
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

poistná zmluva č.: 5720056977

*> B
» "l|Vodné ustanovenia

1. Účastníci zmluvy

Generáli Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel Sa, vložka č. 1325/B, zastúpená Gabrižová Veronika(ďalej len „poisťovateľ“)
Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98601 Fiľakovo 
IČO: 00316075
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) a identifikácii v Štatistickom registri, vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky 
zastúpená: JUDr. Kaličiak Jaromír, primátor 
(ďalej len „poistník/poistený“)

Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými 
dodatkami, ďalej poistnými podmienkami, zmluvnými ustanoveniami, prípadne zvláštnymi dojednaniami poisťovateľa, ktoré sú prílohou 
zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

2. Prehľad uzavretých druhov poistenia

✓

✓

Poistenie Stavieb

Poistenie Prerušenia prevádzky -  strata nájomného

Poistenie Hnuteľných vecí

Poistenie Prerušenia prevádzky

Poistenie Strojov

Havarijné Poistenie Strojov

Poistenie Elektroniky

Poistenie Všeobecnej zodpovednosti za škodu 

Poistenie Profesijnej zodpovednosti za škodu

3. Sprostredkovateľ poistenia (meno /  názov, získateľské číslo, kontakt): 

80000002 OVB Allfinanz Slovensko, a.s., MA 569 311
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I. Poistenie stavieb pre prípad živelných a ďalších dojednaných poistných nebezpečenstiev 
Poistenie podnikateľských rizík

1. Zmluvné dojednania

1.1. Toto poistenie je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy nižšie uvedeného čísla.
1.2. Toto poistenie stavieb sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami živelného 

poistenia PPZ 08 (ďalej len VPP PPZ 08), zmluvnými ustanoveniami živelného poistenia stavieb a príslušnými doložkami, 
dojednaniami v úvodných ustanoveniach zmluvy a v rekapitulácii poistenia, ako aj ďalšími dojednaniami vzťahujúcimi sa na 
toto poistenie stavieb.

1.3. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet poistenia v bode 3 
(označené znakom X). Predmety poistenia a/alebo poistné nebezpečenstvá obsahujú odkazy na príslušné doložky 
(v zátvorkách), ktoré bližšie definujú podmienky poistenia a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Skratky poistných 
nebezpečenstiev a ich definícia v poistných podmienkach:
1. Požiar -  článok II., bod 1 a článok XIV., bod 1 až 4 VPP PPZ 08 resp. doložka Nv pre poistenie Budovy vo výstavbe
2. Povodeň a záplava -  článok II., bod 2 písm. a), b) a článok XIV. bod 5 a 6 VPP PPZ 08
3. Víchrica a krupobitie -  článok II., bod 2 písm. c), d) a článok XIV. bod 7 a 8 VPP PPZ 08
4. Ostatný živel výber -  článok M., bod 2 písm. e) až i) a článok XIV. bod 9 až 12 a 14 VPP PPZ 08
5. Ostatný živel celý -  článok II., bod 2 a článok XIV. bod 5 až 12 a 14 VPP PPZ 08
6. Vodovodné škody -  článok II., bod 3 a článok XIV. bod 13 VPP PPZ 08
7. Náraz dopravného prostriedku, skrátene „Náraz DP“ -  doložka NC2
8. Poškodenie skla -  doložka NA4 (Poistenie súčastí stavieb pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci akoukoľvek 
udalosťou)
9. Úmyselné poškodenie, skrátene tiež „Úmysel, poškodenie“ -  doložka NC3

1.4. Pokiaľ nie je ďalej dojednané inak, dojednáva sa vzdanie námietky podpoistenia v zmysle doložky ND2.
1.5. Súčasťou poistenia je doložka NK5. Pokiaľ je poistenie v zmysle doložky NK5 dojednané samostatnou položkou v bode 3, 

tejto poistnej zmluvy, limitom plnenia je dojednaná poistná suma a spoluúčasť.

2. Odpovede na otázky poisťovateľa

1. Miesto poistenia budov a stavieb: Námestie slobody 765, 986 01 Fiľakovo
2.1. Je niektorá z poistených budov a stavieb alebo ich súčastí poškodená, zničená alebo nie je riadne udržiavaná?

Nie.
2.2. Údaje o škodách na poisťovanom majetku:

a) Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v 
posledných desiatich rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát?"
Nie.

b) Počet škôd na poisťovaných budovách a stavbách za posledných 5 rokov: 
bez škôd

2.3. Sú poisťované veci poistené u iného poisťovateľa?
Nie.

2.4. Nachádza sa v mieste poistenia viac stavieb rovnakého druhu (napr. skladové haly, garáže, dielne) alebo nepoisťované 
stavby?
Nie.
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31 Miesto poistenia a rozsah poistenia
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1 Miesto poistenia budov a stavieb: Námestie slobody 765, 986 01 Fiľakovo

1.1 Požiarne najrizikovejšie využitie V100.0 Činnosti miest a obcí

I O 5 I C
D 2 I O
 

I <

Špecifikácia podnikateľskej činnosti
podľa výpisu (napr.: z OR, ŽR a pod.)

5673 Budovy pre služby, výrobu, skladovanie a kultúru

1.1.1 Budova alebo iná stavba (NA1) - 
Budova predajne 384 000,00 X X 30,00 74,00

1.1.2 Všetky sklenené časti budovy 
a stavebných súčastí (NA4) 2 000,00 X X 30,00 55,00

1.1.3 Vandalizmus (NC3) 3 000,00 X X 30,00 17,00
Poistné za všetky poistené položky (€): 146,00

4. Situačný plánik
nepriložený

5. Zvláštne dojednania
nedojednané

6. Začiatok a doba trvania poistenia
Toto poistenie sa v súlade s príslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov 
(poistný rok). Uzavreté poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 08.02.2013.

7. Záverečné prehlásenia poistníka
Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa a všetky ďalšie údaje ním uvedené pri tomto poistení sa považujú za odpovede na 
písomné otázky poisťovateľa a poistník svojim podpisom potvrdzuje ich úplnosť a pravdivosť.
Poistník svojim podpisom ďalej potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený s poistnými podmienkami a príslušnými doložkami uvedenými 
v bode 1.2,1.3,1.4, 3 a v ďalších ustanoveniach tejto časti poistnej zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

8. Prílohy
Neodeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledovné dokumenty, ktoré tvoria jej neodeliteľnú súčasť:

VPP PPZ 08 -  Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia PPZ 08 (č. tlačiva: VPP_PPZ08_10/2008 v2)
a Zmluvné ustanovenia živelného poistenia stavieb -  Poistenie stavieb /2010 (č. tlačiva: ZU PPZ STAV 2010 v2)
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1. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Toto poistenie je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy nižšie uvedeného čísla.
1.2. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými 

podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 08 (ďalej len VPP VZ 08) a 
zmluvnými ustanoveniami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a taktiež ustanoveniami tejto poistnej zmluvy.

1.3. Poistenie sa uzatvára pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe 
v súvislosti s činnosťou poisteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve za podmienok uvedených vo VPP VZ 08.

1.4. V rámci poistnej sumy základného rozsahu poistenia a spoluúčasti je možné základný rozsah poistenia na základe 
pripoistenia (doložiek) rozšíriť alebo zúžiť.

1.5. Súčasťou tejto poistnej zmluvy sú aj prílohy:
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) a identifikácii v Štatistickom registri, Štatistický úrad Slovenskej republiky, zo 
dňa 24.01.2013

1.6. Podklad pre výpočet poistného: počet m2 prenajatej nebo spravovanej podl. plochy = 328

2. Odpovede na otázky poisťovateľa:

2.1. Je poisťovanou činnosťou prenájom alebo správa
- áno, so súvisiacimi službami

2.2. Počet zamestnancov v pracovnom pomere: 1
2.3. Má klient uzatvorené poistenie zodpovednosti aj u iného poisťovateľa ?

- nie.
2.4. Uveďte škodový priebeh zodpovednostných škôd za posledných 5 rokov, 

bez škôd
2.5. Výška príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov, poprípade predpokladané príjmy v €

0

3. Základný rozsah poistenia

3.1. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou:
Zodpovednosť z titulu vlastníctva nehnuteľnosti na adrese Námestie Slobody 765 Fiľakovo

3.2. Zodpovednosť z titulu vlastníctva nehnuteľnosti na adrese Námestie Slobody 765 Fiľakovo, sadzba S5, L68.41, druh 113
3.3. Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území Slovenská republika
3.4. Poistenie sa uzaviera na poistnú sumu 166 000,00 € so spoluúčasťou 15,00 €
3.5. Ročné poistné 50,00 €

4. Pri poistenie 

Nedojednané.

5. Zvláštne ustanovenia

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká len v prípade, ak v čase poistnej 
udalosti bude poistení vlastniť právoplatný doklad (oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti), na základe ktorého v čase 
poistnej udalosti bude oprávnený vykonávať činnosť, z ktorej zodpovednosť za škodu vrátane územného rozsahu je 
uvedená v poistnej zmluve.

6. Rekapitulácia

P. č. Rozsah poistenia Modifikácia /  IDRIZ Ročné poistné v  €
01 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu D08 /  741 50,00
Ročné poistné spolu 50,00

7. Začiatok a doba trvania poistenia

Toto poistenie sa v súlade s príslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov 
(poistný rok). Uzavreté poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 08.02.2013.

8. Záverečné prehlásenia poistníka

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa a všetky ďalšie údaje ním uvedené pri tomto poistení sa považujú za odpovede na 
písomné otázky poisťovateľa a poistník svojim podpisom potvrdzuje ich úplnosť a pravdivosť.
Poistník svojim podpisom ďalej potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený s poistnými podmienkami uvedenými v bode 1.2, ktoré 
tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

9. Prílohy
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Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú aj prílohy č . :
1. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPI? VZ 08
2. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) a identifikácii v Štatistickom registri, Štatistický úrad Slovenskej republiky, zo 

dňa 24.01.2013
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H. Rekapitulácia poistenia

1. Spoločné dojednania pre všetky poistenia v tejto poistnej zmluve

1.1. Poistenie dojednané podľa tejto poistnej zmluvy (ďalej len zmluvy) sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 
všeobecnými poistnými podmienkami a ďalej zmluvnými dojednaniami a doložkami uvedenými pre jednotlivé poistenia. 
Dojednania, ktoré nemajú písomnú formu a nie sú obsahom tejto zmluvy, sú neplatné.

1.2. Pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dojednané inak, dojednáva sa, že poistné plnenia vyplatené zo všetkých 
poistných udalostí vzniknutých v jednom mieste poistenia v priebehu jedného poistného roku alebo v dobe určitej, na ktorú 
bolo poistenie dojednané, sú pre celú poistnú zmluvu obmedzené nasledovnými limitmi poistného plnenia, ktoré sú 
najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa:

a) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva záplava alebo povodeň v súhrne sumou 350 000 €;
b) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne sumou 350 000 €.

1.3. Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov poistenia do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná 
lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.

2. Záverečné prehlásenia

Poistník/poistený prehlasuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi 
všetky zmeny v nahlásených skutočnostiach.

Poistník/poistený podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, že prevzal všetky všeobecné poistné podmienky a doložky, ktoré 
sú označením alebo názvom (skratkou) uvedené v tejto poistnej zmluve a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy.

Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník prehlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými poistnými 
podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi táto poistná zmluva.

Zmluvné strany berú na vedomie, že akékoľvek ústne prehlásenia a/alebo písomné zmeny tejto poistnej zmluvy odchylné od 
ustanovení predtlačených v tejto poistnej, zmluvy a/alebo v jej dodatkoch sú neplatné.
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3. Rekapitulácia dohodnutého poistenia

Por.č. Názov poistenia
Dátum
začiatku
účinnosti

Ročné
poistné
v €

1 Živelné poistenie stavieb 08.02.2013 146,00

2 Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky -  strata nájomného nedojednané

3 Poistenie hnuteľných vecí nedojednané

4 Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky nedojednané

5 Poistenie strojov a strojných zariadení nedojednané

6 Havarijné poistenie strojov nedojednané

7 Poistenie elektronických zariadení nedojednané

8 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 08.02.2013 50,00

Ročné poistné celkom (€): 196,00

4. Splatnosť poistného

4.1. Poisťovateľ má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny. Zmenou 
poistenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j. najmä zmena poistnej sumy, limitu plnenia, 
dopoistenia ďalšieho predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva, zmena alebo dopoistenie ďalšieho 
miesta poistenia alebo zmena spoluúčasti.

4.2. Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne.

Druh poistného bežné

Poistenie na dobu neurčitú: od: 08.02.2013
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)

Jednorazové poistné spolu : 196,00 € Počet splátok: 1 ,
Dátum splatnosti poistného/splátok 
v poistnom období:

08.02.

Výška splátky/ splátok poistného: 196,00 €

Bankové spojenie číslo účtu 0048134112/0200 IBAN - SK 3502000000000048134112

Konštantný symbol 3558
Variabilný symbol 5720056977

Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy písomne poskytnuté informácie 
v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.

Poistná zmluva uzavretá v: Bratislave dňa: 07.02.2013

JUDr. Kaličiak Jaromír, prirriátor

Podpis zástupcu Generáli Slovensko poisťovne, a.s. 
povereného uzatvorením tejto zmluvy
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Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia PPZ 08

Na účely týchto Všeobecných poistných podmienok živelného poistenia PPZ 08 (ďalej len „VPP PPZ 08“) sa poisťovateľom rozumie 
Generáli Slovensko poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, Zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1325/B, (ďalej len „poisťovateľ). Živelné poistenie sa riadi 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), týmito VPP PPZ 08, ustanoveniami poistnej zmluvy, zmluvnými 
ustanoveniami a/alebo doložkami, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva a ktoré sú k poistnej zmluve pripojené.

Článok I.
Predmet poistenia

1. Poistenie sa vzťahuje na veci hnutelhé 
a/alebo nehnuteľné, ktorých vlastníkom je 
poistený a ktoré sú jednotlivo uvedené v 
poistnej zmluve alebo sú neoddeliteľnou 
súčasťou v poistnej zmluve vymedzeného 
súboru veci (ďalej len,poistené veci“). Poistenie 
sa na tieto veci vzťahuje, ak nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak, iba za predpokladu, že 
sú evidované v účtovníctve poisteného alebo 
pripadne v inej operatívnej evidencii poisteného 
v zmysle príslušných právnych predpisov. 
Poistenie sa rovnako vzťahuje aj na časť 
poisteného súboru hnuteľných veci, ktorý si 
poistený preukázateľne obstaral, ale ešte ho 
bez zbytočného odkladu z objektívnych príčin 
neviedol vo ' svojom účtovníctve. Evidencia 
poistených veci v účtovníctve sa nevyžaduje, 
pokiaľ je poisteným fyzická osoba, ktorá nie je 
podnikateľom.
2. Súbor veci tvoria veci, ktoré majú podobný 
alebo rovnaký charakter alebo sú určené na ten 
istý hospodársky účel. Ak je v poistnej zmluve 
poistený súbor veci, poistenie sa vzťahuje na 
všetky veci, ktoré do súboru v danom okamihu v 
dobe trvania poistenia patria. Ustanovenie bodu
4. tohto článku VPP PPZ 08 piati aj pre 
poistenie súboru veci.
3. Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, 
poistenie sa vzťahuje aj na cudzie veci, ktoré 
poistený právom užíva alebo ich prevzal od 
fyzickej alebo právnickej osoby do užívania na 
základe zmluvného vzťahu, predmetom ktorého 
je vykonávanie prác a/alebo inej činnosti alebo 
na základe iného zmluvného vzťahu, ktorý 
bezprostredne súvisí s predmetom 
podnikateľskej činnosti poisteného.
4. Ak to Je dohodnuté v poistnej zmluve, 
poistenie sa za podmienok uvedených v bode 1. 
tohto článku PPZ 08 vzťahuje aj na:

a) platné tuzemské i cudzozemské bankovky 
a mince (ďalej len „peniaze"), ktoré sú 
zákonnými peniazmi v zmysle príslušných 
právnych predpisov, drahé kovy a predmety z 
nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy;

b) vkladné a šekové knižky, platobné karty a 
iné podobné dokumenty, cenné papiere a 
ceniny;

c) písomnosti, plány, obchodné kníiy, 
kartotéky, výkresy, dierne štítky, magnetické 
pásky, magnetické disky, ostatné nosiče dát a 
záznamy na nich uchované;

d) vzorky, názorné modely, prototypy a 
predmety vystavené na výstave;

e) motorové vozidlá, ktorým je prideľované 
evidenčné číslo, ako aj prívesy motorový 
vozidiel, ktorým je prideľované evidenčné číslo, 
motorky, štvorkolky, lietadlá, lietajúce stroje a 
lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, 
lodné motory a ťažné stroje, to všetko za 
predpokladu, že sú vedené v účtovníctve 
poisteného ako zásoby, ako aj na zvieratá a 
stavby, ktoré nie sú spojené so zemou pevným 
základom;

f) automaty na vhadzovanie minci (vrátane

automatov na rozmiešanie alebo zamieňanie 
peňazí) vrátane ich obsahu, ako aj na automaty 
vydávajúce peniaze;

g) veci zvláštnej, kultúrnej a historickej 
hodnoty, umelecké diela a zbierky;

h) umelecké, umeleckoremeselné alebo 
historické diela, ktoré sú v prípade poistenia 
stavieb neoddeliteľnou súčasťou alebo 
príslušenstvom poistenej stavby (sochy, fresky 
a pod.);

i) stavby na vodných tokoch.
5. Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, 
poistenie sa vzťahuje aj na veci zamestnancov 
poisteného, ktoré sa zvyčajne nosia do práce 
alebo ktoré si zamestnanec poisteného odložil 
pri plnení pracovných úloh alebo v priamej 
súvislosti s nimi, na mieste na to určenom a ak 
nie je také miesto určené, na mieste kde sa 
takéto veci obvykle ukladajú a toto miesto sa 
nachádza na mieste poistenia. Poistenie sa 
však nevzťahuje na veci zamestnancov 
poisteného, ktoré sú uvedené v bode 4. tohto 
článku VPP PPZ 08. Z tohto poistenia vzniká 
právo na plnenie iba vtedy, ak zamestnávateľ 
za takúto škodu zamestnancovi nezodpovedá 
podľa právnych predpisov upravujúcich 
zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na 
odložených veciach.
6. Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, 
poistenie sa vzťahuje aj na vlastné a cudzie 
veci dopravované poisteným v dopravnom 
prostriedku, ktorý je vo vlastníctve poisteného.
7. Poistenie sa nevzťahuje na porasty a 
rastliny, ktoré sú súčasťou pozemku 
uvedeného ako miesto poistenia v poistnej 
zmluve alebo na ktorom sa miesto poistenia 
nachádza.

Článok II.
Rozsah poistenia

1. Poistenie sa dojednáva pre prípad 
poškodenia alebo zničenia poistenej veci týmito 
poistnými nebezpečenstvami:

a) požiarom,
b) výbuchom,
c) úderom blesku,
d) nárazom alebo zrútením lietadla s 

posádkou, jeho časti alebo jeho nákladu.
2. Poistenie je možné tiež dojednať pre prípad 
poškodenia alebo zničenia poistenej veci 
nasledujúcimi poistnými nebezpečenstvami:

a) záplavou,
b) povodňou,
c) víchricou,
d) krupobitím,
e) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín,
0 zosuvom alebo zrútením lavín,
g) pádom stromov, stožiarov a iných 

predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci 
alebo nie sú súčasťou toho Istého súboru ako 
poškodená vec,

h) zemetrasením dosahujúcim aspoň 6. 
stupeň medzinárodnej stupnice (MCS),

i) tiažou snehu alebo námrazy, ak je 
poistenou vecou budova.
3. V poistnej zmluve je možné tiež dojednať

rozšírenie poistných nebezpečenstiev 
uvedených v bode 1. tohto článku VPP PPZ 
08 o prípad poškodenia alebo zničenia 
poistenej vecí vodou z vodovodných 
zariadení. Ak je proti tomuto poistnému 
nebezpečenstvu poistená budova, vzniká 
právo na plnenie aj pri: '

a) poškodení privádzajúceho potrubia 
vodovodného zariadenia, odvádzajúceho 
potrubia alebo potrubia, či vykurovacích telies 
ústredného, etážového, diaľkového kúrenia 
alebo solárnych systémov poistenej budovy, 
ak k nemu došlo pretlakom kvapaliny alebo 
pary, alebo zamrznutím vody v nich,

b) poškodení kotla ústredného, etážového 
alebo diaľkového kúrenia, armatúr a 
zariadení poistenej budovy pripojených na 
potrubie, ak bod poškodené alebo zničené 
zamrznutím vody v nich.
V prípade rozšírenia poistných 
nebezpečenstiev uvedených v bode 1. tohto 
článku VPP PPZ 08 v zmysle bodu 2. a 3. 
tohto článku VPP PPZ 08, musí byť táto 
skutočnosť uvedená v poistnej zmluve.
4. Poistnou udalosťou je na účely týchto VPP 
PPZ 08 udalosť uvedená v bode 1. až 3. 
tohto článku VPP PPZ 08, s ktorou Je spojený 
vznik povinnosti poisťovateľa plniť. Poistnou 
udalosťou však nie j$, ak udalosť uvedená v 
bode 1. až 3. tohto článku VPP PPZ 08 bola 
spôsobená úmyselným konaním alebo 
úmyselným opomenutím poisteného, osoby 
poistenému blízkej alebo Inej osoby 
konajúcej na podnet alebo s vedomím 
poisteného.
5. Právo na plnenie vzniká aj vtedy, ak bola 
poistená vec poškodená, zničená alebo sa 
stratila v príčinnej súvislosti s niektorou 
udalosťou uvedenou v bode 1., 2. alebo 3. 
tohto článku VPP PPZ 08.
6. Poistenie sa nevzťahuje na škody 
vzniknuté na poistenej veci následkom 
vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo 
Iných hromadných násilných nepokojov, 
štrajku, výluky, terorizmu, útokov 
motivovaných politicky, sociálne, ideologicky 
alebo nábožensky alebo spôsobené 
úradnými opatreniami orgánov verejnej moci 
určenými na iné účely ako na obmedzenie 
udalosti uvedených v bode 1., 2. alebo 3. 
tohto článku VPP PPZ 08 alebo pôsobením 
jadrovej energie.
7. Poistenie v rozsahu bodov 2. a 3. tohto 
článku VPP PPZ 08 nemožno v poistnej 
zmluve dojednať, pokiaľ nie je dojednané 
poistenie v základnom rozsahu v zmysle 
bodu 1. tohto článku VPP PPZ 08.

Článok III.
Miesto poistenia

1. Poistený má právo na poistné plnenie v 
prípade, ak k poistnej udalosti došlo na 
mieste uvedenom v poistnej zmluve ako 
miesto poistenia, ak nie je dohodnuté v 
poistnej zmluve inak.
2. Ak ide o poistenie budov a iných stavieb, je
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miesto poistenia zvyčajne vymedzené adresou 
alebo katastrálnym územím a číslom parcely 
(pozemku), kde sa budova alebo iná stavba 
nachádza.
3. Ak ide o poistenie hnuteľných veci, je 
miestom poistenia budova, iná stavba, 
miestnosť alebo pozemok, kde sa tieto veci 
nachádzajú, a ktoré je uvedené v poistnej 
zmluve v zmysle bodu 2. tohto Sánku VPP PPZ
08. Toto vymedzenie miesta poistenia neplatí 
pre veci, ktoré boli v dôsledku vzniknutej 
bezprostredne hroziacej poistnej udalosti 
premiestnené z miesta poistenia. Ak sú poistnou 
udalostou poškodené alebo zničené peniaze, 
drahé kovy a predmety z nich vyrobené, 
neosadené perly a drahokamy, vkladné a 
šekové knižky, platobné karty a iné podobné 
dokumenty, cenné papiere a ceniny, ktoré boli 
zahrnuté do poistenia, poistenému vzniká právo 
na poistné plnenie len za podmienky, že tieto 
veci boli uložené v ohňovzdorných, 
uzamknutých úschovných objektoch, ak nie je v 
poistnej zmluve dohodnutý Ihý spôsob ich 
uloženia.
4. Ak nie je dohodnuté inak, pri doprave veci je 
miestom poistenia územie Slovenskej republiky. 
Doprava poistenej veci sa zafitna prevzatím 
poistenej veci poisteným za účelom 
bezprostredne nadväzujúcej dopravy poistenej 
veci a končí sa odovzdaním poistenej veci v 
mieste jej určenia (dodávky).

článok IV.
Poistná hodnota, poistná suma

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci 
rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. 
Poistná suma je suma určená v poistnej zmluve 
aka najvyššia hranica poistného plnenia 
poisťovateľa v prípade poistnej udalosti; má pre 
každú poistenú vec zodpovedať poistnej 
hodnote veci v poistnom roku alebo v období, 
na ktoré bolo dojednané poistenie, ak nejde o 
poistenie prvého rizika v zmysle článku X. týchto 
VPP PPZ 08.
2. Poistná hodnota budov a iných stavieb je:

a) nová hodnota (východisková hodnota), t  j. 
suma, ktorú treba zvyčajne vynaložiť na 
vybudovanie novostavby toho istého druhu, 
rozsahu a kvality v danom mieste poistenia, 
vrátane nákladov na spracovanie projektovej 
dokumentácie. Nová hodnota sa ako poistná 
hodnota používa vždy, ak neprichádza do úvahy 
použitie poistnej hodnoty podľa plsm. b) a c) 
tohto bodu VPP PPZ 08;

b) časová hodnota (technická hodnota), t. j. 
nová hodnota znížená o sumu zodpovedajúcu 
stupňu opotrebenia alebo iného znehodnotenia 
budovy alebo inej stavby. Časová hodnota sa 
ako poistná hodnota použije vtedy, ak je 
poistenie dojednané na časovú hodnotu alebo 
ak opotrebenie alebo znehodnotenie budovy 
presiahne 70 percent novej hodnoty a 
neprichádza do úvahy použitie poistnej hodnoty 
podľa plsm. c) tohto bodu VPP PPZ 08;

c) všeobecná hodnota, t. j. cena veci, za ktorú 
možno zvyčajne budovu alebo inú stavbu 
nadobudnúť v danej dobe a v danom mieste 
poistenia. Všeobecná hodnota sa ako poistná 
hodnota použije vtedy, ak je poškodená budova 
alebo iná stavba určená na zbúranie, alebo je 
inak trvalé znehodnotená tak, že ju nemožno 
používať na iný účel.
3. Poistná hodnota hnuteľných veci, ak nie je 
dohodnuté inak je;

a) nová hodnota (východisková hodnota), t. J. 
suma, ktorú treba vynaložiť na znovuzriadenie 
veci alebo suma, ktorú treba vynaložiť na 
výrobu veci rovnakého druhu a kvality v novom 
stave; určujúce je, ktorá zo zistených súm je 
nižšia. Nová hodnota sa ako poistná hodnota 
používa vždy, ak neprichádza do úvahy použitie 
poistnej hodnoty podľa písm. b) tohto bodu VPP 
PPZ 08;

b) časová hodnota (technická hodnota), t. j. 
nová hodnota znížená o sumu zodpovedajúcu 
stupňu opotrebenia alebo iného znehodnotenia 
poistenej veci. Časová hodnota sa ako poistná 
hodnota použije vtedy, ak je poistenie 
dohodnuté na časovú hodnotu alebo ak 
opotrebenie alebo iné znehodnotenie poistenej 
veci presiahne 70 percent novej hodnoty tejto 
veci.
4. Poistná hodnota zásob je suma, ktorú treba 
vynaložiť na znovuzriadenie veci patriacich do 
zásob alebo suma, ktorú treba vynaložiť na 
výrobu vec! rovnakého druhu a kvality, ako sú 
vecí patriace do poistených zásob; určujúce je, 
ktorá zo zistených súm je nižšia.
5. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté 
inak, poistná hodnota cudzích vecí, ktoré 
poistený oprávnene užíva alebo ich prevzal 
v zmysle bodu 3. článku I. týchto VPP PPZ 08, 
je ich časová hodnota.
6. Poistnú sumu určuje na vlastnú 
zodpovednosť poistený.

Článok V.
Začiatok, zmena a doba trvania poistenia

1. Poistenie vzniká odo dňa nasledujúceho po 
uzavretí poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté, že vzniká v okamihu 
uzavretia poistnej zmluvy alebo neskôr.
2. Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať 
písomnou dohodou zmluvných strán, pokiaľ nie 
je v týchto VPP PPZ 08 uvedené inak.
3. Zmeny v poistnej zmluve týkajúce sa zmeny 
bydliska, šidla alebo miesta podnikania, mena, 
priezviska a/alebo obchodného mena poistníka 
alebo poisteného ako aj ostatných 
nepodstatných náležitosti poistnej zmluvy, je 
možné oznámiť poisťovateľovi telefonicky 
a/alebo elektronickou formou; v takom prípade 
ma poisťovateľ právo vyžiadať si doplnenie 
tohto oznámenia písomnou formou a poistnfk 
a/alebo poistený je povinný uvedenej žiadosti 
poisťovateľa vyhovieť do S dni od jej obdržanla.
4. Poistenie sa uzaviera na dobu neurčitú, ak 
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Článok VL 
Poistné, poistné obdobie

1. Poistné je cena za poskytovanú poistnú 
ochranu, ktorú je povinný platiť polstník.
2. Polstník je povinný platiť poistné za 
dohodnuté poistné obdobia, pričom poistné je v 
zmysle § 796 ods. 1 Občianskeho zákonníka v 
platnom znení bežným poistným. Poistným 
obdobím je 12 mesiacov (poistný rok), ak nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak. Pokiaľ nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistné je 
splatné prvým dňom poistného obdobia.
3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že 
poistné bude platené v splátkach. 
Nezaplatením čo i len jednej splátky poistného 
sa dňom splatnosti príslušnej nezaplatenej 
splátky poistného stáva splatná naraz zvyšná 
časť poistného.
4. Pri poisteniach uzavretých na dobu určitú sa 
platí poistné naraz na celú dobu, na ktorú bolo 
poistenie uzavreté, pričom poistné Je splatné 
dňom začiatku poistenia, ak nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté Inak.
5. Pri platení poistného prostredníctvom pošty, 
finančnej inštitúcie alebo v hotovosti sa poistné 
považuje za zaplatené v deň pripísania úhrady 
poistného na účet poisťovateľa uvedený v 
poistnej zmluve alebo vyplatením v hotovosti 
poisťovateľovi v plnej výške so správne 
uvedeným variabilným symbolom, ktorým je 
spravidla číslo poistnej zmluvy, ak nebolo 
dohodnuté inak.
6. Výška poistného je určená podľa sadzobníka 
poisťovateľa platného v deň uzavretia poistnej 
zmluvy a je uvedená v poistnej zmluve. Poistné 
sa piati v tuzemskej mene, pokiaľ v poistnej

zmluve nie je dohodnuté inak.
7. Ak je poistnik v omeškaní s platením 
poistného, je povinný zaplatiť poisťovateľovi 
úrok z omeškania za každý deň omeškania.
8. Ak nastane poistná udalosť v dobe, keď je 
poistnik v omeškaní s platením poistného, 
vzniká poisťovateľovi právo započítať sumu 
zodpovedajúcu dlžnému poistnému voči 
poistnému plneniu.
9. Poisťovateľ má voči poistníkovi právo na 
náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú 
v súvislosti s doručovaním písomnosti 
týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného.
10. Poisťovateľ má právo v súvislosti so 
zmenami podmienok rozhodujúcich pre 
stanovenie výšky poistného upraviť výšku 
poistného na ďalšie poistné obdobie. 
Poisťovateľ oznámi túto skutočnosť 
poistníkovi najneskôr v lehote dvoch 
mesiacov pred splatnosťou poistného na 
ďalšie poistné obdobie, za ktoré sa má 
zmena vykonať. Pokiaľ poistnik s vykonanou 
zmenou nesúhlasí, musi svoj nesúhlas 
uplatniť do jedného mesiaca odo dňa 
doručenia oznámenia poisťovateľa o zmene 
výšky poistného; v takom prípade poistenie 
zanikne uplynutím príslušného poistného 
obdobia, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. 
Pokiaľ nebol v uvedenej lehote písomný 
nesúhlas poistníka doručený poisťovateľovi, 
poistenie nezaniká a poisťovateľ má právo na 
novú výšku poistného na ďalšie poistné 
obdobie.

Článok VII.
Zánik poistenia

1. Okrem dôvodov zániku poistenia 
uvedených v platných právnych predpisoch 
poistenie zaniká:

a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie 
dojednané;

b) výpoveďou ku koncu poistného obdobia, 
pričom výpoveď musi byť doručená 
poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred jeho 
uplynutím;

c) zánikom predmetti, poistenia (napr. jeho 
likvidáciou, úplným zničením (totálna škoda), 
krádežou);

d) zánikom oprávnenia poisteného na 
podnikanie v zmysle príslušných právnych 
predpisov;

e) zmenou v osobe vlastníka predmetu 
poistenia, ak nie je v týchto VPP PPZ 08 
uvedené inak;

f) písomnou výpoveďou každej zo 
zmluvných strán do dvoch mesiacov od 
uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota 
je osemdenná a začina plynúť dňom 
doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie 
zanikne;

g) písomnou výpoveďou každej zo 
zmluvných strán do 3 mesiacov od 
oznámenia poistnej udalosti. Výpovedná 
lehota je 1 mesiac a začina plynúť dňom 
doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie 
zanikne.
2. Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov, ktorého súčasťou bola aj poistená 
vec a táto vec sa stane vlastníctvom toho z 
manželov, ktorý poistnú zmluvu neuzavrel 
alebo nebol v poistnej zmluve označený ako 
poistený, poistenie nezaniká a považuje sa 
za poisteného ten manžel, ktorému púistená 
vec pripadla po vysporiadani bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov. Poistenie rovnako 
nezaniká ani v prípade, ak poistená vec 
pripadla tomu z manželov, ktorý uzavrel 
poistnú zmluvu alebo bol označený v poistnej 
zmluve ako poistený.
3. Ak sa vlastníkom poistenej veci počas 
platnosti a účinnosti poistnej zmluvy stane 
poistnik, poistenie podľa § 812 OZ nezanikne 
a do všetkých práv a povinnosti poisteného 
vstupuje poistnik, ktorý je naďalej povinný
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platiť poistné a stáva sa na úiely poistnej 
zmluvy poisteným. Poistenie nezanikne ani v 
prípade prevodu vlastníckeho práva k poistenej 
veci z leasingovej spoločnosti na poistníka; aj v 
tomto prípade do všetkých práv a povinnosti 
poisteného vstupuje poistník, ktorý je naďalej 
povinný platif poistné a stáva sa na účely 
poistnej zmluvy poisteným.

článok VIII.
Povinnosti poisteného

1. Popri povinnostiach stanovených právnymi 
predpismi má poistený ďalej tieto povinnosti:

a) je povinný poisťovateľovi alebo nim 
povereným osobám umožniť vstup do 
poistených objektov, budov a umožniť im 
posúdiť rozsah poisteného nebezpečenstva, 
ďalej je povinný poisťovateľovi alebo nim 
povereným osobám predložiť k nahliadnutiu 
projektovú, požiamotechnickú, účtovnú a Inú 
podobnú dokumentáciu a umožniť preskúmanie 
činnosti zariadení slúžiacich na ochranu 
poistených veci;

b) je povinný poisťovateľovi bez zbytočného 
odkladu oznámiť všetky zmeny v 
skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri 
dojednávaní poistenia;

c) je povinný dbať na to, aby poistná udalosť 
nenastala, predovšetkým nesmie porušovať 
povinnosti smerujúce na odvrátenie alebo 
zmenšenie nebezpečenstva, ktoré sú mu 
uložené právnymi predpismi alebo na Ich 
základe, alebo ktoré na seba prevzal poistnou 
zmluvou, ani nesmie trpieť porušovanie týchto 
povinnosti zo strany tretích osôb (u poistenej 
právnickej osoby sa za tretie osoby považujú aj 
všetky fyzické a právnické osoby pre poisteného 
činné), ďalej je povinný riadne sa starať o 
údržbu poistenej veci, pokiaľ už nastala poistná 
udalosť je poistený povinný urobiť všetky možné 
opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá 
škoda už nezváčšovala;

d) je povinný bez zbytočného odkladu 
písomne, ak je nebezpečenstvo z omeškania 
akýmkoľvek iným vhodným spôsobom, oznámiť 
poisťovateľovi, že poistná udalosť nastala, dať 
pravdivé vysvetlenie a predložiť doklady 
potrebné na zistenie okolnosti rozhodujúcich na 
posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia 
a jeho výšky a umožniť poisťovateľovi zhotoviť 
si kópie týchto dokladov, ďalej je povinný 
umožniť šetrenia poistnej udalosti. Ak bolo 
oznámenie v zmysle tohto bodu VPP PPZ 08 
vykonané inou ako písomnou formou, je povinný 
dodatočne bez zbytočného odkladu zaslať 
poisťovateľovi písomné oznámenie; všetky 
doklady vyžiadané poisťovateľom musia byť 
predložené v slovenskom alebo českom jazyku, 
pričom prípadný preklad uvedených dokladov je 
poistený povinný si zabezpečiť na vlastné 
náklady, pokiaľ poisťovateľ neustanoví inak;

e) je povinný bez zbytočného odkladu 
oznámiť, ak je podozrenie z trestného činu, 
poistnú udalosť polícii a až do ukončenia 
obhliadky miesta poistnej udalosti políciou je 
povinný zachovať stav spôsobený poistnou 
udalosťou;

f) ak došlo k poistnej udalosti, poistený 
nesmie zmeniť stav poistnou udalosťou 
spôsobený, kým nie sú postihnuté poistené veci 
poisťovateľom prehUadnuté, to však neplatí, ak 
je taká zmena nutná vo verejnom záujme alebo 
za účelom zmiernenia škody, alebo ak došlo pri 
šetrení poistnej udalosti vlnou poisťovateľa 
k zbytočným preukázateľným prieťahom;

g) je povinný poskytnúť poisťovateľovi 
súčinnosť a splniť všetky povinnosti, aby mal 
poisťovateľ možnosť uplatniť voči inému právo 
na náhradu škody spôsobenej poistnou 
udalosťou;

h) je povinný v prípade zničenia alebo straty 
vkladných a šekových knižiek, platobných kariet 
a iných podobných dokumentov, cenných

papierov a cenín neodkladne zahájiť 
umorovacie či iné obdobné konanie v zmysle 
príslušných právnych predpisov;

0 je povinný oznámiť poisťovateľovi, že 
uzavrel pre poistené veci ďalšie poistenie proti 
tomu Istému poistnému nebezpečenstvu; 
pritom je povinný oznámiť poisťovateľovi meno 
poisťovateľa a výšku poistnej sumy a limitov 
poistného plnenia z poistenia uzatvoreného 
u iného poisťovateľa;

j) je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť 
poistovaterovi, že sa našla poistená vec 
stratená v súvislosti s poistnou udalosťou; v 
prípade, že už obdržal poistné plnenie za túto 
vec, vrátiť poisťovateľovi poistné plnenie 
znižené o primerané náklady potrebné na 
opravu tejto poistenej veci, pokiaľ bola poistená 
vec poškodená v dobe od poistnej udalosti do 
doby, kedy bola nájdená, prípadne je povinný 
vrátiť hodnotu zvyškov poistenej veci, keď v 
uvedenej dobe bola poistená vec zničená, 
pokiaľ sa v danej veci poisťovateľ a poistený 
nedohodnú inak;

k) poistený je povinný, keď má dojednané 
poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia 
veci záplavou, povodňou alebo vodou 
z vodovodných zariadení, v miestnostiach a 
priestoroch umiestnených v podzemných 
podlažiach budov alebo iných stavieb 
zabezpečiť, aby boli poistené veci uložené 
najmenej 15 cm nad najnižšou úrovňou podlahy 
podzemného podlažia (napr. na paletách, v 
regáloch);

Ô poistený je povinný viesť účtovníctvo 
spôsobom a v rozsahu povinností stanovených 
prfshišnými právnymi predpismi a v prípade, ak 
to súvis! s poistením alebo so šetrením poistnej 
udalosti, bez zbytočného odkladu predložiť 
vyžiadané účtovné doklady poisťovateľovi; 
uvedené ustanovenie sa neuplatňuje, pokiaľ je 
poisteným fyzická osoba, ktorá nie je 
podnikateľom.
2. Ak malo vedomé porušenie povinnosti 
uvedených v bode 1 tohto článku VPP PPZ 08 
podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo 
na zväčšenie rozsahu následkov poistnej 
udalosti, je poisťovateľ oprávnený plnenie z 
poistnej zmluvy znížiť a to až do celej výšky 
poistného plnenia podľa toho, aký vplyv malo 
toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.
3. Ak poistený zmarí možnosť, aby poisťovateľ 
mohol uplatniť právo na náhradu škody voči 
tretej osobe (bod 1. pism. g) tohto článku VPP 
PPZ 08), alebo ak sa prejavia následky 
takéhoto konania poisteného až potom, čo 
poisťovateľ poskytol poistné plnenie, 
poisťovateľ má voči poistenému právo na 
vrátenie poistného plnenia.

Článok IX.
Povinnosti poisťovateľa

Poisťovateľ má okrem povinnosti stanovených 
príslušnými právnymi predpismi aj tieto 
povinnosti:

a) prerokovať s poisteným výsledky šetrenia 
nevyhnutného na zistenie nároku, rozsahu a 
výšky poistného plnenia;

b) vrátiť poistenému nim predložené doklady, 
ktoré si vyžiada.

Článok X.
Poistenie prvého rizika

Ak nie je možné stanoviť poistnú hodnotu 
podľa článku IV. týchto VPP PPZ 03 (najmä pri 
cudzich veciach, ktoré poistený prevzal na 
základe zmluvy o prácach a výkonoch, pri 
vkladných a šekových knižkách a podobných 
dokumentoch, pri písomnostiach, plánoch a 
pod.) urči poistnú sumu poistený podľa svojho 
uváženia a svojej poistnej potreby. Takto 
určená poistná suma je hornou hranicou 
poistného plnenia poisťovateľa pre poistné

plnenia zo všetkých poistných udalosti 
vzniknutých v jednom poistnom období alebo 
v dobe poistenia, ak bolo poistenie 
dojednané na dobu určitú. V poistne) zmluve 
musí byt vyslovene uvedené, že ide o 
poistenie prvého rizika.

Článok XI.
Plnenie poisťovateľa

1. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v 
tuzemskej mene, ak nerozhodne o tom, že 
poskytne naturálne plnenie (opravou alebo 
výmenou ved). Plnenie Je splatné do 15 dni, 
ako náhle poisťovateľ skončil šetrenia nutné 
k zisteniu rozsahu povinnosti poisťovateľa 
plniť.
2. Ak bola poistená vec poškodená, vzniká 
poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej 
stanovené Inak, aby mu poisťovateľ vyplatil:

a) pri poistení na novú hodnotu sumu 
zodpovedajúcu primeraným nákladom na 
opravu poškodenej veci zníženú o cenu 
zvyškov nahradzovaných časti poškodenej 
veci;

b) pri poistení na časovú hodnotu sumu 
zodpovedajúcu primeraným nákladom na 
opravu poškodenej veci zníženú o sumu 
zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo 
inému znehodnoteniu poškodenej veci z 
obdobia pred poistnou udalosťou a ďalej 
zníženú o cenu zvyškov nahradzovaných 
časti poškodenej veci;

c) pri poistení na všeobecnú hodnotu sumu 
zodpovedajúcu rozdielu medzi všeobecnou 
hodnotou poistenej veci pred poškodením 
a všeobecnou hodnotou poistenej ved po 
poškodení.
3. Ak bola poistená vec zničená alebo ak je 
stratená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie 
je ďalej stanovené inak, aby mu poisťovateľ 
vyplatil:

a) pri poistení na novú hodnotu sumu 
zodpovedajúcu nákladom na znovuzriadenie 
veci alebo nákladom, ktoré treba vynaložiť na 
výrobu veci rovnakého ,druhu a kvality v 
novom stave zníženú ó cenu zvyškov 
zničenej ved; poisťovateľ vyplatf nižšiu z 
uvedených súm;

b) pri poisteni na časovú hodnotu sumu 
zistenú podľa písm. a) tohto bodu VPP PPZ 
08 zníženú o sumu zodpovedajúcu stupňu 
opotrebenia alebo Iného znehodnotenia 
poistenej veci a ďalej tiež zníženú o cenu 
zvyškov zničenej veci;

c) pri poisteni na všeobecnú hodnotu sumu 
zodpovedajúcu rozdielu medzi všeobecnou 
hodnotou poistenej veci pred zničením a 
všeobecnou hodnotou poistenej ved po 
zničení.
4. Ak boli poistené zásoby poškodené, vzniká 
poistenému právo, aby mu poisťovateľ 
vyplatil sumu potrebnú na ich opravu alebo 
úpravu, od ktorej treba odpočítať cenu 
zvyškov poškodených zásob a sumu, o ktorú 
sa zmenšili obvyklé náklady spojené s 
ošetrovaním a/alebo iným spracovaním 
poistených zásob, ktoré by bolo inak nutné 
vynaložiť.
5. Ak boli poistené zásoby znehodnotené, 
vzniká poistenému právo, aby mu poisťovateľ 
vyplatil rozdiel medzi ich poistnou hodnotou 
a skutočnou hodnotou po znehodnotení.
6. Ak boli poistené zásoby zničené alebo ak 
sú stratené a ide o zásoby, ktoré poistený 
vyrobil, vzniká poistenému právo, aby mu 
poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu 
preukázateľne vynaloženým nákladom, ktoré 
bolo nutné vynaložiť na Ich výrobu, najviac 
však sumu, ktorú by poistený obdržal pri ich 
realizácii v dobe poistnej udalosti. Ak Ide o 
zásoby, ktoré poistený nevyrobil, vzniká 
poistenému právo, aby mu poisťovateľ 
vyplatil sumu zodpovedajúcu nákladom na
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ich znovuzriadenie, aké by bolo nevyhnutné 
vynaložiť v dobe poistnej udalosti. Od takto 
určeného plnenia sa odpočita cena zvyškov 
zničených zásob a suma, o ktorú sa zmenšili 
obvyklé náklady spojené s ošetrovaním a/alebo 
Iným spracovaním poistených zásob, ktoré by 
bolo Inak nutné vynaložiť.
7. Ak boli poistené vkladné a šekové knižky, 
platobné karty a iné podobné dokumenty, cenné 
papiere a ceniny poškodené, zničené alebo ak 
sú stratené, vzniká poistenému právo, aby mu 
poisťovateľ vyplatil náklady na znovuzriadenie a 
v prípade straty tiež sumu vynaloženú na 
umorenie uvedených dokumentov. Ak uvedené 
dokumenty boli zneužité, poistenému vzniká 
právo, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu, o ktorú 
sa jeho majetok týmto zneužitím zmenšil. 
Poistením však nie sú kryté ušlé úroky a ostatné 
výnosy.
8. Ak boli poistené písomnosti, plány, obchodné 
knihy, kartotéky, výkresy, dierne štítky, 
magnetické pásky, magnetické disky, ostatné 
nosiče dát a záznamy na nich poškodené, 
zničené alebo sú stratené, vzniká poistenému 
právo, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu 
zodpovedajúcu primeraným preukázateľne 
vynaloženým nákladom na opravu poškodených 
vecí alebo materiálové náklady na reprodukciu 
veci zničených alebo stratených, od ktorých 
treba odpočítať cenu zvyškov poškodenej alebo 
zničenej veci. Ak poistený náklady na opravu 
alebo reprodukciu nevynaložil, je poisťovateľ 
povinný vyplatiť len hodnotu materiálu 
vloženého do postihnutej poistenej veci.
9. Ak boli poistené veci zvláštnej, kultúrnej a 
historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky, pri 
stanovení poistného plnenia sa vždy vychádza 
zo sumy, ktorá sa stanoví ako nižšia z 
dojednanej poistnej sumy alebo zo sumy, ktorú 
by bolo možné reálne získať predajom poistenej 
veci bezprostredne pred poistnou udalosťou 
(ďalej len stanovená suma), ďalej sa dojednáva:

a) Ak boli poistené veci, s výnimkou zbierok 
veci (ďalej len zbierka), poškodené, Zničené 
alebo ak sú stratené, vzniká poistenému právo, 
aby mu poisťovateľ vyplatil sumu 
zodpovedajúcu nákladom na uvedenie do 
pôvodného stavu alebo sumu, zodpovedajúcu 
nákladom na zhotovenie umeleckej alebo 
umeleckoremeselnej kópie. Ak nie je možné vec 
uviesť do pôvodného stavu alebo ak nie je 
možné zhotoviť kópiu vzniká poistenému právo, 
aby mu poisťovateľ vyplatil stanovenú sumu.

b) Ak bola poistená zbierka poškodená celá 
alebo bola poškodená iba jej časť, vzniká 
poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil 
sumu zodpovedajúcu nákladom na uvedenie do 
pôvodného stavu. Ak nie je možné celú poistenú 
zbierku alebo jej časť uviesť do pôvodného 
stavu, vzniká poistenému právo, aby mu 
poisťovateľ vyplatil zo stanovenej sumy, 
týkajúcej sa postihnutej zbierky, takú sumu, 
ktorá zodpovedá podielu znehodnotenia zbierky 
vyjadrenému v percentách pred a po poistnej 
udalosti.

c) Ak bola zničená alebo je stratená iba časť 
poistený zbierky, vzniká poistenému právo, aby 
mu poisťovateľ vyplatil zo stanovenej sumy, 
týkajúcej sa postihnutej poistenej zbierky, takú 
sumu, ktorá zodpovedá podielu znehodnotenia 
zbierky vyjadrenému v percentách pred apo 
poistnej udalosti.

d) Ak bola zničená alebo je stratená celá 
poistená zbierka, vzniká poistenému právo, aby 
mu poisťovateľ vyplatil stanovenú sumu.
10. Ak boli poistené cudzie veci poškodené, 
zničené alebo ak sú stratené, je poisťovateľ 
povinný poskytnúť plnenie len vtedy, ak je 
poistený povinný vynaložiť náklady na uvedenie 
poškodenej veci do predchádzajúceho stavu 
alebo ak poistený už tieto náklady vynaložil.
11. Ak je poistenie dojednané na novú hodnotu 
a poistený do 3 rokov po vzniku poistnej udalosti 
nepreukáže, že postihnutú vec opravil, pripadne

namiesto nej zadovážil novú vec, je poisťovateľ 
povinný plniť len do výšky časovej hodnoty 
postihnutej poistenej veci, od ktorej sa odpočita 
cena zvyškov postihnutej poistenej veci. Lehotu 
3 roky je možné po dohode poisťovateľa a 
poisteného skrátiť.
12. Ak poisťovateľ rozhodol v zmysle bodu 1. 
VPP PPZ 08 tohto článku o tom, že poskytne 
naturálne plnenie a poistený napriek tomu 
vykonal opravu alebo výmenu poistenej veci 
iným ako prikázaným spôsobom, poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie len do tej výšky, 
ktorú by poskytol keby poistený postupoval 
podľa jeho pokynov.
13. Primeraným nákladom na opravu poistenej 
veci je cena opravy veci alebo jej časti, ktorá je 
v dobe poistnej udalosti v mieste poistenia 
obvyklá.
14. Plnenie poisťovateľa zistené podľa 
predchádzajúcich bodov tohto článku nesmie 
presiahnuť dohodnutú poistnú sumu, ktorá je 
najvyššou hranicou poistného plnenia 
poisťovateľa, ak nie je dohodnuté inak.
15. Ak je v čase poistnej udalosti poistná suma 
stanovená poisteným nižšia ako poistná 
hodnota poistenej veci, tak poisťovateľ 
poskytne poistné plnenie, ktoré je znižené 
v rovnakom pomere ku škode, v akom je 
poistná suma k poistenej hodnote 
(podpoistenie). To neplatí pri poistení prvého 
rizika podľa článku X. VPP PPZ 08.
16. V prípade, ak uvedie poistený poisťovateľa 
do omylu v otázke splnenia podmienok na 
poskytnutie poistného plnenia a takýmto spô
sobom sa snaží vylákať od poisťovateľa poistné 
plnenie, poisťovateľ nie je povinný poskytnúť 
poistné plnenie.
17. Poisťovateľ je oprávnený plnenie z poistnej 
zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome 
nepravdivej ' alebo neúplnej odpovede 
poisteného bolo určené nižšie poistné.
18. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej 
udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre 
vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede 
nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá 
pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je 
oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť, 
odmietnutím plnenia poistenie zanikne.
19. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, 
ktorou sa rozumie peňažná suma dohodnutá 
medzi poistnikom/poisteným a poisťovateľom v 
poistnej zmluve, ktorá sa odpočíta z plnenia 
poisťovateľa pri každej poistnej udalosti alebo v 
každom prípade zvláštnych prípadov plnenia. 
Ak je však z jednej príčiny a v rovnakej dobe 
poistnou udalosťou postihnutých viac 
poistených veci z jednej poistnej zmluvy, 
odpočíta sa ten najvyššia dohodnutá 
spoluúčasť.
20. Poisťovateľ má právo na základe písomnej 
žiadosti poisteného o vinkuláciu poistného 
plnenia v prospech tretej osoby, ktorá bola 
odsúhlasená poisťovateľom, vyplatiť poistné 
plnenie osobe, v prospech ktorej bolo poistné 
plnenie vinkulované.

Článok XII.
Zvláštne prípady plnenia

1. Ak urobil poistený opatrenia, ktoré mohol 
vzhľadom na okolnosti prípadu považovať za 
nutné:

a) na odvrátenie bezprostredne hroziacej 
poistný udalosti alebo

b) na odvrátenie alebo zmiernenie škody na 
poistenej veci zo vzniknutej poistnej udalosti, 
poisťovateľ mu nahradí takto vynaložené 
náklady, ak sú úmerné rozsahu škody, ktorá 
hrozila a poistnej hodnote ohrozenej poistenej 
veci; najviac však poistnú sumu dojednanú pre 
poistenú vec, ktorá bola poistnou udalosťou 
ohrozená, alebo dojednanú pre poistenú vec, 
ktorej sa vynaložené náklady týkali. Za takéto 
náklady sa nepovažujú náklady spojené

s obvyklou starostlivosťou, údržbou a 
ošetrovaním poistenej veci.
2. Ak mal poistený právnu povinnosť z 
hygienických alebo bezpečnostných dôvodov 
alebo z dôvodov verejného záujmu vykonať 
opatrenia na odpratanie zvyškov poistenej 
veci, ktorá bola poškodená alebo zničená 
poistnou udalosťou, alebo pokiaľ poistený 
vynaložil primerané náklady na demoláciu, 
vypratanie a odvoz suti nutné na opravu 
alebo znovuzriadenie poistenej veci 
postihnutej poistnou udalosťou, nahradí mu 
poisťovateľ takto vynaložené náklady najviac 
však do výšky 2 % z poistnej sumy 
dojednanej pre poistenú vec, ktorej sa 
vynaložené náklady týkali. V poistnej zmluve 
možno dohodnúť zvýšenie vyššie uvedeného 
limitu poistného plnenia.
3. Ak hradí poisťovateľ z dôvodu uvedeného 
v článku XI. bodu 15. týchto VPP PPZ 08 len 
pomernú časť škody, náklady podľa bodov 1. 
a 2. tohto článku VPP PPZ 08 sa hradia len v 
tom pomere, v akom poskytuje poistné 
plnenie.
4. Poisťovateľ je vždy povinný nahradiť 
náklady v celej výške, ktoré boli vykonané na 
Jeho pokyn.

Článok XIII.
Expertné konanie

1. Poistený a poisťovateľ sa v prípade 
nezhody o výške plnenia môžu dohodnúť, že 
výška plnenia bude stanovená tzv. expertným 
konaním. Expertné konanie môže byť 
rozšírené i na ostatné predpoklady práva na 
plnenie. Poistený môže expertné konanie 
požadovať i jednostranným prehlásením voči 
poisťovateľovi.
2. Zásady expertného konania:

a) každá strana písomne určí jedného 
experta, ktorý voči nej nesmie mať žiadne 
záväzky a neodkladne o ňom informuje druhú 
stranu: námietku proti osobe experta možno 
vzniesť pred zahájením jeho činnosti;

b) určení experti sa dohodnú na osobe 
tretieho experta, ktorý má rozhodujúci hlas v 
prípade nezhody;

c) experti určení poisteným a 
poisťovateľom spracujú odborný posudok 
(ďalej len posudok) o sporných otázkach 
oddelene;

d) experti posudok odovzdajú zároveň 
poisťovateľovi i poistenému. Ak sa závery 
expertov od seba odlišujú, postúpi 
poisťovateľ obidva posudky expertovi s 
rozhodujúcim hlasom. Ten rozhodne o 
sporných otázkach a odovzdá svoje 
rozhodnutia poisťovateľovi i poistenému;

e) každá strana hrad! náklady svojho 
experta, náklady na činnosť experta s 
rozhodným hlasom hradia rovnakým dielom.
3. Expertným konaním nie sú dotknuté práva 
a povinností poisťovateľa a poisteného 
stanovené právnymi predpismi, poistnými 
podmienkami a poistnou zmluvou.

Článok XIV.
Výklad pojmov

1. Požiarom sa rozumie oheň v podobe 
plameňa, ktorý sprevádza horenie a vznikol 
mimo určeného ohniska alebo také ohnisko 
opustil a šíri sa vlastnou silou. Požiarom však 
nie je žeravenie a tlenie s obmedzeným 
prístupom kyslika ako aj pôsobenie 
úžitkového ohňa a jeho tepla. Požiarom ďalej 
nie je pôsobenie tepla pri skrate v elektrickom 
vedení (zariadení), ak sa plameň vzniknutý 
skratom ďalej nerozšíril.
2. Výbuchom sa rozumie náhly ničivý prejav 
tlakovej sily spočívajúcej v rozpínavosti 
plynov alebo pár (vehni rýchla chemická 
reakcia nestabilnej sústavy). Za výbuch
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tlakovej nádoby (kotla, potrubia a pod.) so 
stlačeným plynom alebo parou sa považuje 
roztrhnutie jej stien v takom rozsahu, že došlo k 
náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom a 
vnútrom nádoby. Ak dôjde vo vnútri nádoby k 
výbuchu chemickou reakciou, tak je tým 
vzniknutá Skoda na nádobe považovaná za 
výbuch, 4 keď jej steny nie sú roztrhnuté. 
Výbuchom však nie je prudké vyrovnanie 
podtlaku (implózla) ani aerodynamický tresk 
spôsobený prevádzkou lietadla. Pre účely týchto 
podmienok nie je výbuchom reakcia v 
spaľovacom priestore motorov, hlavniach 
strelných zbrani a iných zariadeniach, v ktorých 
sa energia výbuchu cieľavedome využíva
3. Úderom blesku je bezprostredný prechod 
blesku (atmosférického výboja) na poistenú vec. 
Za škodu spôsobenú bezprostredným 
prechodom blesku sa nepovažuje poškodenie 
alebo zničenie elektrických a elektronických 
strojov, prístrojov, spotrebičov, elektrických 
požiarnych signalizácii, elektrických 
zabezpečovacích signalizácii a zariadení 
tvoriacich súčasť alebo príslušenstvo poistenej 
budovy alebo inej stavby prepätim alebo 
indukciou, ktorá nastala v príčinnej súvislosti s ' 
úderom blesku.
4. Nárazom alebo zrútením lietadla s 
posádkou sa rozumejú aj prípady, keď lietadlo 
odštartovalo s posádkou, ale v dôsledku 
udalosti, ktorá predchádzala nárazu alebo 
zrúteniu, posádka lietadlo opustila.
5. Záplavou sa rozumie vytvorenie súvislej 
vodnej plochy, ktorá po istý čas stoji alebo prúdi 
v mieste poistenia. Za záplavu sa však 
nepovažuje také zaplavenie plochy, keď výška 
súvislej vodnej plochy nad zaplavenou plochou 
je menšia ako S cm.
6. Povodňou sa rozumie zaplavovanie väčších 
či menších územných celkov vodou, ktorá sa 
vyliala z brehov vodných tokov alebo nádrži, 
alebo tieto brehy a hrádze pretrhla, alebo bola 
spôsobená náhlym a neočakávaným 
zmenšením prietočného profilu toku.
7. Víchricou sa na účely tohto poistenia 
rozumie dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, 
ktorá sa pohybuje rýchlosťou 20,8 m/s a viac. 
Ak nie je táto rýchlosť pre miesto Škody 
zistiteľná, musi poistený preukázať, že pohyb 
vzduchu spôsobil v okolí miesta poistenia Škody 
na riadne udržiavaných budovách alebo 
rovnako odolných iných vedách alebo že škoda 
pri bezchybnom stave poistenej budovy alebo 
budovy, v ktorej sa nachádzajú poistené ved, 
mohla vzniknúť iba v dôsledku víchrice. 
Poistenie sa však nevzfahuje na poškodenie 
alebo zničenie poistenej ved víchricou alebo 
krupobitím, ak škoda nastala v príčinnej 
súvislosti s tým, že poistená stavba bola bez 
okien, dverí Či s odstránenou, neúplnou alebo 
provizórne urobenou strešnou krytinou (fólia, 
lepenka a pod.) alebo v príčinnej súvislosti s 
tým, že na poistenej stavbe boli vykonávané 
stavebné práce, ku ktorým je treba stavebné 
povolenie.
8. Krupobitím sa rozumie jav, pri ktorom kúsky 
fadu rôzneho tvaru, velkosti, hmotnosti a 
hustoty vytvorené v atmosfére dopadajú na 
poistenú vec a tým dochádza k jej poškodeniu 
alebo zničeniu.

9. Zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín 
sa rozumie zosuv pôdy, zrútenie skál alebo 
zemín vzniknuté pôsobením gravitácie 
a vyvolané porušením dlhodobej rovnováhy, ku 
ktorej svahy zemského povrchu dospeli 
vývojom, alebo ak bola táto rovnováha 
porušená v súvislosti s priemyselnou alebo 
stavebnou prevádzkou. Zosuvom pôdy však nie 
je klesanie zemského povrchu do centra Zeme v 
dôsledku pôsobenia prírodných sll alebo ľudskej 
činnosti.
10. Zosuvom alebo zrútením lavín sa rozumie 
jav, keď masa snehu alebo radu sa náhle po

svahoch uvedie do pohybu a rúti sa do údolia.
11. Pádom stromov, stožiarov a Iných 
predmetov sa rozumie taký pohyb telesa, ktorý 
má znaky voTného pádu.
12. Zemetrasením sa rozumejú otrasy 
zemského povrchu vyvolané pohybom v 
zemskej kôre, ktoré dosahujú aspoň 6. stupeň 
medzinárodnej stupnice udávajúcej 
makroseizmlcké účinky zemetrasenia (MCS).
13. Vodou z vodovodných zariadení sa 
rozumie:

a) voda unikajúca z vodovodných zariadení 
alebo nádrži: vodovodné zariadenie je 
privádzajúce a odvádzajúce potrubie vody 
s výnimkou vonkajších dažďových zvodov; 
nádrž je sčasti otvorený alebo uzatvorený 
priestor s obsahom vody najmenej 2001;

b) kvapalina alebo para unikajúca z 
ústredného, etážového, diaľkového kúrenia 
alebo solárneho systému;

c) hasiace médium vytekajúce zo 
samočinného hasiaceho zariadenia.
Za vodu z vodovodných zariadení sa však 
nepovažuje voda spätne vystupujúca z 
odpadových potrubí a kanalizácie v dôsledku 
zvýšenej hladiny spodnej vody, záplavy, 
povodne alebo nahromadených zrážkových 
vôd.
14. Tiažou snehu a námrazy sa rozumie 
deštruktívne pôsobenie ich nadmernou 
hmotnosťou na strešné krytiny, klampiarske 
konštrukcie alebo nosné konštrukcie budov.
15. Stavbou sa rozumejú konštrukcie a 
vybavenie, ktoré tvoria súčasť alebo 
príslušenstvo poistenej stavby. Jedná sa najmä
o základy, zvislé nosné konštrukcie, stropy, 
strešné konštrukcie, strešné krytiny, 
klampiarske konštrukcie, vnútorné a vonkajšie 
povrchy (omietky), vnútorné keramické obklady 
hygienických zariadení, schody, dvere, vráta, 
okná, povrchy podláh, vykurovanie, vnútornú 
elektroinštaládu, bleskozvody, vnútorný 
vodovod a plynovod, vnútornú kanalizáciu, 
zariadenie pre ohrev teplej vody, výťahy, 
prípojky inžinierskych sieti do vzdialenosti 
jedného metra od stavby a ďalšie konštrukde a 
vybavenia poistenej stavby, ak sú pre 
konkrétny typ poistenej stavby popísané vo 
vyhláške o oceňovaní stavieb s tým, že ak nie 
je v poistnej zmluve dohodnuté Inak, poistenie 
sa nevzfahuje na konStrukde a vybavenie ako 
sú anténne systémy, slnečné kolektory, 
elektronické zabezpečovade systémy 
(poplachové systémy) vrátane kamier týchto 
systémov, práčky, chladničky, drviče odpadkov, 
mangle a na hnuteľné ved tvoriace vnútorné 
vybavenie stavby.
16. Stavbami na vodných tokoch sú mosty, 
priepustky, lávky, hrádze, nádrže a ďalšie 
objekty, ktoré tvoria konštrukciu prietočného 
profilu toku alebo do tohto profilu zasahujú.
17. S&atenlm veci sa rozumie stav, keď 
poistený prišiel o možnosť nezávisle od svojej 
vôle vecou disponovať.
18. Zásobami sú materiál, nedokončená 
výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a 
tovar.
19. Poisteným je osoba, na ktorej majetok sa 
poistenie vzťahuje.

20. Poistník je osoba, ktorá uzavrela s 
poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná 
platiť poistné. V prípade, ak poistený sám 
uzaviera poistnú zmluvu alebo niektorá osoba 
vstupuje do všetkých práv a povinnosti 
poisteného, ktorý sám uzavrel poistnú zmluvu, 
tieto osoby sa považujú zároveň za poistníka, 
ktorý je povinný platK poistné.

Článok XV.
Doručovanie písomnosti

1. Písomnosti poisťovateľa určené pre poistníka 
a/alebo poisteného sa doručujú na poslednú

známu adresu poistníka a/alebo poisteného 
Poistník a/alebo poistený je povinný písomne 
oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy 
alebo sídla bez zbytočného odkladu. 
Povinnosť poisťovateľa doručiť písomnosť sa 
splní, len čo ju poistník a/alebo poistený 
prevezme. Ak sa písomnosť pre 
nezastihnutie adresáta uloží na pošte a 
adresát si ju v príslušnej lehote nevyzdvihne, 
považuje sa písomnosť za doručenú dňom, 
kedy bola uložená, aj keď sa adresát o jej 
uložení nedozvedel. V prípade, keď bola 
písomnosť vrátená poisťovateľovi ako 
nedoručiteľná z dôvodu zmeny adresy, 
považuje sa doručenú dňom jej vrátenia.
2. Povinnosť poisťovateľa doručiť písomnosť 
sa splní aj vtedy, ak doručenie písomností 
bolo zmarené konaním alebo opomenutím 
poistníka a/alebo poisteného. Účinky 
doručenia nastanú aj vtedy, ak poistnik 
a/alebo poistený prijatie písomnosti 
odmietne.
3. Písomnosti poisťovateľa určené poistnikovi 
a/alebo poistenému alebo inej oprávnenej 
osobe sa doručujú spravidla poštou alebo 
iným subjektom oprávneným doručovať 
zásielky, môžu však byť doručené aj priamo 
poisťovateľom.

Článok XVI.
Ochrana osobných údajov

1. Poistník svojim podpisom na poistnej 
zmluve potvrdzuje, že osobné údaje a iné 
údaje (napr. e-mailová adresa, telefonický 
kontakt) uvedené v poistnej zmluve poskytol 
poisťovateľovi v zmysle osobitných právnych 
predpisov ako osobné údaje a Iné údaje 
nevyhnutné na účely uzavretia tejto poistnej 
zmluvy, správy poistenia a na ďalšie účely 
vymedzené v osobitných právnych predpisov, 
ďalej za účelom uplatňovania práv a plnenia 
povinnosti poisťovateľa voči poistnikovi, 
poistenému alebo iným dotknutým osobám, 
zdokumentovania činnosti poisťovateľa, na 
účely marketingu (najmä značiek, produktov 
a služieb poisťovateľa) s využitím aj iných 
komunikačných prostriedkov ako poštový 
styk, na účely výkonu dohľadu a na plnenie 
povinnosti a úloh poisťovateľa podľa 
príslušných právnych predpisov.
2. Až do vysporiadania všetkých práv a 
povinnosti vyplývajúcich zo vzťahu 
založeného poistnou zmluvou dáva 
poisťovateľovi výslovný písomný súhlas s 
poskytnutím a sprístupnením týchto 
osobných údajov a iných údajov zalsťovniam, 
ďalej subjektom patríadm do skupiny, ktorej 
súčasťou je poisťovateľ, ako aj zmluvným 
partnerom poisťovateľa alebo Iným 
oprávneným subjektom, a to i mimo územia 
SR v súvislosti s uplatnením práv a 
povinnosti vyplývajúcich z poistnej zmluvy, 
na účely marketingu (najmä značiek, 
produktov a služieb) a na účely výkonu 
poisťovacej činností ako aj činnosti, ktorá je 
predmetom podnikania týchto subjektov. 
Krajinou cezhraničného toku je Česká 
republika a iné štáty v súvislosti s uplatnením 
práv a plnením povinností vyplývajúcich z 
poistného vzťahu, ktoré zaručujú primeranú 
úroveň ochrany osobných údajov.
3. Poistník súčasne prehlasuje, že bol 
oboznámený so skutočnosťami vyplývajúcimi 
z § 10 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z  z. o 
ochrane osobných údajov v platnom znení a 
v prípade, ak sú v tejto poistnej zmluve 
uvedené osobné údaje a iné údaje ďalšej 
osoby, má od tejto osoby súhlas k použitiu jej 
osobných údajov a Iných údajov pre potreby 
poisťovateľa.
4. Poistník sa zaväzuje bez zbytočného 
odkladu oznámiť poisťovateľovi každú zmenu 
svojich osobných údajov a iných údajov
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uvedených v poistnej zmluve; v opačnom 
prípade sa má za to, že táto zmena nenastala.

Článok XVH.
Spôsob vybavovania sťažnosti

1. Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka 
zo strany poisteného a/alebo poistníka na výkon 
poisťovací činností poisťovateľa v súvislosti s 
uzavretou poistnou zmluvou. Sťažnosť musi byť 
podaná v písomnej forme a riadne doručená 
poisťovateľovi.
2. Zo sťažnosti musi byť zrejmé, kto ju podáva 
a akej veci sa týka.
3. Poisťovateľ sa bude zaoberať každou 
sťažnosťou, ktorá spĺňa náležitosti podľa bodu
1. a 2. tohto článku.
4. Poistený a/alebo poistnik je povinný na 
požiadanie poisťovateľa doložiť bez zbytočného 
odkladu požadované doklady k podanej 
sťažnosti. Ak sťažnosť neobsahuje požadované 
náležitosti alebo poistený nedoloži doklady 
poisťovateľ je oprávnený vyzvať a upozorniť 
poistníka a/alebo poisteného, že v prípade, ak v 
stanovenej lehote nedoplní pripadne neopraví 
požadované náležitosti a doklady, nebude 
možné vybavovanie sťažnosti ukončiť a 
sťažnosť bude považovaná za neopodstatnenú.

Článok XVIII.
Príslušnosť súdov

Všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré môžu 
vzniknúť na základe poistnej zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou medzi poisťovateľom a 
poistnfkom, poisteným alebo inými oprávnenými 
osobami, spadajú do právomoci súdov SR a 
budú rozhodované podľa právneho poriadku 
SR.

Článok XIX.
Prechodné ustanovenia

Do dňa 31. 12. 2008 vrátane, je hlavnou 
menou pre účely týchto VPP PPZ 08 slovenská 
koruna a informatívnou menou je euro. Odo dňa 
1.1. 2009 vrátane, je hlavnou menou pre účely 
týchto VPP PPZ 08 euro a informatívnou menou 
je slovenská koruna.

Pre potreby duálneho zobrazenia finančných 
hodnôt v týdito VPP PPZ 08 bol použitý 
konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.

Článok XX.
Záverečné ustanovenia

1. Konaním alebo opomenutím poisteného 
alebo poistníka na účely týchto VPP PPZ 08 sa 
rozumie aj konanie alebo opomenutie fyzických 
osôb a/alebo právnických osôb, pre poisteného 
alebo poistnika činných na základe 
pracovnoprávneho alebo iného zmluvného 
vzťahu.
2. Ustanovenia týchto VPP PPZ 08 týkajúce sa 
poisteného sa použijú aj na poistníka (pokiaľ je 
poistnik osobou odlišnou od poisteného) a/alebo 
na inú oprávnenú osobu.
3. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné 
iba v písomnej forme, pokiaľ nie je v týchto VPP 
PPZ 08 uvedené inak.
4. Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať 
písomnou dohodou zmluvných strán, pokiaľ nie 
je vo VPP PPZ 08 uvedené inak. Zmeny 
v poistnej zmluve týkajúce sa najmä zmeny 
mena, priezviska a/alebo obchodného mena 
poistnika, poisteného a/alebo zmeny údajov 
týkajúcich sa predmetu poistenia, ktoré nie sú 
podstatnou náležitosťou poistnej zmluvy, je 
možné oznámiť poisťovateľovi telefonicky 
a/alebo elektronickou formou; v takom prípade 
má poisťovateľ právo vyžiadať si doplnenie 
tohto oznámenia písomnou formou.
5. Od ustanovení týchto VPP PPZ 08 je možné 
sa odchýliť v poistnej zmluve a/alebo

v osobitných poistných podmienkach, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou poistný zmluvy.
6. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VPP PPZ 
08 stane neplatným, ostatné ustanovenia, ktoré 
nie sú touto neplatnosťou dotknuté, zostávajú 
naďalej v platnosti.
7. Tieto VPP PPZ 08 sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy.
8. Ak sa zmení alebo nahradí ustanovenie 
právneho predpisu, na ktorý tieto VPP PPZ 08 
odkazujú, nie je tým platnosť príslušného 
ustanovenia VPP PPZ 08 dotknutá a v prípade 
pochybnosti sa má za to, že ide o odkaz na 
nové ustanovenie právneho predpisu, ktorým 
bolo zmenené alebo nahradené pôvodné 
ustanovenie právneho predpisu.
9. Tieto VPP PPZ 08 nadobúdajú účinnosť dňa
1. 10. 2008 a vzťahujú sa na poistné zmluvy 
uzavreté odo dňa účinnosti týchto VPP PPZ 08.
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| POISTENIE STAVIEB / 2010

ZMLUVNÉ USTANOVENIA ŽIVELNÉHO POISTENIA STAVIEB
1. Odchýfne od článku I. bodu 4 plsm. h) VPP PPZ 08 dojednáva, 

že ak diela uvedené v tomto ustanovení majú iný ako estetický 
význam (sú napr. konštrukčnými prvkami poistenej stavby), 
poskytne za ne poisťovateľ v prípade poškodenia, zničenia 
alebo straty poistné plnenie až do výšky zodpovedajúcej 
nákladom na opravu alebo znovuzriadenie bežného 
konštrukčného prvku poistenej stavby. Poistenie v rozsahu 
tohoto zmluvného ustanovenia živelného poistenia stavieb sa 
však nevzťahuje na zmenšenie alebo stratu umeleckej alebo 
historickej hodnoty stavby alebo jej časti v dôsledku poistnej 
udalosti.

2. Ak bolo uzavreté poistenie pre prípad poškodenia alebo 
zničenia poistenej veci povodňou alebo záplavou, dojednáva 
sa, že poistený má nárok na vyplatenie poistného plnenia z 
poistných udalostí, ktoré nastali v priebehu jedného poistného 
obdobia poškodením alebo zničením poistenej veci alebo 
súboru vecí povodňou alebo záplavou najviac do výšky poistnej 
sumy uvedenej v poistnej zmluve pre túto vec alebo súbor vecí, 
pričom maximálny limit poistného plnenia poisťovateľa je 
v tomto prípade 332.000 €. Toto ustanovenie analogicky platí aj 
v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu 
ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok).

3. Ustanovenie bodu 2 týchto zmluvných ustanovení platí 
obdobne, ak bolo uzavreté poistenie pre prípad poškodenia 
alebo zničenia poistenej veci zemetrasením.

DOLOŽKY
Poistenie podľa príslušnej doložky platí len za predpokladu, že je to 
v poistnej zmluve uvedené (odvolávkou na príslušnú doložku alebo 
skratkou doložky).
Poistenie pre základné poistenie (hlavná stavba) a podľa doložiek 
NA2 a NA3 platí do výšky príslušných limitov poistného plnenia 
uvedených v poistnej zmluve, zmluvných ustanoveniach a/alebo 
v príslušných doložkách.

Doložka NA2 -  Poistenie prenajatých priestorov budovy alebo
inej stavby
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa 

poistenou vecou rozumejú všetky pevne zabudované stavebné 
konštrukcie a prvky priliehajúce k vnútorným prenajatým 
priestorom, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie 
prvého rizika, pričom ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté 
inak, poisťovateľ poskytne poistné plnenie z tohto poistenia v 
rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie uzavreté na 
časovú hodnotu.

Doložka NA3 -  Poistenie súčastí alebo príslušenstva prenajatej
budovy alebo inej stavby obstarané na náklady poisteného
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve poistenou 

vecou sú aj pevne zabudované stavebné súčasti prenajatej 
budovy alebo pevne zabudované príslušenstvo prenajatej 
budovy alebo inej stavby obstarané preukázateľne na náklady 
poisteného.

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie 
prvého rizika, pričom ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté 
inak, poisťovateľ poskytne poistné plnenie z tohto poistenia v 
rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie uzavreté na 
novú hodnotu.

Doložka NA4 -  Poistenie súčastí stavieb pre prípad poškodenia 
alebo zničenia poistenej veci akoukoľvek udalosťou

1. Dojednáva sa, že poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje 
na veci alebo súbory vecí, ktoré sú špecifikované v poistnej 
zmluve a sú súčasťou poistenej stavby.

2. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa 
odchylne od článku II. VPP PPZ 08 poistenie uzaviera aj pre 
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci akoukoľvek 
udalosťou, ktorá nastane nečakane a náhle a nie je ďalej 
vylúčená. Z poistenia v rozsahu tejto doložky nevzniká právo na 
poistné plnenie za:
a) škody spôsobené bezprostredným následkom korózie, 

erózie, oxidácie a akýmkoľvek znečistením. Za znečistenie 
sa považuje tiež úmyselné poškodenie poistenej veci 
nápisom, maľbou, rytím a iným obdobným spôsobom;

b) poškodenie alebo zničenie poistenej veci vzniknuté pri 
doprave, premiestňovaní, demontáži, montáži a pri jej 
oprave;

c) škody spôsobené bezprostredným následkom 
opotrebovania, trvalého vplyvu prevádzky, postupného 
stámutia s tým, že v prípade poistenia neónových trubíc a 
obdobných vecí sa za škody vzniknuté postupným 
stámutím považuje tiež vyprchanie plynovej náplne. 
Plynová náplň sa pre účely tohto poistenia považuje za 
vyprchanú po troch rokoch od dátumu výroby poistenej 
veci;

d) odcudzenie alebo stratu.
3. Príslušné ustanovenia VPP PPZ 08, ktoré sa vzťahujú na čl. II. 

bod 1 až 3 vyššie uvedených poistných podmienok, sa 
primerane vzťahujú na ustanovenia bodu 2 tejto doložky.

4. Dojednáva, že poistnou hodnotou poistených vecí v rozsahu 
tejto doložky je suma, ktorú je treba obvykle vynaložiť na 
znovuzriadenie novej veci toho istého druhu a kvality v danom 
mieste, kde sa poistené veci nachádzajú vrátane preukázaných, 
účelne vynaložených nákladov na dopravu, nákladov montáže a 
prípadných colných a iných poplatkov.
Podľa čl. X. VPP PPZ 08 sa poistenie, v rozsahu tejto doložky, 
dojednáva jako poistenie prvého rizika.

5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, z poistenia 
v rozsahu tejto doložky poisťovateľ poskytne poistné plnenie v 
rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie uzavreté na 
novú hodnotu.

Doložka NA5 -  Poistenie nákladov na demoláciu, vypratanie a
odvoz odpadu
1. V zmysle článku XII. bodu 2 VPP PPZ 08 sa dojednáva, že 

poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na primerané 
preukázané náklady na demoláciu, vypratanie a odvoz odpadu 
potrebné k oprave alebo znovuzriadeniu poistenej veci 
postihnutej poistnou udalosťou, ktoré presahujú 2 percentá z 
poistnej sumy dojednanej pre postihnutú poistenú vec, 
maximálne však do výšky dohodnutej poistnej sumy.

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie 
prvého rizika.

Doložka NA6 -  Poistenie nákladov na opravu umeleckého,
umeleckoremeselného alebo historického diela
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa 

v zmysle článku I. bodu 4 písm. h) VPP PPZ 08 dojednáva, že 
v prípade vzniku poistnej udalosti poisťovateľ nahradí aj 
preukázané náklady poisteného na uvedenie do pôvodného 
stavu alebo preukázané náklady poisteného na zhotovenie 
umeleckej alebo umeleckoremeselnej kópie poisteného diela 
uvedeného v poistnej zmluve, ktoré je stavebnou súčasťou 
poistenej budovy alebo inej stavby. Ak nie je možné poistenú 
vec uviesť do pôvodného stavu alebo ak nie je možné zhotoviť 
kópiu, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil 
dohodnutú poistnú sumu.

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva ako poistenie 
prvého rizika.

Doložka NA7 -  Poistenie na preventívnu poistnú sumu
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1. Pri uzavretí poistenia s dojednaním tejto doložky v poistnej 
zmluve sa stanovená preventívna poistná suma pripočíta k 
poistnej sume predmetu poistenia, pre ktorý bola dojednaná, ak 
bola pri likvidácii poistnej udalosti poistná hodnota predmetu 
poistenia vyššia ako jeho poistná suma stanovená pri 
uzatvorení poistnej zmluvy (nepostačiteľnosf poistnej sumy).

2. V prípade, že sa prejavila nepostačiteľnosf poistnej sumy v 
zmysle bodu 1 tejto doložky, poistený je povinný doplatiť 
poisťovateľovi dvojnásobok poistného, ktoré bolo uhradené pri 
dojednaní poistenia za túto doložku. Takto zistenú sumu je 
poisťovateľ oprávnený započítať voči poistnému plneniu, na 
ktoré vznikol poistenému nárok.

Doložka NC2 -  Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia 
poistenej veci nárazom dopravného prostriedku
V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa odchylne od 
článku II. VPP PPZ 08 poistenie dojednáva aj pre prípad 
poškodenia alebo zničenia poistenej budovy alebo inej stavby 
nárazom dopravného prostriedku. Ďalej sa dojednáva, že poistenie 
v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na škody spôsobené 
dopravným prostriedkom prevádzkovaným poisteným alebo osobou 
blízkou poistenému.

Doložka NC3 -  Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia 
poistenej veci úmyselným konaním (vandalizmom)
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa 

odchylne od článku II. PPZ 08 poistenie dojednáva aj pre 
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej budovy alebo inej 
stavby úmyselným konaním (vandalizmom).

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na akékoľvek 
sklá, zrkadlá, neónové trubice (a obdobné zariadenia) a na 
markízy (vysunuté striešky nad vstupom alebo výkladom). Ďalej 
sa poistenie v rozsahu tejto doložky, ak nebude dohodnuté 
inak, nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci 
akýmkoľvek znečistením. Za znečistenie sa považuje tiež 
úmyselné poškodenie poistenej veci nápisom, maľbou, rytím 
a iným obdobný spôsobom.

3. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie z poistenia v rozsahu tejto doložky 
v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie uzavreté 
na novú hodnotu.

4. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie 
prvého rizika.

Doložka ND2 -  Vzdanie sa námietky podpoistenia
V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa dojednáva, 
že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo súboru poistených 
vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, 
ustanovenie článku XI. bodu 15 VPP PPZ 08 na účely tejto doložky 
neplatí.

Doložka Nv -  Poistenie budovy vo výstavbe
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa 

poistenie vzťahuje na:
a) Budovu vo výstavbe alebo celkovej rekonštrukcii, na ktorú 

bolo vydané stavebné povolenie, vrátane jej stavebných 
súčastí.

b) Stavebný materiál a drobná stavebná technika, ktoré sú vo 
vlastníctve poisteného a slúžia k výstavbe alebo k 
rekonštrukcii poistenej budovy.

2. Poistenie sa nevzťahuje na opustené objekty, kde boli 
pozastavené stavebné alebo rekoštrukčné práce.

3. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Poistenie končí 
uplynutím 30-teho dňa po dátume vydania kolaudačného 
rozhodnutia k poistenej budove vo výstavbe.

4. Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia 
poistenej veci poistnými nebezpečenstvami uvedenými vč l. II 
ods. 1. a 2. VPP PPZ 08. Poistenie sa nevzťahuje na prípady 
poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistnými
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nebezpečenstvími uvedenými včl. II. ods. 2. VPP PPZ 08 
budovy vo výstavbe bez oken, dverí alebo bez strešnej krytiny.

5. Poistenie sa dojednáva aj pre prípad škôd spôsobených 
krádežnou alebo lúpežou podľa VPP PPKL 08 poistených vecí 
uvedených v ods. 1 písm. b) tejto doložky Nv a/alebo 
stavebných súčastí.

6. Ak bola odcudzená poistená vec uvedená v ods. 1 písm. b) tejto 
doložky Nv a/alebo stavebná súčasť, poisťovateľ je povinný 
poskytnut poistné plnenie do sumy 2 000 €, ak boli v dobe 
škodovej udalosti poistené veci umiestnené v uzamknutom 
priestore a všetky vstupné dvere do uzamknutého priestoru boli 
opatrené zámkom s cylindrickou bezpečnostnou vložkou, alebo 
poistené veci uvedené v ods. 1 písm. b) tejto doložky Nv boli 
v čase škodovej udalosti umiestnené v uzamknutom priestore, 
ktorý bol uzamknutý bezpečnostním visiacim zámkom so 
strmeňom HARDEND o priemere min. 12 mm.

7. Poistenie sa dojednáva na novú hodnotu budovy v čase jej 
dokončenia, za ktoré sa považujú celkové náklady na jej 
novostavbu v mieste poistenia, vrátane preukázaných a 
primeraných nákladov vynaložených na projektovú 
dokumentáciu.

8. Poistený je povinný do 30 dní od právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia zaslať jeho kópiu poisťovateľovi.

Doložka NK5 -  Poistenie stavebných súčastí budovy
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje aj na stavebné 

súčasti miesta poistenia, napríklad elektrickú zabezpečovaciu 
signalizáciu, kamerové systémy, ktoré zabezpečuje miesto 
poistenia alebo na schránky, ktorých obsah je poistený, ak 
došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu konaním páchateľa, ktoré 
smerovalo k odcudzeniu poistenej veci.

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa tiež vzťahuje na 
odcudzenie stavebných súčastí miesta poistenia, napríklad 
elektrickej zabezpečovacej signalizácie a kamerových 
systémov, ktoré zabezpečujú miesto poistenia, pokiaľ páchateľ 
pri odcudzení deštrukčne prekonal minimálne dva 
nerozoberateľné spoje alebo sa predtým vlámal cez riadne 
uzamknuté dvere či okná (pokiaľ sa jedná o vnútorné stavebné 
súčasti či vnútorné prvky elektrickej zabezpečovacej 
signalizácie alebo kamerových systémov).

3. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie 
prvého rizika.

4. Dojednáva sa, že pri poistení v rozsahu tejto doložky 
poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v 
prípade, keď je poistenie uzatvorené na novú hodnotu.

Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku 
poskytne poisťovateľ v rámci poistenia v rozsahu tejto doložky 
poistné plnenie najviac do výšky
700 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €. Toto 
ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu 
určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný 
rok).

Generáli Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: 
SK2021000487, www.generalil.sk. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, Vložka č. 1325/B 
Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v Zozname skupín poisťovní vedeným ISVAP.

2

http://www.generalil.sk


J B  GENERAL!
M  SLOVENSKO

Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu 
spôsobenú činnosťou poisteného 

VPP VZ 08

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
činnosťou poisteného, ktoré uzaviera Generáli 
Slovensko poisťovňa, a.s„ zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332 (ďalej len 
.poisťovateľ“ ) sa riadi príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len 
„01“), týmito Všeobecnými poistnými podmienkami 
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú 
činnosťou poisteného VPPVZ08 (ďalej len 
„VPP VZ 08") a ustanoveniami poistnej zmluvy.

Článok II.
Predmet poistenia

1. Poistenie sa uzaviera pre prfpad právnym 
predpisom stanovenej zodpovednosti 
poisteného za škodu vzniknutú inej osobe 
úrazom alebo chorobou tejto osoby, poškodením 
alebo zničením veci, ktorú má táto osoba vo 
vlastníctve alebo v užívani. Predpokladom 
vzniku práva na poistné plnenie z poistenia je 
súčasné splnenie nasledujúcich podmienok: 
k úrazu, chorobe, poškodeniu alebo zničeniu veci 
inej osoby, ako je poistený, došlo v dobe trvania 
poistenia, v súvislosti s vykonávaním činnosti 
poisteného uvedenej v poistnej zmluve alebo 
vzťahmi z tejto činnosti priamo vyplývajúcimi, na 
územf vymedzenom v poistnej zmluve.

2. Za vznik úrazu sa považuje okamih, kedy došlo 
ku krátkodobému, náhlemu a násilnému 
pôsobeniu vonkajších vplyvov, ktoré spôsobili 
poškodenie zdravia. Za vznik choroby sa 
považuje okamih, ktorý je ako vznik choroby 
lekársky osvedčený. Pokiaľ dôjde k smrti inej 
osoby následkom úrazu alebo choroby, je pre 
vznik práva na plnenie z poistenia rozhodujúci 
okamih vzniku úrazu alebo choroby, dôsledkom 
ktorých smrť nastala.

3. Na zodpovednosť za škodu spôsobenú 
výrobkom, ktorý bol uvedený do obehu pred 
nadobudnutím účinnosti poistnej zmluvy, sa 
vzťahuje poistenie iba vtedy, ak to bolo 
v poistnej zmluve výslovne dojednané.

Článok III.
Výluky z poistenia

1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, 
poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za 
škodu:
a) spôsobenú úmyselne, alebo prevzatú nad 

rámec stanovený právnymi predpismi, alebo 
prevzatú v zmluve medzi poisteným a treťou 
osobou nad rámec stanovený právnymi 
predpismi,

b) v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie 
z poistenia zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
alebo z úrazového poistenia, ktoré je 
súčasťou sociálneho poistenia v zmysle 
príslušných právnych predpisov,

c) vzniknutú v súvislosti s činnosťou, pri ktorej 
slovenské právne predpisy ukladajú 
povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu poistenia 
zodpovednosti za škodu,

d) spôsobenú sadaním, zosuvom pôdy, eróziou 
a v dôsledku poddolovania,

e) vzniknutú kontamináciou vody, hornín, 
pôdy, ovzdušia, flóry a/alebo fauny, 
ak nedošlo ku škode v dôsledku 
nepredvídanej poruchy ochranného 
zariadenia,

f) vzniknutú v príčinnej súvislosti s vojnou, 
inváziou, ozbrojenými udalosťami 
akéhokoľvek druhu s vyhlásením alebo bez 
vyhlásenia vojny, občianskou vojnou, 
rebéliou, revolúciou, vojenským alebo 
ľudovým povstaním, vzburou, občianskym 
nepokojom, vojenským alebo nezákonným 
pučom, štátnym prevratom, stanným 
právom, vojnovým stavom, štrajkom, 
výlukou z práce, terorizmom,

g) vzniknutú na veciach, ktoré poistený užíva,
h) vzniknutú na veciach ktoré poistený 

prevzal, aby na nich vykonal objednanú 
činnosť,

i) vzniknutú na vadnom výrobku dodanom 
poisteným,

j) vzniknutú na veciach, na ktorých poistený 
vykonával objednanú činnosť, pokiaľ ku 
škode došlo preto, že táto činnosť bola 
chybne vykonaná, 

k) spôsobenú priamo alebo nepriamo jadrovou 
energiou, radiáciou alebo rádioaktívnou 
kontamináciou alebo azbestom,

D spôsobenú výrobkom, ktorý poistený získal 
spôsobom, ktorý mu bráni v súlade 
s právnymi predpismi uplatňovať právo 
na postih a náhradu škody voči inému 
zodpovednému subjektu, 

m) spôsobenú výrobkom, ktorý je z technického 
hľadiska výborný, ale nedosahuje avizované 
funkčné parametre, 

n) vzniknutú preto, že parametre, kvalita, 
prevedenie alebo funkcia výrobku boli 
poisteným na žiadosť poškodeného 
zmenené, alebo vzniknutú preto, že výrobok 
bol na žiadosť poškodeného poisteným 
inštalovaný do iných podmienok, než pre 
ktoré je určený,

o) spôsobenú výrobkom, ktorý nebol 
dostatočne testovaný podľa platných 
pravidiel vedy a techniky alebo iného 
uznaného spôsobu, 

p) spôsobenú závadou výrobku, prípadne, iným 
nedostatkom, ktorý bol poisteným vopred 
avizovaný,

q) spôsobenú výrobkom, ktorý súvisí so 
získavaním, úpravou, spracovaním, 
manipuláciou, rozdeľovaním, skladovaním, 
používaním alebo využívaním látok 
pochádzajúcich čiastočne alebo úplne 
z ľudského tela, vrátane orgánov, 
tkanív, buniek, transplantátov, exkrétov a 
sekrétov, podobne ako látok z nich 
získaných,
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r) vzniknutú z vlastníctva, prevádzky alebo 
používania letísk, letiskových plôch, 
leteckých dopravných prostriedkov 
a vznášadiel akéhokoľvek druhu, vrátane 
zodpovednosti za škodu súvisiacej 
s projekčnými, stavebnými, údržbárskymi 
a montážnymi prácami na ich palube; 

s) spôsobenú prenosom vírusu HIV; spôsobenú 
infekčnými chorobami, 

t) ktorá sa prejavuje genetickými zmenami 
organizmu,

u) spôsobenú geneticky modifikovanými 
organizmami, 

v) spôsobenú hospodárskymi a divými 
zvieratami alebo divou zverou na porastoch 
a poľnohospodárskych plodinách.

2. Z poistenia nevzniká nárok na plnenie:
a) za pokuty, penále či iné sankcie uložené 

poistenému príslušným orgánom,
b) za iné platby, ktoré majú represívny, alebo 

sankčný charakter,
c) za platby v súvislosti so zodpovednosťou 

za vadné plnenie poisteného alebo so 
zodpovednosťou poisteného za omeškanie 
so splnením povinnosti,

d) za náklady spojené s demoláciou, 
odprataním či demontážou poškodeného 
či zničeného radného výrobku, ktorým bola 
škoda spôsobená, ako l za náklady spojené 
s obstaraním a inštaláciou výrobku, ktorý 
nahradzuje chybný výrobok,

e) za straty, náklady aíebo iné výdavky, ktoré 
vzniknú iným v súvislosti so stiahnutím 
výrobku,

f) za akékoľvek platby, náhrady alebo náklady 
požadované v súvislosti s uplatnením 
práva na ochranu osobnosti, alebo inej 
nemajetkovej ujmy,

g) v prípade akejkoľvek náhrady škody 
prisúdenej súdom Spojených štátov 
amerických alebo Kanady.

3. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť 
za škodu:
a) za ktorú poistený zodpovedá svojmu 

manželovi, príbuzným v priamom rade, 
osobám, ktoré ním žijú v spoločnej 
domácnosti,

b) za ktorú poistený zodpovedá spoločníkom 
alebo (ch manželom či príbuzným 
v priamom rade alebo osobám, ktoré žijú so 
spoločníkom v spoločnej domácnosti,

c) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, 
v ktorom má poistený, jeho manžel, príbuzný 
v priamom rade alebo osoba ktorá žije 
s poisteným v spoločnej domácnosti, 
majetkovú účasť väčšiu ako 50 %, je jeho 
členom alebo členom štatutárneho, 
dozorného alebo iného orgánu tohto 
subjektu,

d) medzi poistenými, ktorí uzavreli jednu 
spoločnú zmluvu poistenia zodpovednosti.

4. V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistenie 
sa nevzťahuje i na zodpovednosť za škodu 
vzniknutú inak ako spôsobmi uvedenými v ods. 1 
až 3 tohto článku.

VPP_VZ08_10/2008v.1



Článok IV.
Náhrada nákladov

1. Poisťovateľ je povinný nahradiť poistenému 
(ak kh už poistený uhradil) alebo za poisteného 
účelne vynaložené náklady vzniknuté 
v súvislosti so škodovou udalosťou v zmysle 
čl. VI. týchto VPP VZ 08 v nasledovnom 
rozsahu:
a) náklady, ktoré zodpovedajú najviac 

tarifnej odmene advokáta za obhajobu 
v prípravnom konaní a v konanf pred 
súdom prvého stupňa v rámci trestného 
konania, ktoré je vedené proti poistenému 
alebo jeho zamestnancovi v súvislosti 
so Škodovou udalosťou, pokiaľ poistený 
splnil povinnosti uložené mu v čl. VII. 
ods. 1. pism. g) VPP VZ 08; obdobné náklady 
pred odvolacím súdom nahradí poisťovateľ 
len vtedy, ak sa k ich úhrade písomne 
zaviazal,

b) náklady konania o náhrade škody pred 
príslušným orgánom (súdne konanie alebo 
rozhodcovské konanie), pokiaľ poistený 
splnil povinnosti uložené mu v čl. VII. ods.1. 
písm. h) a i) VPP VZ 08 a pokiaľ je poistený 
povinný tieto náklady uhradiť; trovy 
právneho zastúpenia poisteného uhradí 
však poisťovateľ iba vtedy, ak sa k tomu 
písomne zaviazal,

c) náklady, ktoré uhradil poškodený v súvislosti 
s mimosúdnym prerokovaním nároku na 
náhradu škody, pokiaľ je poistený povinný 
ich uhradiť a pokiaľ splnil povinnosti 
uložené mu v čl. VII. ods.1. písm. f) 
VPP VZ 08.

2. Na poisťovateľa prechádza právo poisteného 
na náhradu tých nákladov alebo trov konania 
o náhrade škody, ktoré sa poistenému priznali 
proti inému účastníkovi tohto konania, ak ich už 
poisťovateľ zaplatil.

3. Poistenie sa vzťahuje i na náhradu nákladov 
liečenia vynaložených poisťovňou na zdravotnú 
starostlivosť v prospech tretích osôb v dôsledku 
protiprávneho konania poisteného, ak zo 
zodpovednosti za škodu na zdraví, ku ktorej 
sa tieto náklady viažu, vznikol nárok 
na plnenie z poistenia uzatvoreného podľa 
VPP VZ 08.

Článok V.
Limity plnenia

1. Výška poistného plnenia poisťovateľa z jednej 
poistnej udalosti (vrátane náhrady nákladov 
uvedených v čl. IV. VPP VZ 08) nesmie 
presiahnuť poistnú sumu stanovenú v poistnej 
zmluve, ktorá je najvyššou hranicou poistného 
plnenia poisťovateľa. To platí i pre súčet 
všetkých poistných plnení zo súhrnu časovo 
spolu súvisiacich poistných udalostí, ktoré 
vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakého 
zdroja, príčiny, udalosti, okolnosti, závady 
či iného nebezpečenstva (ďalej iba .sériová 
poistná udalosť“ ).

2. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, 
plnenia vyplatené z poistných udalostí, ktoré 
vznikli v priebehu jedného poistného roka 
nesmú presiahnuť dvojnásobok poistnej 
sumy stanovenej v ods. 1 tohto článku 
VPP VZ 08. Dvojnásobok poistnej sumy 
uvedenej v poistnej zmluve je najvyššou 
hranicou poistného plnenia poisťovateľa 
z poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu 
jedného poistného roka, ak nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak.

Článok VI.
Poistná udalosť, škodová udalosť

1. škodovou udalosťou na účely týchto VPP VZ 08 
je udalosť oznámená poisteným (úraz, choroba, 
poškodenie alebo zničenie veci inej osoby), ku 
ktorej dôjde v dobe trvania poistenia, ktorá 
vznikla v súvislosti s vykonávaním činnosti pois
teného uvedenej v poistnej zmluve alebo vzťah
mi z tejto činnosti vyplývajúcimi na území 
vymedzenom v poistnej zmluve, a ktorá by 
mohla byť dôvodom vzniku povinnosti 
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle 
poistnej zmluvy a podľa týchto VPP VZ 08. 
Nie je však totožná s poistnou udalosťou. 
Sériovou škodovou udalosťou je viac časovo 
spolu súvisiacich škodových udalostí, ktoré 
vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakej 
príčiny.

2. Poistnou udalosťou je náhodná škodová udalosť, 
s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa 
poskytnúť poistné plnenie v zmysle poistnej 
zmluvy a podľa týchto VPP VZ 08.

Článok VII.
Povinnosti poisteného

1. Popri povinnostiach stanovených právnymi 
predpismi a poistnou zmluvou má poistený tieto 
povinnosti:
a) je povinný poisťovatelbvi bez zbytočného 

odkladu oznámiť každé zvýšenie poistného 
nebezpečenstva, o ktorom poistený vie, 
a ktoré nastalo po uzavretí poistnej zmluvy, 
hlavne všetky podstatné zmeny alebo 
rozšírenie výrobného programu, ako i všetky 
zmeny v ostatných skutočnostiach, na ktoré 
bol poistený opýtaný pri uzavieraní 
poistenia,

b) je povinný umožniť poisťovateľovi 
kedykoľvek uskutočniť kontrolu podkladov 
pre výpočet poistného,

c) je povinný oznámiť poisťovateľovi, že 
uzavrel ďalšie poistenie u iného 
poisťovateľa proti tomu istému poistnému 
nebezpečenstvu, pritom je povinný oznámiť 
poisťovateľovi obchodné meno poisťovateľa 
a výšku poistných súm a limitov plnenia,

d) je povinný dbať na to, aby škodová udalosť 
nenastala, predovšetkým musí dodržiavať 
všetky povinnosti uvedené v právnych 
predpisoch a záväzných normách 
prichádzajúcich do úvahy pre činnosť 
poisteného uvedenú v poistnej zmluve 
(napr. výrobu, predaj a distribúciu výrobkov 
v krajinách, kam uvádza výrobky na trh), 
nesmie porušovať povinnosti smerujúce 
k odvráteniu alebo zmenšeniu 
nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené 
právnymi predpismi alebo na ich základe, 
alebo ktoré na seba prevzal poistnou 
zmluvou, ani nesmie trpieť porušovanie 
týchto povinností zo strany tretích osôb (za 
tretie osoby sa považujú tiež všetky fyzické 
a právnické osoby pre poisteného činné); je 
povinný bezodkladne odstrániť každú 
závadu alebo nebezpečenstvo, o ktorom 
sa dozvie a ktoré by mohlo mať vplyv na 
vznik škodovej udalosti, alebo prijať také 
preventívne opatrenia na zabránenie vzniku 
poistnej udalosti alebo zmiernenia rozsahu 
následkov poistnej udalosti, aké je možné 
od poisteného rozumne požadovať, plniť 
ďalšie povinnosti, ktoré sú mu uložené 
právnymi predpismi alebo poistnou 
zmluvou,
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e) pokiaľ škodová udalosť už nastala, urobiť 
nevyhnutné opatrenia pre to, aby škoda bola 
čo najmenšia,

f) je povinný oznámiť poisťovateľovi bez 
zbytočného odkladu, že nastala škodová 
udalosť, oznámiť, že poškodený uplatnil 
proti poistenému právo na náhradu 
škody zo škodovej udalosti, vyjadriť sa 
k požadovanej náhrade a jej výške a poveriť 
poisťovateľa, aby za neho škodovú udalosť 
prerokoval, v priebehu šetrenia škodovej 
udalosti postupovať podľa pokynov 
poisťovateľa a predložiť v dohodnutej lehote 
spravidla do 14 pracovných dní doklady, 
ktoré si poisťovateľ vyžiada,

g) je povinný oznámiť poisťovateľovi bez 
zbytočného odkladu, že v súvislosti so 
škodovou udalosťou bolo začaté trestné 
konanie proti poistenému alebo jeho 
zamestnancovi a poisťovateľa informovať
o priebehu a výsledkoch tohto konania,

h) je povinný oznámiť poisťovateľovi bez 
zbytočného odkladu, že poškodený 
uplatňuje právo na náhradu škody 
u oprávneného orgánu, vyjadriť sa 
k požadovanej náhrade škody a jej výške,

i) je povinný v konaní o náhrade škody 
zo škodovej udalosti postupovať v súlade 
5 pokynmi poisťovateľa, najmä poistený sa 
nesmie bez súhlasu poisťovateľa zaviazať 
k náhrade premlčanej pohľadávky a nesmie 
uzavrieť bez súhlasu poisťovateľa súdny 
alebo mimosúdny zmier alebo iným 
spôsobom uznať svoju povinnosť nahradiť 
škodu, proti rozhodnutiu príslušných 
orgánov, ktoré sa týkajú náhrady škody, je 
poistený povinný sa včas odvolať alebo 
uplatniť iný opravný prostriedok, pokiaľ 
v odvolacej lehote respektíve v lehote na 
podanie iného opravného prostriedku 
nedostane iný pokyn od poisťovateľa,

j) je povinný, ak vzniklo v súvislosti so 
škodovou udalosťou podozrenie z trestného 
činu, oznámiť uvedenú skutočnosť bez 
zbytočného odkladu príslušnému orgánu 
verejnej moci, to však neplatí, ak je trestné 
stíhanie podmienené súhlasom poisteného' 
(§211 Trestného poriadku), 

k) je povinný zabezpečiť voči inému právo, 
ktoré na poisťovateľa prechádza podľa 
ust. § 827 OZ, najmä právo na náhradu 
škody a vykonať všetky úkony potrebné 
k tomu aby poisťovateľ mohol právo 
uplatniť a aby nedošlo k zmareniu alebo 
sťaženiu uplatňovania alebo uspokojenia 
práva poisťovateľa,

I) je povinný plniť ďalšie povinnosti uložené 
mu poisťovateľom v poistnej zmluve, 

m) riadne platiť poistné po celú dobu trvania 
poistenia.

2. Ďalej je poistený povinný na základe písomného 
upozornenia poisťovateľa odstrániť zvlášť 
rizikové okolnosti spojené s jeho činnosťou. 
Pokiaľ tak v stanovenej primeranej lehote 
neurobí a nastane škodová udalosť, ktorá má 
pôvod v tejto zvlášť rizikovej okolnosti, má 
poisťovateľ voči poistenému právo na náhradu 
poistného plnenia až do výšky poskytnutého 
poistného plnenia.

3. Ak porušil poistený povinnosti uvedené v ods. 1. 
tohto článku, a toto porušenie malo podstatný 
vplyv na vznik škodovej udalosti alebo na výšku 
poistného plnenia poisťovateľa alebo týmto 
porušením došlo k sťaženiu zistenia právneho 
dôvodu plnenia, vzniku, rozsahu alebo výšky 
škody, má poisťovateľ voči nemu právo na
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náhradu až do výšky poskytnutého poistného 
plnenia.

Článok VIII.
Povinnosti poisťovateľa

Popri povinnostiach stanovených právnymi
predpismi má poisťovateľ ďalej tieto povinnosti:
a) prerokovať s poisteným výsledky šetrenia 

nevyhnutného na zistenie rozsahu a výšky 
poistného plnenia alebo mu ich bez zbytočného 
odkladu oznámiť,

b) vrátiť poistenému doklady, ktoré si pfsomne 
vyžiada,

c) umožniť poistenému nahliadnuť do podkladov, 
ktoré poisťovateľ sústredil v priebehu šetrenia 
škodovej udalosti a zhotoviť si ich kópie na 
náklady poisteného.

Článok IX.
Plnenie poisťovateľa

1. Poistné plnenie poisťovateľa sa stanoví ako 
náhrada škody poškodenému, za ktorú poistený 
zodpovedá podľa platných právnych predpisov. 
Poistený má právo, aby za neho poisťovateľ 
nahradil poškodenému uplatnené, oprávnené 
a preukázané nároky na náhradu škody 
vzniknutej v súvislosti s vykonávaním činnosti 
poisteného uvedenej v poistnej zmluve alebo 
vzťahmi z tejto činnosti priamo vyplývajúcimi 
za podmienok a v rozsahu stanovenom platnými 
právnymi predpismi upravujúcimi náhradu škody 
a za podmienok a v rozsahu stanovenom 
v týchto VPP VZ 08 a v poistnej zmluve.
V prípade, ak poistený už uhradil poškodenému 
oprávnené a preukázané nároky na náhradu 
škody zo škodovej udalosti v súlade s týmito 
VPP VZ 08 poisťovateľ poskytne poistné plnenie 
poistenému. Poistený nemá nárok na refundáciu 
náhrady škody od poisťovateľa, ktorú poistený 
vyplatil poškodenému nad rámec stanovený 
právnymi predpismi alebo týmito VPP VZ 08.

2. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, poistený sa 
podieľa na plnení z každej poistnej udalosti 
sumou dohodnutou v poistnej zmluve ako 
spoluúčasť. Na plnenie zo sériových poistných 
udalostí sa poistený podieľa spoluúčasťou, bez 
ohľadu na počet poistných udalostí v sérii, iba 
jedenkrát.

3. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do 
omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich 
sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho 
výšky, poisťovateľ má voči poistenému právo 
na náhradu poistného plnenia až do výšky 
poskytnutého poistného plnenia.

4. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej 
osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy 
alebo zníženie dôchodku či na zastavenie jeho 
výplaty, prechádza toto právo na poisťovateľa, 
pokiaľ za poisteného túto čiastku zaplatil. Na 
poisťovateľa prechádza tiež právo poisteného na 
úhradu nákladov uvedených v čl. IV. týchto 
VPP VZ 08, ktoré poistenému boli priznané proti 
odporcovi, pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného 
zaplatil.

5. Ak poistený zaplatil poškodenému škodu sám, je 
poisťovateľ oprávnený preskúmať a zhodnotiť 
všetky skutočnosti týkajúce sa vzniku práva na 
plnenie z poistenia, akoby k náhrade škody 
poisteným nedošlo.

6. Ak poistený spôsobil škodu následkom požitia 
alkoholu alebo iných návykových látok, má 
poisťovateľ proti nemu právo na náhradu 
poistného plnenia až do výšky poskytnutého 
poistného plnenia.

7. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo 
poisťovateľ skončil vyšetrenie potrebné na 
zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť.

8. Ak je suma poistného plnenia vypočítaná ako 
náhrada škody podľa príslušných ustanovení 
týchto VPP VZ 08 vyššia ako poistná suma, ktorá 
sa v poistnej zmluve dojednala ako najvyššia 
hranica poistného plnenia poisťovateľa, 
poisťovateľ plní len do výšky tejto poistnej sumy 
v súlade s čl. V. týchto VPP VZ 08.

Článok X.
Začiatok poistenia, doba trvania poistenia

1. Začiatok poistenia je od 00.00 hod. dňa 
nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak 
nie je v poistnej zmluve dohodnuté, že poistenie 
začína neskôr.

2. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, ak nie 
je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Článok XI.
Zánik poistenia

1. Poistený i poisťovateľ majú právo po každej 
poistnej udalosti poistenie písomne vypovedať 
najneskôr do 3 mesiacov od oznámenia tejto 
udalosti poisťovateľovi. Výpovedná lehota je
1 mesiac, začína plynúť dňom doručenia 
výpovede a jej uplynutím poistenie zanikne.

2. Okrem dôvodov uvedených v právnych 
predpisoch poistenie zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie 

dojednané,
b) ukončením činnosti poisteného uvedenej 

v poistnej zmluve, na ktorú sa poistenie 
vzťahuje,

c) písomnou výpoveďou ku koncu poistného 
obdobia, pričom výpoveď m usí byť doručená 
druhej zmluvnej strane aspoň 6 týždňov 
pred jeho uplynutím,

d) písomnou výpoveďou každej zo zmluvných 
strán do 2 mesiacov po uzavretí poistnej 
zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná 
a začína plynúť dňom doručenia výpovede, 
jej uplynutím poistenie zanikne.

Článok XII.
Poistné, poistné obdobie

1. Poistné je v zmysle § 796 ods. 1 OZ bežným 
poistným. Poistným obdobím je 12 mesiacov 
(poistný rok), ak nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak, poistné je splatné prvým dňom 
poistného obdobia.

2. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že 
poistený uhradí poistné v splátkach. 
Nezaplatením čo i len jednej splátky poistného 
sa dňom splatnosti príslušnej nezaplatenej 
splátky poistného stáva splatná naraz zvyšná 
časť poistného.

3. Pri poisteniach uzavretých na dobu určitú sa 
platí poistné naraz na celú dobu, na ktorú bolo 
poistenie dojednané, pričom poistné je splatné 
dňom začiatku poistenia, ak nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak.

4. Pri platení poistného prostredníctvom pošty, 
finančnej inštitúcie alebo v hotovosti sa poistné 
považuje za zaplatené v deň pripísania úhrady 
poistného na účet poisťovateľa alebo vyplatením 
v hotovosti poisťovateľovi v plnej výške so 
správne uvedeným variabilným symbolom, 
ktorým je spravidla číslo poistnej zmluvy, ak 
nebolo dohodnuté inak.

5. Ak je poistený v omeškaní s platením poistného,
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má poisťovateľ právo na úrok z omeškania za 
každý deň omeškania.

6. Podklady pre výpočet poistného (podľa ods. 7 
a 8) sú uvedené v poistnej zmluve.

7. Výška poistného je určená podľa sadzobníka 
poisťovateľa platného v deň uzavretia poistnej 
zmluvy a je uvedená v poistnej zmluve. Poistné 
sa platí v tuzemských peniazoch, pokiaľ 
v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.

8. Ak sú podkladom alebo jedným z podkladov 
pre výpočet poistného príjmy alebo časť 
príjmov poisteného je poistený povinný zaslať 
poisťovateľovi 3 mesiace pred uplynutím 
poistného roku údaje o skutočne dosiahnutých 
príjmoch za posledný uzatvorený kalendárny 
rok. Poisťovateľ má právo v súvislosti so 
zmenami podmienok rozhodujúcich pre 
stanovenie výšky poistného upraviť výš ku 
poistného na ďalšie poistné obdobie. Poisťovateľ 
oznámi túto skutočnosť poistenému najneskôr 
v lehote dvoch mesiacov pred splatnosťou 
poistného na ďalšie poistné obdobie, za ktoré sa 
má zmena vykonať. Pokiaľ poistený s vykonanou 
zmenou nesúhlasí, musí svoj nesúhlas uplatniť 
do jedného mesiaca odo dňa doručenia 
oznámenia poisťovateľa o zmene výšky 
poistného; v takom prípade poistenie zanikne 
uplynutím príslušného poistného obdobia, 
pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Pokiaľ nebol 
v uvedenej lehote písomný nesúhlas poisteného 
doručený poisťovateľovi, poistenie nezanikne 
a poisťovateľ má právo na novú výšku poistného 
na ďalšie poistné obdobie

9. Poisťovateľ má voči poistenému právo na 
náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti 
s doručovaním písomností týkajúcich sa 
zaplatenia dlžného poistného.

Článok XIII.
Výklad pojmov

1. Poškodená vec -  zmena stavu veci, ktorú 
objektívne možno odstrániť opravou alebo taká 
zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné 
odstrániť opravou, napriek tomu je vec 
použitelhá na pôvodný účel.

2. Zničená vec -  zmena stavu veci, ktorú 
objektívne nie je možné odstrániť opravou, 
a preto sa vec už nedá ďalej používať na 
pôvodný účel.

3. Pre vznik sériovej škodovej udalosti je 
rozhodný vznik prvej škodovej udalosti.

4. Škoda je spôsobená úmyselne, ak bola 
spôsobená úmyselným konaním alebo 
úmyselným opomenutím, ktoré možno pripočítať 
poistenému, alebo o ktorom poistený vedel. Pri 
dodávkach vecí alebo pri dodávkach prác, je 
škoda spôsobená úmyselne aj vtedy, keď
oistený vedel o závadách vecí alebo služieb, 
koda je spôsobená úmyselne tiež vtedy, ak 

pôvod škody spočíva v tom, že poistený alebo 
fyzická alebo právnická osoba pre poisteného 
činná úmyselne nedodržala právne predpisy 
a záväzné normy alebo odporúčané postupy pre 
výrobu, predaj a distribúciu výrobkov, alebo o ich 
nedodržiavaní vedela, alebo že fyzická alebo 
právnická osoba pre poisteného činná úmyselne 
nedodržala inštrukcie a pokyny poisteného alebo 
poistený o ich nedodržaní vedel.

5. Kontaminácia vody, hornin, pôdy, ovzdušia, 
flóry a/alebo fauny -  ich zamorenie, 
znečistenie a/alebo iné zhoršenie akosti, bonity, 
kvality.

6. Ochranné zariadenie -  každé zariadenie, ktoré 
slúži k ochrane pred škodlivým pôsobením látok 
schopných znečistiť životné prostredie v okolí.
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Nepredvídanou poruchou ochranného 
zariadenia sa rozumie, že ochranné zariadenie 
v dôsledku vnútorne] závady, ktorú poistený pri 
riadnej starostlivosti nemohol predpokladať, 
prestane plniť svoju funkciu, ktorú predtým 
riadne plnilo.

7. Užívanie veci -  stav, keď poistený má vec 
hnuteľnú i nehnuteľnú (nie právo užívania 
priestoru v nehnuteľnej veci) právom vo svojej 
moci a je oprávnený využívať jej úžitkové 
vlastnosti.

8. Prevzatá vec -  stav, keď poistený fyzicky 
prevzal hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec, ktorá 
má byť predmetom jeho záväzku, za účelom 
vykonania objednanej činnosti, ktorá je ako 
činnosť poisteného uvedená v poistnej zmluve, 
t. j. prác s vecou priamo súvisiacich (oprava, 
úprava, spracovanie a pod.).

9. Výrobok -  akákoľvek vec, ktorá bola vyrobená, 
vyťažená alebo inak získaná bez ohľadu na 
stupeň jej spracovania a je určená k ponuke 
spotrebiteľovi.

10. Sadanie pôdy -  klesanie zemského povrchu 
smerom do stredu Zeme v dôsledku pôsobenia 
prírodných sfl alebo ľudskej činnosti.

11. Zosuv pôdy -  pohyb hornín z vyšších polôh 
svahu do nižších, ku ktorému dochádza 
pôsobením zemskej tiaže alebo ľudskej činnosti 
pri porušení podmienok rovnováhy svahu.

12. Poddolovanie -  ľudská činnosť spočívajúca 
v hĺbení podzemných štôlní, šácht, tunelov 
a podobných podzemných stavieb.

13. Terorizmus -  použitie násilia alebo hrozby 
násilím k politickým cieľom zahrňujúci akýkoľvek 
čin osoby alebo osôb konajúcich v zastúpení 
organizácie alebo v spojení s organizáciou, 
ktorej činnosť smeruje k zvrhnutiu vlády uznanej 
alebo neuznanej alebo k násiliu. Terorizmus 
zahrňuje rovnako použitie násilia k zastrašeniu 
verejnosti ako celku alebo k zastrašeniu 
akejkoľvek vrstvy obyvateľstva.

14. Poistnik -  osoba, ktorá uzavrela 
s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná 
platiť poistné.

15. Poistený -  osoba, na ktorú zodpovednosť 
za škodu sa poistenie vzťahuje.

16. Ukončenie činnosti poisteného sa rozumie:
a) u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do 

zákonom určeného registra, výmaz z tohto 
registra,

b) u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do 
zákonom určeného registra, zrušenie 
právnickej osoby zriaďovateľom,

c) u podnikateľov -  fyzických osôb, ktoré sú 
zapísané v zákonom určenom registri, 
výmaz z tohto registra,

d) u podnikateľov -  fyzických osôb, ktoré nie 
sú zapísané v registri, zánik oprávnenia 
k podnikateľskej činnosti.

Článok XIV.
Doručovanie písomností

1. Písomnosti poisťovateľa určené pre poisteného 
sa doručujú na poslednú známu adresu 
poisteného. Poistený je povinný písomne 
oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy 
alebo sídla bez zbytočného odkladu. Povinnosť 
poisťovateľa doručiť písomnosť sa splní, len čo ju 
poistený prevezme. Ak sa písomnosť pre 
nezastihnutie adresáta uloží na pošte a adresát 
si ju v príslušnej lehote nevyzdvihne, považuje sa 
písomnosť za doručenú dňom, kedy bola 
uložená, aj. keď sa adresát o jej uložení 
nedozvedel. V prípade, keď bola písomnosť 
vrátená poisťovateľovi ako nedoručiteľná

z dôvodu zmeny adresy, považuje sa za doručenú 
dňom jej vrátenia.

2. Povinnosť poisťovateľa doručiť písomnosť sa 
splní aj vtedy, ak doručenie písomnosti bolo 
zmarené konaním alebo opomenutím 
poisteného. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, 
ak poistený prijatie písomnosti odmietne.

3. Písomnosti poisťovateľa určené poistenému 
alebo inej oprávnenej osobe sa doručujú 
spravidla poštou alebo iným subjektom 
oprávneným doručovať zásielky, môžu však byť 
doručené aj priamo poisťovateľom.

Článok XV.
Spôsob vybavovania sťažností

1. Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo 
strany poisteného na výkon poisťovacej činnosti 
poisťovateľa v súvislosti s uzavretou poistnou 
zmluvou. Sťažnosť musi byť podaná v písomnej 
forme a riadne doručená poisťovateľovi.

2. Zo sťažnosti musi byť zrejmé, kto ju podáva 
a akej veci sa týka.

3. Poisťovateľ sa bude zaoberať každou 
sťažnosťou, ktorá spĺňa náležitosti podľa ods. 1. 
a 2. tohto článku.

4. Poistený je povinný na požiadanie poisťovateľa 
doložiť bez zbytočného odkladu požadované 
doklady k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť 
neobsahuje požadované náležitosti alebo 
poistený nedoloží doklady, poisťovateľ je 
oprávnený vyzvať a upozorniť poisteného, že 
v prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní 
prípadne neopraví požadované náležitosti 
a doklady, nebude možné vybavovanie sťažnosti 
ukončiť a sťažnosť bude považovaná za 
neopodstatnenú.

Článok XVI.
Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Ustanovenia týchto VPP VZ 08 týkajúce sa 
poisteného, použijú sa aj na poistnika (pokiaľ je 
poistnik osobou odlišnou od poisteného).

2. Konaním alebo opomenutím poisteného alebo 
poistníka na účely týchto VPP VZ 08 sa rozumie 
aj konanie alebo opomenutie fyzických a/alebo 
právnických osôb pre poisteného alebo poistnika 
činných na základe pracovnoprávneho alebo 
iného zmluvného vzťahu.

2. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba 
v písomnej forme, pokiaľ nie je v týchto 
VPP VZ 08 uvedené inak.

3. Zmeny v poistnej zmluve a/alebo v doložkách 
poistnej zmluvy, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy možno vykonať 
písomnou dohodou zmluvných strán, pokiaľ nie 
je v týchto VPP VZ 08 uvedené inak.

4. Od ustanovení týchto VPP VZ 08 je možné sa 
odchýliť v poistnej zmluve.

5. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VPP VZ 08 
stane neplatným, tak ostatné ustanovenia 
poistnej zmluvy ako aj týchto VPP VZ 08, ktoré 
nie sú touto neplatnosťou dotknuté, zostávajú 
v platnosti.

6. Tieto VPP VZ 08 sú neoddeliteľnou súčasťou 
poistnej zmluvy.

7. Tieto VPP VZ 08 nadobúdajú účinnosť dňa 
1. 10. 2008 a vzťahujú sa na poistné zmluvy 
uzavreté odo dňa účinnosti tychto VPP VZ 08.
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ŠTATISTICKÝ ÚRAD 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V ýpis

z registra organizácií 
(výpis má informatívny charakter)

Identifikáčné údaje

Identifikačné číslo (IČO): 
Obchodné meno:
Adresa sídla:
Okres:

00316075

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Lučenec

Základné charakteristiky

Právna forma: 801 Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Predmet prevažujúcej činnosti (SK 
NACE): 84110 Všeobecná verejná správa

Predmet prevažujúcej činnosti 
(OKEČ): 75110 Všeobecná verejná správa

Sektor pre národné účty: 13130 Miestna samospráva
Druh vlastníctva: 5 Vlastníctvo územnej samosprávy
Dátum vzniku: 01.07.1973
Dátum zániku:

Výpis bol vytvorený dňa: 24.01.2013 13:24
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GENERÁLI 
SLOVENSKO

Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
Informacia o poisťovateľovi
Obchodné meno a právna forma: Generáli Slovensko poisťovňa, a.s.
Názov štátu kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika
Sídlo poisťovateľa a identifikačné údaje: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332, DIČ 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel:: 
Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č.26 (ďalej len "poisťovateľ').

a, vložka č.:1325/B,

Charakteristika poistnej zmluvy

Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu 
byť dojednané v poistnej zmluve

ProFi
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu pre malých a Identifikátor poistenia 5720056977

Práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy sa riadia: príslušnými 
zmluvy, osobitnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami, 
poistnej anluve pripojené.

ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 8. časť-H lava 15, v  platnom znení, všeobecnými poistnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, ustanoveniami poistnej zmluvy, prílohami a doložkami, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva a ktoré sú k

Poistný produkt Poistné riziká - základné Poistné riziká - doplnkové
Všeobecná charakteristika 

poistného plnenia
Výluky z poistenia a iné 

obmedzenia poistného plnenia

Podmienky odstúpenia od poistnej 
zmluvy a vypovedania poistnej 

____________zmluvy____________
Živel nehnuteľnosti VPP PPZ 08 Cl. II Rozsah poistenia 

Požiar, výbuch, úder blesku, náraz 
lietadla, jeho častí alebo nákladu 
(FLEXA)
Pokiaľ je v zmluve uvedené: 
záplava, povodeň, víchrica, 
krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie 
skál alebo zemín, zosuv alebo 
zrútenie lavín, pád stromov, 
stožiarov a iných predmetov, 
zemetrasenie (6. stupeň MCS), tiaž 
snehu alebo námrazy

VPP PPZ 08 Cl. II Rozsah poistenia 
ZU živelného poistenia stavieb 
- sklá (NA4), náklady na demoláciu, 
vypratanie (NA5), náklady na opravu 
umeleckého diela (NA6), poistenie na 
preventívnu poistnú sumu (NA7), 
vandalizmus (NC3), vodovodné 
škody (limity plnenia voda), náraz 
dopravného prostriedku (limity 
plnenia náraz). Skutočne dojednané 
pripoistenia sú uvedené v poistnej 
zmluve.

VPP PPZ 08 Cl. II. Rozsah 
poistenia
VPP PPZ ČI XI. Plnenie
poisťovateľa
VPP PPP Či XII. Plnenie
poisťovateľa
Poisťovateľ poskytne poistené 
plnenie v tuzemskej mene, ak 
nerozhodne o tom, že poskytne 
naturálne plnenie (opravou 
alebo výmenou veci. Plnenie je 
splatné do 15 dní, akonáhle 
poisťovateľ skončil šetrenia 
nutné k isteniu rozsahu 
povinnosti poisťovateľa plniť.

VPP PPZ Cl XI. Plnenie 
poisťovateľa. V prípade, ak 
uvedie poistený poisťovateľa 
so omylu a takýmto spôsobom 
sa snaží vylákať poistné 
plnenie, poisťovateľ nie je 
povinný poskytnúť poistné 
plnenie.

Okrem dôvodov zániku poistenia 
uvedených v platných právnych 
predpisoch, zaniká poistenie aj v 
prípadoch definovaných vo VPP 
PPP 08 Čl. VII. Zánik poistenia, 
napr. zánikom predmetu poistenia, 
zánikom oprávnenia poistného na 
podnikanie v zmysle príslušných 
právnych predpisov, zmenou v 
osobe vlastníka predmetu 
poistenia...

Poistenie všeobecnej 
zodpovednosti za 
škodu

Všeobecné poistné podmienky 
poistenia zodpovednosti za škodu 
spôsobenú činnosťou poisteného 
VPPVZ08
(ďalej len „VPP VZ 08“) 
článok II. Predmet poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú inak ako na zdraví, 
usmrtením, poškodením alebo 
zničením veci
Poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú usádzaním, zosúvaním 
pôdy, eróziou a v dôsledku 
poddolovania
Poistenie zodpovednosti za škodu 
na veciach užívaných poisteným 
Poistenie zodpovednosti za škodu 
na veciach, ktoré poistený prevzal, 
aby na nich vykonal objednanú 
činnosť
Poistenie zodpovednosti za škodu 

občianskych združení, politických 
strán, politických hnutí, cirkví a 
náboženských spoločností 
Poistenie zodpovednosti za škodu 
podnikateľov, ktorí sa zaoberajú 
ochranou cudzieho majetku a 
zodpovednosti za škodu spôsobenú 
príslušníkom obecnej polície 
Poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú výrobkom, ktorý bol 
uvedený do obehu pred 
nadobudnutím účinnosti poistnej 
zmluvy
Poistenie náhrady nákladov 

zdravotnej poisťovne a náhrady 
nákladov Sociálnej poisťovne 
Skutočne dojednané pripoistenia sú 
uvedené v poistnej zmluve.

VPP VZ 08 - článok IV. Náhrada 
nákladov, článok V. Limit 
plnenia, článok IX. Plnenie 
poisťovateľa. Poistné plnenie 
poisťovateľa sa stanoví ako 
náhrada škody poškodenému, 
za ktorú poistený zodpovedá 
podľa platných právnych 
predpisov.

VPP VZ 08 - článok IV. Náhrada 
nákladov, článok V. Limit 
plnenia, článok IX. Plnenie 
poisťovateľa. Ak poistený 
uvedie poisťovateľa úmyselne 
do omylu o podstatných 
okolnostiach týkajúcich sa 
vzniku nároku na poistné 
plnenie alebo jeho výšky, 
poisťovateľ má voči 
poistenému právo na náhradu 
poistného plnenia až do výšky 
poskytnutého poistného 
plnenia.
VPP VZ 08 - článok III. Výluky z 
poistenia - napr. škoda 
spôsobená úmyselne, prevzatá 
nad rámec stanovenými 
právnymi predpismi, ...

Okrem dôvodov zániku poistenia 
uvedených v platných právnych 
predpisoch, zaniká poistenie aj v 
prípadoch definovaných v VPP VZ 
08 - článok XI. Zánik poistenia. 
Poistenie zaniká aj: uplynutím 
doby, na ktorú bolo poistenie 
dojednané, ukončením činnosti 
poisteného uvedenej v poistnej 
zmluve, na ktorú sa poistenie 
vzťahuje.

Informácia o dôsíedkoct 
nezaplatenia poistného

Poistenie zanikne aj nezaplatením poistného. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poisťovateľovi poistné 
do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.

Spoplatnené 
doplnkové 
administratívne 
služby________

Poistený a poisťovateľ sa v  prípade nezhody o výške plnenia môžu dohodnúť, že výška plnenia bude stanovená tzv. expertným konaním. Každá strana hradí náklady svojho experta, náklady na činnosť 
experta s rozhodným hlasom hradia rovnakým dielom.

Spôsob vybavovania 
sťažností

Sťažnosť musí byť podaná v písomnej forme a riadne doručená poisťovateľovi na adresu sídla poisťovateľa. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Termín vybavenia je najneskôr v 
lehote 30 kalendárnych dní, príčom lehota začína plynúť v deň nasledujúci po doručení sťažnosti poisťovateľovi.
V prípade súčinnosti tretích strán a v  prípadoch náročných na prešetrenie, môže byť táto lehota predĺžená maximálne na 60 kalendárnych dní.

Sprístupňovanie
informácií

Ďalšie informácie sú dostupné nawww.generali.sk, resp. telefonicky na Kontakt centre 0850 111 117 (volania zo ŠR), +421258576666 (zo zahraničia), e-mailom nagsl@gsl.sk alebo osobne na našich 
predajných miestach.

Všetky informácie uvedené v tomto formulári majú len informačný charakter, pokiaľ ide o práva a záväzky poisťovateľa a poistníka/poisteného, tie sa ríadia výlučne ustanoveniami poistnej zmluvy, všeobecných a osobitných poistných 
podmienok a doložiek, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve, a s ktorými bol poistnik oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy. Z informácií uvedených v tomto formulári sú pre poistníka/poisteného určené výlučne informácie, ktoré sú 
zároveň uvedené v poistnej zmluve a zmluvnej dokumentácií vybraného poistného produktu. Poistnik podpisom tohto formulára potvrdzuje, že mu pred uzavretím poistnej zmluvy boli poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona 
č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení. ______

Upozornenie poistníka
Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri 
predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov.
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