia si 
určitých požiadaviek od zamestnávateľa, 
prípadne za účelom protestu proti 
konkrétnemu jednaniu zamestnávateľa 
alebo proti ním stanoveným podmienkam. 
Poistiteľ poskytne plnenie vtedy, ak 
nastane bezprostredným následkom 
konania stávkujúcich v súvislosti so 
stávkou poškodenie alebo zničenie 
poisteného majetku. 

20. Výlukou zo zamestnania sa rozumie 
plánovite prevedené a na určitý cieľ 
zamerané vylúčenie zo zamestnania 
väčšieho počtu zamestnancov 
zamestnávateľom. Poistiteľ poskytne 
plnenie vtedy, ak dôjde bezprostredným 
následkom konania vylúčených 
zamestnancov alebo odporom proti výluke 
ku zničeniu alebo poškodeniu poisteného 
majetku. 

21. Výtržnosťami sa rozumie také konanie 
troch alebo viacerých osôb, ktoré týmto 
svojím výtržníckym chovaním ohrozujú 
verejný poriadok. 

22. Vnútornými nepokojmi sa rozumie 
podstatné narušenie verejného poriadku 
tromi alebo viacerými osobami, ktoré sa 
zhromaždia a jednajú so spoločným 
zámerom. Škodami v dôsledku vnútorných 
nepokojov sa rozumejú také škody, ku 
ktorým došlo odcudzením pri drancovaní 
v bezprostrednej súvislosti s vnútornými 
nepokojmi. Poistiteľ poskytne plnenie, ak 
sú násilným konaním v súvislosti 
s vnútornými nepokojmi zničené alebo 
poškodené poistené veci. 

23. Sabotážou sa rozumie snaha o vynútenie 
určitých zmien, zvrhnutie alebo odstúpenie 
určitých vedúcich predstaviteľov, 
podvratná činnosť a podobne, pri ktorej 
nastane poškodenie alebo zničenie 
poisteného majetku. 

24. Terorizmom sa rozumie nezákonné 
použitie násilia voči osobám, poškodenie 
alebo zničenie poisteného majetku za 
účelom dosiahnutia určitých politických 
zámerov. Cieľom takéhoto konania je 
zastrašiť a prinútiť vládu, jednotlivcov a 
podobne ku zmene konania, zámerov, 
politiky atď. Terorizmom však nie je 
násilný čin zameraný na určitú osobu 
alebo osoby, ktorý je motivovaný 
osobnými dôvodmi, ako je napr. krádež, 
vražda, činy vyplývajúce z afektu atď., 
alebo vojnový čin, alebo také konanie, 

ktoré podľa rozhodnutia najvyšších úradov 
nebude považované za teroristické. 

 
Oddiel B – Poistenie prerušenia 

prevádzky 
 

Čl.1 
Poistné riziká 
 

1. Poistiteľ poskytne poistné plnenie za škody 
spôsobené prerušením prevádzky 
poisteného, ktoré vznikli, keď činnosť 
poisteného v prevádzkových priestoroch 
bola prerušená alebo bolo do nej rušivo 
zasiahnuté následkom poistnej udalosti 
definovanej v oddiele A. 

2. Poistiteľ však neposkytne plnenie podľa 
tohto oddielu za následné škody 
v dôsledku prasknutia vplyvom pretlaku 
pary akéhokoľvek kotla, bojleru, ohrievača 
alebo tlakovej nádoby, stroja alebo 
zariadenia umiestnených mimo 
prevádzkových priestorov poisteného. 

 
Čl.2 
Predmet poistenia 
 

1. Predmetom tohto poistenia je hrubý zisk 
(t.j. očakávaný zisk a prevádzkové fixné 
náklady) a zvýšené prevádzkové náklady. 

 
Čl.3 
Plnenie poistiteľa 
 

1. Poistiteľ poskytne poistenému pri 
poisťovaní hrubého zisku v prípade 
poistnej udalosti plnenie vo výške čiastky 
vypočítanej pri použití miery hrubého zisku 
na čiastku, o ktorú bude obrat počas doby 
ručenia znížený v dôsledku škody oproti 
štandardnému obratu. 

2. Poistiteľ poskytne poistenému pri 
poisťovaní zvýšených prevádzkových 
nákladov čiastku vo výške dodatočných 
nákladov (s výhradou ustanovenia 
nepoistených fixných nákladov) 
nevyhnutne a účelne vynaložených 
z jediného dôvodu – znížiť pokles obratu 
alebo poklesu obratu sa úplne vyhnúť, ku 
ktorým by, nebyť vynaloženia týchto 
nákladov, došlo počas doby ručenia 
v dôsledku vzniknutej škody. Plnenie 
poistiteľa však nepresiahne čiastku 
vypočítanú pri použití miery hrubého zisku 
na čiastku zníženia obratu, ktorej sa 
vynaložením týchto dodatočných nákladov 
podarilo vyhnúť. 

3. Od plnenia poistiteľa bude odpočítaná 
akákoľvek úspora dosiahnutá počas doby 
ručenia, pokiaľ ide o výdavky a náklady na 
prevádzkovú činnosť hradené z hrubého 
zisku, ktorých vynakladanie môže byť 
zastavené alebo znížené v dôsledku 
vzniknutej škody. 

4. Plnenie poistiteľa neprevýši poistnú sumu 
uvedenú v poistnej zmluve alebo iný 
dohodnutý limit plnenia. Pokiaľ bude 
poistná suma u položky hrubý zisk nižšia 
ako čiastka vypočítaná pri použití miery 
hrubého zisku na ročný obrat (alebo jeho 
úmerne zvýšenému násobku, ak 
presahuje doba ručenia 12 mesiacov), 
potom poistiteľ poskytne poistenému len 
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pomerné plnenie dané pomerom čiastky 
vypočítanej pri použití miery hrubého zisku 
na ročný obrat ku dohodnutej poistnej 
sume pre položku hrubý zisk. 

5. V prípade poistnej udalosti je poistený 
povinný poskytnúť overenie údajov alebo 
podrobností obsiahnutých vo svojej 
účtovnej evidencii svojimi účtovníkmi 
alebo audítormi. 

6. Nepoistené fixné náklady. Ak nie sú určité 
fixné náklady zahrnuté do poistenia v rámci 
položky hrubý zisk, potom pri výpočte 
plnenia z titulu poistenej položky zvýšené 
prevádzkové náklady bude vzatý do úvahy 
len príslušný podiel dodatočných nákladov 
daný pomerom hrubého zisku k súčtu 
hrubého zisku a nepoistených nákladov. 

7. Všetky položky uvedené v tomto oddiele 
budú brané do úvahy s vylúčením dane 
z pridanej hodnoty. 

 
Čl.4 
Vysvetlivky k pojmom 
 

1. Hrubý zisk – pracovný názov pre súčet 
očakávaného zisku a prevádzkových 
fixných nákladov, ktoré majú byť poistené. 

2. Doba ručenia – obdobie, počas ktorého 
sú výsledky činnosti ohrozené v dôsledku 
škody a počas ktorého poistiteľ poskytuje 
plnenie. 

3. Obrat – peniaze zaplatené alebo splatné 
poistenému za predaný a dodaný tovar a 
za služby poskytované v prevádzkových 
priestoroch v priebehu činnosti. 

4. Miera hrubého zisku – pomer hrubého 
zisku k obratu počas posledného 
finančného roku bezprostredne pred 
dátumom vzniknutej škody, ku ktorému je 
stanovený prepočet k zisteniu trendu 
prevádzkovej činnosti, prípadných 
odchýlok od prevádzkovej činnosti alebo 
zvláštnych okolností ovplyvňujúcich 
prevádzkovú činnosť buď pred, alebo po 
vzniknutej škode, alebo ktoré by mohli 
ovplyvniť prevádzkovú činnosť, keď by ku 
škode vôbec neprišlo. Výsledok prepočtu 
bude predstavovať primerané výsledky 
prevádzkovej činnosti, ktoré by boli 
dosiahnuté v priebehu príslušného 
obdobia, ak by ku škode nedošlo. 

5. Ročný obrat – obrat počas dvanástich 
mesiacov bezprostredne po sebe 
nasledujúcich pred dátumom vzniknutej 
škody, ku ktorému je prevádzaný prepočet 
ku zisteniu trendu prevádzkovej činnosti, 
prípadných odchýlok od prevádzkovej 
činnosti alebo zvláštnych okolností 
ovplyvňujúcich prevádzkovú činnosť buď 
pred, alebo po vzniknutej škode, alebo 
ktoré by mohli ovplyvniť prevádzkovú 
činnosť, ak by ku škode nedošlo. Výsledok 
prepočtu bude predstavovať primerané 
výsledky prevádzkovanej činnosti, ktoré by 
boli dosiahnuté v priebehu príslušného 
obdobia, ak by ku škode nedošlo. 

6. Štandardný obrat – obrat počas obdobia 
v dĺžke trvania, ktorá je rovnaká ako je 
doba ručenia, bezprostredne plynúcej pred 
dátumom vzniku škody, ku ktorému je 
uskutočnený prepočet ku zisteniu trendu 
prevádzkovej činnosti, prípadných 

odchýlok od prevádzkovej činnosti alebo 
zvláštnych okolností ovplyvňujúcich 
prevádzkovú činnosť buď pred, alebo po 
vzniknutej škode, alebo ktoré by mohli 
prevádzkovanú činnosť ovplyvniť, ak by ku 
škode nedošlo. Výsledok výpočtu bude 
predstavovať primerané výsledky 
prevádzkovanej činnosti, ktoré by boli 
dosiahnuté v priebehu príslušného 
obdobia, ak by ku škode nedošlo. 

7. Fixné náklady – jedná sa o také náklady, 
ktoré poistenému stále vznikajú aj 
v prípade, že je prevádzkovaná činnosť 
úplne zastavená. 

 
Čl.5 
Zvláštne ustanovenia 
 

1. Poistiteľ poskytne poškodenému poistné 
plnenie za vzniknuté škody podľa 
oddielu B za podmienky, že v dobe, keď 
k takej škode došlo, bolo v platnosti 
poistenie kryjúce záujem poisteného na 
danej budove alebo inom hmotnom 
majetku poisteného proti takejto udalosti 
podľa oddielu A poistnej zmluvy, a že 
poistiteľ za túto hmotnú škodu poskytne 
poistenému plnenie (alebo by toto plnenie 
poskytol, pokiaľ by bol v poistnej zmluve 
dohodnutý limit, spoluúčasť a pod.) alebo 
svoje ručenie uznal iným spôsobom. 

2. Obnovenie poistných súm. Poistené sumy 
budú obnovené po vzniknutej škode, 
pokiaľ poistený zaplatí poistiteľovi 
primerané dodatočné poistné. 

3. Alternatívna činnosť. Poistiteľ vezme do 
úvahy pri výpočte výšky obratu počas 
doby ručenia tiež také tržby splatné alebo 
zaplatené poistenému, ktoré sa viažu 
k predaju určitého tovaru alebo 
poskytovaniu služieb mimo prevádzkové 
priestory, pokiaľ budú tieto tržby 
v prospech výsledkov poistenej 
prevádzkovej činnosti. 

4. Poskytovanie plnenia. Poistiteľ môže 
poistenému poskytovať plnenie 
kedykoľvek počas doby ručenia. Toto 
plnenie neprekročí u žiadnej z poistených 
položiek, pokiaľ ide o zníženie obratu 
počas obdobia, za ktoré je plnenie 
poskytované, dohodnuté poistné sumy. 

5. Nahromadené zásoby. Poistiteľ vezme do 
úvahy pri stanovovaní rozsahu poistenej 
udalosti takú skutočnosť, keď bude pokles 
obratu v dôsledku poistenej udalosti 
spomalený realizáciou nahromadených 
zásob dokončených výrobkov. 

6. Strediská činnosti. Ak prevádzkuje 
poistený prevádzkovanú činnosť 
v strediskách, ktorých na sebe nezávislé 
výsledky je možné dokladovať, potom 
poistiteľ prevedie výpočet poistného 
plnenia pre každé také stredisko, v ktorom 
nastane poistná udalosť samostatne, 
avšak s výnimkou takého prípadu, keď 
dohodnutá čiastka je nižšia ako súhrn 
čiastok vypočítaných pri použití miery 
hrubého zisku pre každé stredisko (či už 
bolo postihnuté škodou alebo nie) k jeho 
príslušnému ročnému obratu (alebo k jeho 
pomerne zvýšenému násobku, pokiaľ 
maximálna doba ručenia presahuje 
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dvanásť mesiacov). V takom prípade bude 
plnenie poistiteľa pomerne znížené. 

 
Oddiel C – Poistenie vnútroštátnej 

prepravy tovaru 
 

Čl.1 
Poistné riziká 
 

1. Týmto oddielom je na základe všetkých 
ustanovení oddielu A týchto všeobecných 
poistných podmienok rozšírená poistná 
ochrana majetku poisteného v rámci 
oddielu A o: 
a) hmotné škody na náklade, ktorý sa 

nachádza na dopravnom prostriedku 
prevádzkovanom poisteným, iným 
dopravcom alebo zásielkovou 
službou, 

b) hmotné škody na plachtách, 
prístreškoch alebo lanách, ak sú tieto 
umiestnené na cestnom dopravnom 
prostriedku prevádzkovanom 
poisteným, 

c) výdavky účelne vynaložené na 
preloženie nákladu na iný dopravný 
prostriedok a dopravu na pôvodné 
miesto určenia alebo na vrátenie do 
miesta odoslania, a to v prípade 
požiaru, dopravnej nehody alebo 
prevrátenia sa cestného dopravného 
prostriedku prevádzkovaného 
poisteným, 

d) výdavky účelne vynaložené na znovu 
naloženie nákladu na cestný 
dopravný prostriedok prevádzkovaný 
poisteným v prípade, že náklad 
z tohto dopravného prostriedku 
spadol, 

e) výdavky účelne vynaložené na 
odstránenie trosiek, zvyškov a 
vyčistenie miesta, kde došlo ku 
zničeniu alebo poškodeniu nákladu, 

f) výdavky účelne vynaložené 
k zmenšeniu rozsahu vzniknutých 
škôd. 

 
Čl.2 
Výluky z poistenia 
 

1. Poistiteľ neposkytne poistenému poistné 
plnenie za škody: 
a) spôsobené nedostatočným a 

nevhodným balením, úmyselne 
hrubým zaobchádzaním s nákladom 
alebo nevysvetliteľnými úbytkami, 
stratami, 

b) spôsobené zohýbaním, prerazením, 
odrazením, skazením, zničením 
alebo poškrabaním, pokiaľ nie sú 
tieto škody spôsobené požiarom, 
bleskom, víchricou, záplavou, 
výbuchom, dopravnou nehodou, 
vykoľajením, prevrátením 
dopravného prostriedku alebo 
stroskotaním, zhorením alebo 
potopením riečneho plavidla, 

c) spôsobené vnútornou skazou, 
d) na vývozných zásielkach, ktoré boli 

naložené na dopravný prostriedok za 
účelom exportu, alebo na takých 
zásielkach, na ktoré je poskytovaná 

poistná ochrana v rámci iného 
prepravného poistenia, 

e) na účtoch, potvrdenkách, úradných 
listinách, evidencii pohľadávok, 
drahých kovoch, valutách alebo 
peniazoch (podľa definície 
v oddiele A), 

f) týkajúce sa straty zisku alebo straty 
trhu. 

 
Čl.3 
Povinnosti poisteného 
 

1. Poistený je povinný zabezpečiť, aby každý 
naložený cestný dopravný prostriedok, 
pokiaľ je ponechaný bez dozoru, bol 
uzatvorený a uzamknutý, aby z neho boli 
vybraté kľúče od zapaľovania, a aby toto 
vozidlo v priebehu noci: 
a) bolo zaparkované v uzamknutých a 

uzatvorených priestoroch, alebo 
b) malo zapnuté ochranné 

bezpečnostné zariadenie 
znemožňujúce naštartovanie 
(imobilizér), alebo 

c) bolo zaparkované na stráženom 
parkovisku. 

2. Týmto oddielom je poistná ochrana 
rozšírená aj na riziko krádeže a lúpeže pri 
zachovaní platnosti všetkých ustanovení 
oddielu A. 

 
Čl.4 
Plnenie poistiteľa 

 

1. Plnenie poistiteľa nepresiahne pre každú 
poistnú udalosť alebo sériu poistných 
udalostí pochádzajúcich z jednej škodovej 
udalosti dohodnutý limit plnenia. 

 
Čl.5 
Zvláštne ustanovenia 
 

1. Poistná ochrana prepravovaného nákladu 
začína naložením nákladu na dopravný 
prostriedok a končí okamihom vyloženia 
nákladu v mieste určenia, vrátane 
nakladacích a vykladacích operácií. 

2. Hodnota majetku, na ktorý je poskytovaná 
poistná ochrana podľa tohto oddielu, a 
ktorá tvorí základ pre výpočet poistného, 
je uvedená na príslušných faktúrach, 
vrátane dopravných a ostatných nákladov 
vynaložených do okamihu naloženia 
nákladu. V prípade neexistencie faktúry 
bude hodnota majetku stanovená vo výške 
trhovej hodnoty poisteného majetku 
platnej v mieste určenia a v okamihu 
vzniku poistnej udalosti. 

3. V prípade vzniku škody na označení 
nákladu, púzdrach alebo obale bude výška 
plnenia poistiteľa podľa tohto oddielu 
obmedzená nákladmi na zabezpečenie 
nového označenia, puzdra alebo obalu 
alebo na opravu tovaru. V každom prípade 
však bude poistné plnenie obmedzené 
hodnotou poškodeného tovaru. 

4. V prípade, že prepravovaný náklad 
obsahuje určité zariadenie alebo stroj 
skladajúci sa z viacerých častí, tak 
v prípade vzniku poistnej udalosti na 
jednej časti tohto zariadenia bude poistiteľ 
povinný plniť len pomernú časť vzniknutej 



 

Strana 13 z 13 

škody. Pomerná časť vzniknutej škody 
bude daná pomerom poistnej hodnoty 
časti zariadenia k celkovej poistnej 
hodnote celého zariadenia, alebo 
v prípade záujmu poistiteľa, náklady na 
opravu alebo náhradu poškodenej alebo 
zničenej časti zariadenia, vrátane 
nákladov na dopravu. Plnenie poistiteľa 
však v žiadnom prípade neprekročí 
poistnú sumu celého zariadenia. 

5. Toto poistenie nie je dohodnuté za účelom 
priameho alebo nepriameho prospechu 
akéhokoľvek dopravcu alebo akejkoľvek 
inej osoby, a to ani v prípade súhlasu 
poisteného. Poistený je oprávnený prijať 
od dopravcu náhradu za škodu na základe 
jeho ručenia uvedeného v nákladnom liste, 
avšak bez nároku na plnenie vyplývajúce 
z tohto poistenia. 

6. Poistiteľ neposkytne plnenie za také 
škody, ktoré bez jeho predchádzajúceho 
súhlasu poistený dojednal dohodou. 

 
Čl.6 
Vysvetlenie pojmov 
 

1. Náklad znamená hmotný majetok 
poisteného, hmotný majetok tretích osôb, 
ku ktorému má poistený záložné právo, 
alebo hmotný majetok tretích osôb, na 
ktorom má poistený určitý záujem. 

 


