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Všeobecné poistné podmienky pre poistenie rizík terorizmu a sabotáže 
AIG Europe Limited č. 001212T 

 
Článok 1 
Úvodné ustanovenia 
1) Zmluvné poistenie rizík terorizmu a 

sabotáže  (ďalej len “poistenie”) sa riadi 
všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a týmito všeobecnými 
poistnými podmienkami (ďalej len 
“poistné podmienky”),  ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, 
a zmluvnými dojednaniami poistnej 
zmluvy. 

 
Článok 2  
Vymedzenie poistnej udalosti, poistné 
riziká 
1) 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 
poistenému poistné plnenie v 
dojednanom rozsahu za predpokladu, že 
nastane poistná udalosť bližšie označená 
v poistných podmienkach alebo v poistnej 
zmluve. 

2) Poistenie slúži na náhradu škôd 
vyvolaných náhodnými udalosťami, 
pokiaľ nie sú vylúčené všeobecnými 
alebo inými výlukami písomne 
dohodnutými medzi poistiteľom a 
poisteným. 

3) Poistnou udalosťou sa pre účely týchto 
podmienok rozumie taká náhla a 
nepredvídateľná udalosť, s ktorou je 
spojený vznik povinnosti poistiteľa plniť, 
ktorá vznikla ako následok poistného 
rizika, ktoré nie je vylúčené a spôsobí: 
a) majetkovú škodu na budovách alebo 

hnuteľných veciach, alebo, 
b) škodu v dôsledku prerušenia 

prevádzky, 
podľa toho, aký druh poistenia bol 

dojednaný v poistnej zmluve. 
4) Poistnou udalosťou nie je udalosť 

pôsobená úmyselne poisteným, 
poistníkom alebo inou osobou na podnet 
poisteného alebo poistníka. 

5) Poistenie sa vzťahuje na náhradu 
majetkových škôd na budovách alebo 
hnuteľnom majetku spôsobeným  
niektorým z nasledujúcich rizík: 

• terorizmus, 
• sabotáž,  
• vzbura, povstanie, odboj alebo 

štátny prevrat, 

• štrajk, výtržnosti alebo občianske 
nepokoje, 

podľa toho, aký druh poistenia bol 
dojednaný v poistnej zmluve. 

 
 
Článok 3  
Poistenie škôd na majetku 
 
Rozsah poistenia 
1) Poistenie sa vzťahuje na náhradu 

majetkovej škody, ktorá nastala ako 
dôsledok poistného rizika na hnuteľných 
veciach alebo budovách, pokiaľ nie je 
poistením vylúčená.  

2) Poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek 
následné škody, pokiaľ nie je v poistnej 
zmluve alebo poistných podmienkach 
dojednané inak. 

3) Poistenie sa však vzťahuje na následné 
škody spôsobené požiarom budov alebo 
hnuteľného majetku, v dôsledku 
rabovania alebo obdobného úmyselného 
ničenia hotových výrobkov poisteného 
alebo v dôsledku nariadenia alebo iného 
zásahu orgánu verejnej moci 
smerujúceho k zabráneniu alebo 
minimalizácii následkov poistného rizika.  

 
Poistná hodnota, rozsah poistného 
plnenia 
1) V prípade poistnej udalosti sa poistné 

plnenie pre budovy a hnuteľný majetok 
iný ako hotové výrobky, rozpracovaná 
výroba a obchodné dokumenty rovná 
nákladom potrebným na opravu 
poškodených budov alebo hnuteľného 
majetku alebo znovuvybudovanie 
zničených budov alebo 
znovunadobudnutie hnuteľných vecí tak, 
aby slúžili pôvodnému účelu. Pokiaľ 
poistený uskutoční opravu alebo 
znovunadobudnutie do 3 rokov od 
poistnej udalosti, poistné plnenie bude 
určené na základe novej ceny. V prípade, 
ak tak neurobí do 3 rokov od poistnej 
udalosti, poistné plnenie bude určené na 
základe reálnej hodnoty. 

2) V prípade hotových výrobkov bude 
poistné plnenie určené na základe 
poistnej hodnoty, za ktorú sa považuje 
ich obvyklá predajná cena, znížená 
o náklady, ktoré nevznikli, avšak vznikli 
by, ak by nedošlo k poistnej udalosti, 
a o akékoľvek úspory alebo zľavy. 

3) V prípade rozpracovanej výroby bude 
poistné plnenie určené na základe 
poistnej hodnoty, za ktorú sa považuje 
cena za suroviny a prácu na ich 
spracovanie, vrátane pomernej časti na 
vynaložených nákladov. 

4) V prípade obchodných dokumentov bude 
poistné plnenie určené na základe 
poistnej hodnoty, za ktorú sa považuje 
cena papierových alebo iných nosičov, 
vrátane administratívnych nákladov na 
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ich znovuzískanie (z kópií a pod.). 
V žiadnom prípade nejde o hodnotu, 
ktorú majú svojím obsahom pre 
poisteného. 

5) V prípade poškodenia majetku tretích 
osôb poisťovateľ nahradí škodu, za ktorú 
poistený zodpovedá v zmysle právnych 
predpisov.  

6) Poisťovateľ rovnako poskytne náhradu 
v súvislosti s nevyhnutnými a účelne 
vynaloženými  nákladmi na odstránenie 
trosiek v prevádzkových priestoroch 
poisteného vzniknutých v dôsledku 
poistného rizika. Tieto náklady sú však 
súčasťou poistnej sumy alebo limitu 
poistného plnenia. 

7) V prípade zničenia alebo poškodenia 
obalov, poistiteľ uhradí náklady spojené 
s obstaraním nových obalov a zaistením 
ich obsahu. Poistenie sa na tieto náklady 
vzťahuje len v prípade, ak boli predmetné 
náklady dopoistené poistnou zmluvou 
a bol dojednaný špeciálny limit poistného 
plnenia. 

8) V prípade poškodenia veci, ktorá je 
súčasťou súboru vecí alebo patrí do páru, 
poskytne poistiteľ poistné plnenie 
s ohľadom na výšku hodnoty súboru 
alebo páru a zníženia tejto hodnoty 
v dôsledku poškodenia alebo zničenia 
jeho časti. Neznamená to však, že bude 
poistné plnenie poskytnuté automaticky 
vo výške hodnoty celého súboru alebo 
páru. 

9) V prípade poškodenia alebo zničenia 
veci, vrátane strojného alebo iného 
zariadenia, ktoré sa skladá v viacerých 
súčastí, poskytne poistiteľ poistné plnenie 
vo výške nákladov na opravu alebo 
obstaranie iba poškodenej alebo zničenej 
súčasti. 

 
Článok 4   
Poistenie prerušenia prevádzky 
 
Poistné riziká, predmet poistenia 
1) Poistiteľ poskytne poistné plnenie za 

škody spôsobené prerušením  prevádzky 
poisteného, ktoré vznikli, keď činnosť 
poisteného v prevádzkových priestoroch 
bola prerušená alebo rušivo ovplyvnená 
následkom poistnej udalosti na budovách 
alebo hnuteľnom majetku definovanej 
v článku 3. 

2) Poistiteľ poskytne poistné plnenie 
maximálne do výšky dojednanej poistnej 
sumy alebo limitu poistného plnenia a iba 
za predpokladu, že v momente 
prerušenia činnosti poisteného alebo jej 
rušivého ovplyvnenia bolo v platnosti 
poistenie kryjúce záujem poisteného na 
danej budove alebo inom hmotnom 
majetku poisteného proti takejto udalosti 
podľa článku 3 tejto 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.). 

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

 
Rozsah poistného plnenia – poistenie 
straty na hrubom zisku, zvýšené 
prevádzkové náklady 
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 u 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 hradených z 
hrubého zisku, ktorých vynakladanie 
môže byť zastavené alebo znížené v 
dôsledku vzniknutej škody. 

 
Podpoistenie 
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 pomerné plnenie dané 
pomerom čiastky vypočítanej pri použití miery 
hrubého zisku na ročný obrat ku dohodnutej 
poistnej sume pre položku hrubý zisk. 
 
Overenie údajov 
V prípade poistnej udalosti je poistený povinný 
poskytnúť overenie údajov alebo podrobností 
obsiahnutých vo svojej  účtovnej evidencii 
svojimi účtovníkmi alebo audítormi. 
 
Nepoistené fixné náklady 
Ak nie sú určité fixné náklady zahrnuté do 
poistenia v rámci položky hrubý zisk, potom pri 
výpočte plnenia z titulu poistnej položky 
zvýšené prevádzkové náklady bude vzatý do 
úvahy len príslušný podiel zvýšených 
prevádzkových nákladov daný pomerom 
hrubého zisku k súčtu hrubého zisku a 
nepoistených  nákladov. 
 
 
 
Daň z pridanej hodnoty 
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Všetky položky pre účely stanovenia výšky 
škody a výšky poistného plnenia budú brané do 
úvahy s vylúčením dane z pridanej hodnoty. 
 
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. 
 
Nahromadené zásoby 
Poistiteľ vezme do úvahy pri stanovovaní 
rozsahu poistnej udalosti takú skutočnosť, keď 
bude pokles obratu v dôsledku poistnej udalosti 
spomalený realizáciou nahromadených zásob 
dokončených  výrobkov. 
 
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 dvanásť 
mesiacov). V takom prípade bude plnenie  
poistiteľa pomerne znížené. 
 
Definície – vysvetlenie pojmov 
 
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 
pre 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. 

  
 
Článok 5   
Výluky z poistenia 
 
1) Poistenie sa nevzťahuje na škody 

spôsobené priamo alebo nepriamo 
poistným rizikom, ktoré vyplýva z: 
a) vojny alebo občianskej vojny; táto 

výluka sa však nevzťahuje na prípady 
terorizmu bez ohľadu na to, či k nim 
došlo v dôsledku vojny alebo 
občianskej vojny, 

b) skutočnosti, že záväzky neboli plnené 
riadne a načas, zmluva nebola 
uzatvorená alebo nebola ukončená, 

c) podvodného alebo nepoctivého 
konania, alebo konania, ktoré napĺňa 
skutkovú podstatu trestného činu 
alebo konania, ktoré je v rozpore 
s dobrými mravmi, pokiaľ sa takého 
konania dopúšťa osoba, ktorej boli 
zverené hnuteľné veci, poistený, jeho 
zamestnanec alebo osoba oprávnená 
konať v mene poisteného, 

d) nevysvetliteľných strát alebo 
úbytkoch zistených pri inventúre 
alebo nevysvetliteľnom schodku na 
hnuteľných veciach, 

e) lúpeži, krádeži alebo inom odcudzení, 
f) konfiškácie, zabavenia, zničenia, 

znárodnenia, rekvirovania alebo 
exekučného príkazu na požiadanie 
vládneho, verejného, komunálneho, 
miestneho alebo colného orgánu, 

g) ionizujúceho žiarenia alebo 
rádioaktívneho zamorenia 
pochádzajúceho z jadrovej reakcie, 
radiácie, alebo jadrovej kontaminácie 
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aj v prípade, ak priamo alebo 
nepriamo z poistného rizika, na ktoré 
sa vzťahuje poistenie, 

h) akéhokoľvek úniku škodlivých látok, 
i) napadnutia prostredníctvom 

elektronických prostriedkov vrátane 
neoprávneného vniknutia do 
počítačového systému (computer 
hacking) alebo použitia počítačového 
vírusu  alebo podobného konania 
(cyber terrorism), 

j) implementácie právneho predpisu 
upravujúceho výstavbu, opravy, 
zničenie alebo demoláciu  alebo iné 
nútené nakladanie s budovami alebo 
hnuteľným majetkom, s výnimkou 
prípadov uvedených v poistnej 
zmluve, 

k) straty možnosti poistenú vec 
používať, omeškania, a straty trhu 
bez ohľadu na to, či boli spôsobené 
poistnou udalosťou, 

l) prerušenia, kolísania alebo inej 
zmeny, alebo nedostatku 
v dodávkach vody, plynu, elektriny 
alebo akýchkoľvek 
telekomunikačných služieb, 

m) nákladov, ktoré vznikli v dôsledku 
hrozby terorizmu, sabotáže, vzbury, 
povstania, odboja alebo štátneho 
prevratu, štrajku, výtržností alebo 
občianskych nepokojov, pokiaľ 
nedošlo k škode na majetku, 

n) chemického, biologického alebo 
jadrového útoku alebo úniku, 

o) úmyselného poškodenia vecí treťou 
osobou (vandalizmus), pokiaľ nie je 
predmetná škoda na majetku 
spôsobená poistným rizikom. 

 
2) Pokiaľ bude v poistnej zmluve dohodnuté, 

že niektorá z vyššie uvedených výluk je 
neplatná, nijakým spôsobom to 
neovplyvňuje platnosť ostatných výluk.  

 
Článok 6   
Veci vylúčené z poistenia 
 
1) Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo 

zväčšenie škôd spôsobené priamo alebo 
nepriamo na: 
a) na motorových vozidlách schválených 

pre cestnú premávku (vrátane 
príslušenstva), prívesných obytných 
vozoch, nákladných prívesoch a 
návesoch, železničných 
lokomotívach, plavidlách a lietadlách, 

b) na úrode, hospodárskych zvieratách, 
stromoch alebo porastoch, 

c) na peniazoch, 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, 

d) hnuteľných veciach, ktoré sú 
prepravované námornou alebo 

leteckou prepravou vrátane nakládky 
alebo vykládky, bez ohľadu na to, či 
sa na ne vzťahuje iný druh poistenia, 

e) potrubiach, prenosových sieťach 
a iných prenosových alebo 
distribučných sústavách, ktoré sa 
nachádzajú mimo prevádzkových 
priestorov poisteného. 

 
Článok 6   
Podpoistenie 
 
1) V prípade ak bude poistná hodnota 

príslušnej budovy alebo hnuteľného 
majetku v momente vzniku poistnej 
udalosti nižšia ako ich skutočná poistná 
hodnota, zníži poistiteľ poistné plnenie 
v pomere, v akom je poistná suma 
k skutočnej poistnej hodnote príslušnej 
budovy alebo hnuteľného majetku. 
Podpoistenie sa neuplatní v prípade ak 
bol pre príslušnú budovu alebo hnuteľný 
majetok dohodnutý limit poistného 
plnenia. 

2) Podpoistenie sa aplikuje na každú 
poistenú vec samostatne. V prípade ak je 
predmetom postenia súbor budov alebo 
hnuteľných vecí, vzťahuje sa ustanovenie 
o podpoistení na celý súbor. 

 
Článok 7   
Spoluúčasť 
 
1) Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, 

ktorou sa rozumie čiastka dohodnutá 
medzi poisteným a  poistiteľom v poistnej 
zmluve, ktorá sa odpočíta z plnenia 
poistiteľa pri každej poistnej udalosti. 
Poistený nemôže bez vedomia poistiteľa 
uzatvoriť žiadne iné poistenie tejto 
spoluúčasti. Ak je tá istá vec poistená 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 plnenie do 
výšky hodnoty veci 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.  

2) Spoluúčasť môže byť v poistnej zmluve 
stanovená ako hodnotová, percentuálna, 
časová alebo kombinovaná. 

 
Článok 8   
Práva a povinnosti poisteného a 
poistiteľa 
 
1) Poistený je povinný pravdivo a úplne 

odpovedať na všetky otázky poistiteľa pri 
dojednávaní poistenia, ktoré sú pre 
uzatvorenie poistnej zmluvy podstatné. 

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

3) 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. 

4) 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. 

5) V prípade poistnej udalosti je poistený 
povinný najneskôr do troch dní 
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. 

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

7) Poistený je povinný  písomne oznámiť 
bez zbytočného odkladu vznik poistnej 
udalosti (maximálne do 15 dní od jej 
vzniku). 

8) Poistený je povinný dodržiavať 
ustanovenia týchto poistných podmienok. 
V prípade, ak vedome poruší svojim 
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.    

9) 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 
poisťovne. 

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

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

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

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

 
Článok 9   
Doba trvania poistenia, 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) Za každé poistné obdobie sa platí 
poistné. Ak nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak, poistné obdobie je 
totožné s dobou trvania poistenia. Pri 
jednorazových poisteniach sú poistné 
obdobie a doba trvania poistenia vždy 
totožné. 

 
Článok 10   
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 poisťovne. Poistnú sumu 
stanovuje na vlastnú zodpovednosť 
poistený. 

 
Článok 11   
Poistné plnenie 
 
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 
z podvodným úmyslom za účelom 
dosiahnutia výhody z titulu tohto 
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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) Poistné plnenie je splatné do 15 dní od 
ukončenia šetrenia potrebného k zisteniu 
rozsahu svojej povinnosti plniť. Šetrenie 
musí byť urobené bez zbytočného 
odkladu, a ak nemôže byť ukončené do 
jedného mesiaca, od kedy 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.). 

6) 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. 

7) Poistné sumy týkajúce sa hnuteľného a 
nehnuteľného majetku, okrem zásob 
alebo dohodnutých limitov plnenia, budú 
po vzniknutých poistných udalostiach 
automaticky v prípade, ak poistník zaplatí 
dodatočné poistné určené poistiteľom. 

 
Článok 12   
Poistné 

 
1) Poistený je povinný platiť za dohodnuté 

poistné obdobie poistné, ktoré, ak nie je 
dohodnuté v poistnej zmluve inak, je 
splatné dňom začiatku poistenia. 

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 poistený v omeškaní s platením 
poistného, je povinný poistiteľovi zaplatiť 
úrok z omeškania v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisom. 

6) Ak nastane poistná udalosť v dobe, keď 
je poistený 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. 

 
Článok 13   
Zánik poistenia 

 
1) Popri dôvodoch uvedených v právnych 

predpisoch poistenie zaniká: 
a) uplynutím doby, na ktorú bolo 

poistenie dojednané, 
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b) výpoveďou, ktorú môžu podať obidve 
zmluvné strany do dvoch mesiacov 
po uzatvorení poistnej zmluvy. 
Výpovedná lehota je osemdenná odo 
dňa doručenia výpovede, a ich 
uplynutím poistenie zaniká. 

c) výpoveďou ku koncu poistného 
obdobia, pričom výpoveď musí byť 
doručená druhej zmluvnej strane 
najneskôr šesť týždňov pred jeho 
uplynutím, 

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 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 poisťovňu a poisťovňa 
písomne potvrdí poistné krytie, 

f) ukončením činnosti poisteného, ibaže 
poistený bude o takejto skutočnosti 
informovať poisťovňu a tá mu 
písomne potvrdí poistné krytie ( týka 
sa len článku 4). 

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 zmluvu nedojednal. Takéto 
právo môže poistiteľ uplatniť do troch 
mesiacov odo dňa, keď takúto skutočnosť 
zistil, inak právo zanikne 

 
. 
Článok 14   
Územná platnosť poistenia 

 
1) Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti 

vzniknuté počas doby trvania poistenia 

na miestach uvedených v poistnej 
zmluve. 

 
Článok 15   
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 aj 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 inú 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. 

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

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

 
Článok 16   
Výklad pojmov 
 
1) Budovy – budovy vo vlastníctve 

poisteného, ktoré sú uvedené v poistnej 
zmluve, vrátane ich príslušenstva (napr. 
oplotenie, vonkajšie označenie alebo 
osvetlenie a pod.), 

 
2) Hotové výrobky – výrobky vyrobené 

poisteným, ktoré sú pripravené na 
zabalenie, doručenie alebo predaj, 

 
3) Kontrola – znamená priame alebo 

nepriame ovládanie osoby inou osobou (v 
zmysle §66 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka), 

 
4) Lietadlo – akékoľvek zariadenie určené 

k pohybu v vzduchu, 
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5) Limit poistného plnenia – horná hranica 

plnenia poistiteľa za jednu a všetky 
poistné udalosti spolu za časové obdobie 
uvedené v poistnej zmluve, 

 
6) Majetková škoda - škoda spôsobená 

fyzickým poškodením, zničením alebo 
stratou hnuteľného majetku a budov, 

 
7) Hnuteľný majetok – hnuteľné veci, ktoré 

sú vo vlastníctve poisteného 
a nachádzajú sa v prevádzkových 
priestoroch; hnuteľnými vecami sú okrem 
iného taktiež hotové výrobky, suroviny, 
rozpracovaná výroba, tovar tretích osôb, 
pokiaľ nie sú vylúčené poistnou zmluvou 
alebo osobitnými podmienkami, 

 
8) Nová cena - najnižšia cena, za ktorú 

možno danú vec v čase bezprostredne 
pred poistnou udalosťou v mieste poistnej 
udalosti nadobudnúť ako novú, 

 
9) Občianska vojna – ozbrojený konflikt 

medzi príslušníkmi toho istého 
suverénneho štátu alebo medzi 
jednotlivými národmi toho istého 
suverénneho štátu, 

 
10) Občianske nepokoje – podstatné 

narušenie verejného poriadku spôsobené 
najmenej tromi osobami, ktoré sa 
zhromaždia a konajú so spoločným 
zámerom, 

 
11) Obchodné dokumenty – účty, obchodné 

knihy, doklady, plány, projekty, rukopisy, 
záznamy alebo spisy, 

 
12) Odboj – cielený, organizovaný alebo 

zjavný odpor občanov prostredníctvom 
sily a zbraní proti právnym predpisom 
alebo vládnym opatreniam, vrátane 
jednania na podporu revolúcie, 

 
13) Peniaze – znamenajú hotovosť 

v slovenskej alebo inej mene, ceniny, 
cenné papiere, vlastnícke listiny a finančé 
listiny, pričom: 

a) ceniny znamenajú nepoužité poštové 
známky a kolky, diaľničné nálepky, 
telefónne karty, stravné lístky, letenky 
a cenné papiere, 

b) cenné papiere sú akékoľvek cenné 
papiere podľa právnych noriem 
Slovenskej republiky a ich 
ekvivalenty podľa práva iných krajín, 

c) finančné listiny – listiny  stratou, 
zničením alebo falšovaním ktorých 
vznikne poistenému škoda tým, že 
nebude schopný uplatniť svoje právo 
alebo bude povinný nahradiť inej 
osobe škodu (napr. poistná zmluva, 
banková záruka alebo akreditív), 

d) vlastnícke listiny – dokumenty, ktoré 
poukazujú na vlastnícke alebo iné 
vecné právo, za predpokladu že bez 
konkrétneho dokumentu nemôže byť 
príslušné právo uplatnené inak, 

 

14) Poistné podmienky – tieto poistné 
podmienky pre poistenie rizík terorizmu 
a sabotáže, 

 
15) Poistník – osoba, ktorá uzatvorila 

poistnú zmluvu s poistiteľom a ktorá je 
povinná platiť poistné; poistník môže byť 
zároveň aj poisteným, 

 
16) Poistený – osoba uvedená v poistnej 

zmluve, na ktorej majetok sa poistenie 
vzťahuje, 

 
17) Povstanie – ozbrojené povstanie 

občanov proti štátnej moci, 
 
18) Prevádzkové priestory – prevádzkové 

priestory, ktoré poistený vlastní alebo 
užíva na mieste poistenia uvedeného 
v poistnej zmluve, 

 
19) Ročný limit poistného plnenia – 

maximálny súhrn všetkých poistných 
plnení vyplývajúcich z poistnej udalosti 
alebo všetkých poistných udalostí počas 
poistného obdobia, 

 
20) Rozpracovaná výroba – materiál, ktorý 

prechádza akoukoľvek časťou výrobného 
procesu za účelom výroby hotových 
výrobkov, 

 
21) Sabotáž - snaha o vynútenie určitých 

zmien, zvrhnutie alebo odstúpenie 
určitých vedúcich predstaviteľov, 
podvratná činnosť a podobne, pri ktorej 
nastane poškodenie alebo zničenie 
poisteného majetku, 

 
22) Reálna hodnota (časová cena veci) - 

obstarávacia cena novej veci znížená 
o sumu, zodpovedajúcu stupňu jej 
opotrebenia alebo iného znehodnotenia 
v čase bezprostredne pred poistnou 
udalosťou, 

 
23) Štátny prevrat – zosadenie existujúcej 

vlády skupinou občanov toho istého 
štátu, 

 
24) Štrajk - plánovane 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 štrajkujúcich v 
súvislosti so štrajkom k poškodenie alebo 
zničeniu poisteného majetku, 

 
25) Suroviny – materiál, ktorý poistený 

obdržal za účelom jeho spracovania na 
hotové výrobky, 

 
26) Škodlivé látky – pevné, kvapalné, 

plynné, tepelne dráždivé alebo 
znečisťujúce látky, 
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27) Terorizmus - 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, 

 
28) Tovar – výrobky, ktoré sú pod kontrolou 

poisteného za účelom predaja, ktoré však 
neboli poisteným vyrobené, 

 
29) Únik – akékoľvek vyliatie, rozptyl, 

vypustenie, presiaknutie alebo únik 
v súvislosti s pevnými, kvapalnými alebo 
plynnými látkami, 

 
30) Vojna – ozbrojený konflikt medzi dvomi 

suverénnymi štátmi vedený z 
akéhokoľvek účelu alebo násilie vedené 
jedným suverénnym štátom proti inému 
štátu, bez ohľadu na to či bola vojna 
oficiálne vyhlásená, 

 
31) Výtržnosti - také konanie troch alebo 

viacerých osôb, ktoré týmto svojim 
konaním ohrozujú verejný poriadok, 

 
32) Vzbura – úmyselný odpor členov 

ozbrojených síl proti svojmu 
nadriadenému orgánu. 

 
Článok 17   
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) Všetky prípadné zmeny v poistnej zmluve 
musia byť vykonané písomnou formou a len 
po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných 
strán. 

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

4) Práva a povinnosti z poistenia sa riadia 
slovenskými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, poistnými 
podmienkami a poistnou zmluvou. 

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

 
 


